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4 Onderzoek naar aspecten van methode en procedure 

Aan het einde van hoofdstuk 1 hebben we een zestal vragen geformuleerd die 
in of naar aanleiding van het standaardenonderzoek onderwerp van onderzoek 
zijn geweest. De eerste vraag heeft betrekking op de eigen ervaringen van de 
beoordelaars in het standaardenonderzoek. Centraal staat daarbij de vraag of 
beoordelaars het idee hebben dat met de toegepaste methode en procedure 
standaarden zijn vastgesteld zoals zij die ook hebben bedoeld. Hun mening is 
met een schriftelijke enquête geïnventariseerd die direct na ieder onderzoek de 
beoordelaars is toegestuurd. De resultaten op deze enquête worden in 
paragraaf 4.1 beschreven. De tweede vraag betreft de effecten van procedurele 
aspecten van het standaardenonderzoek. Deze worden beschreven in de 
paragrafen 4.2 en 4.3, waarbij het dan gaat om de vraag welke invloed de 
discussie in de tweede beoordelingsfase en de presentatie van additionele 
informatie in de derde beoordelingsfase hebben gehad op het niveau van de 
standaarden (paragraaf 4.2) en op de spreiding van de oordelen (paragraaf 
4.3). De effecten van achtergrondkenmerken van beoordelaars op het niveau 
van de standaarden, vraag drie, worden in paragraaf 4.4 gerapporteerd In 
hoeverre bepaalde selecties van deelverzamelingen van opgaven het niveau 
van de standaarden beïnvloeden is het onderwerp van de vierde vraag en 
daarover rapporteren we in paragraaf 4.5. Dit hoofdstuk sluiten we af met 
twee vergelijkende studies, respectievelijk gerelateerd aan de vragen vijf en 
zes. Het eerste onderzoek (paragraaf 4.6) betreft een vergelijkend onderzoek 
naar standaarden bepaald met de Angoff-methode en bepaald met de IRT-
methode. In het tweede onderzoek (paragraaf 4.7) worden de verkregen 
standaarden vergeleken met de CEB-resultaten. 

4.1 De evaluatie van de beoordelingsprocedure onder de beoordelaars 

4.1.1 Inleiding 

In de testtheorie heeft het begrip validiteit in zijn algemeenheid betrekking op 
de vraag in hoeverre de test meet wat ermee bedoeld wordt te meten en of de 
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sprong van testgedrag naar dat doel verantwoord is (Drenth & Sijtsma 1990) 
Analoog aan deze definitie heeft in het kader van het standaardenonderzoek ' 
het begrip validiteit betrekking op de vraag in hoeverre de procedure heeft 
geresulteerd in het aanwijzen van de beoogde niveaus, gegeven de definities 
van de standaarden (vgl. ook ACT, 1990). Daaruit vloeit direct de vraag voort 
in hoeverre de beoordelaars zelf van mening zijn dat de door hen vastgestelde 
standaarden ook inderdaad het door hen beoogde niveau reflecteren. De vraag 
in hoeverre op basis van de standaarden valide uitspraken kunnen worden 
gedaan over het gewenste beheersingsniveau van leerlingen in relatie tot de 
kerndoelen, heeft onder meer betrekking op de vraag welke evidentie er is dat 
het beoordelingsproces op een goede manier is verlopen. De status van de 
standaarden is in ieder geval afhankelijk van de mate waarin we erop kunnen 
vertrouwen dat goed geïnformeerde beoordelaars in een zorgvuldig opgezet 
beoordelingsproces tot de standaarden zijn gekomen. Door middel van een 
schriftelijke enquête is daarom onder de deelnemers geïnventariseerd of zij in 
voldoende mate zijn geïnformeerd over het doel en de achtergronden van het 
standaardenonderzoek, in hoeverre de beoordelingsmethode voldoende 
duidelijk was, en in hoeverre zij zelf vertrouwen hebben in de standaarden en 
bij herhaling denken tot hetzelfde oordeel te komen. De laatste vraag is in dit 
geval van belang, omdat beoordelaars natuurlijk hebben ervaren dat hun 
oordelen voor de standaarden minimum en voldoende bij herhaling 
aanmerkelijk hoger lagen dan het feitelijke niveau van de referentiegroepen 
voor deze standaarden. Uit reacties van de beoordelaars tijdens de 
verschillende beoordelingssessies bleek ook dat men zich realiseerde dat er 
waarschijnlijk keuzes gemaakt zouden moeten worden als men de onderwijs
doelen zou willen afstemmen op het gewenste niveau. Een andere 
mogelijkheid is echter dat men zich achteraf realiseert te optimistisch 
geoordeeld te hebben en bij een herhaling lagere eisen zou gaan stellen 

4.1.2 Methode 

Een tot twee weken na een standaardenonderzoek is aan de beoordelaars een 
schriftelijke enquête toegestuurd voor de evaluatie van het beoordelings
proces. Voor beoordelaars die na drie weken niet hadden gereageerd volgde 
nog een rappel. De enquête voor het standaardenonderzoek voor rekenen/-
wiskunde is opgenomen in Bijlage 3. De enquêtes van de standaarden-
onderzoeken voor muziek en Nederlandse taal zijn identiek, met dien 
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verstande dat in de enquête voor Nederlandse taal vragen die betrekking 
hebben op de Angoff-methode niet voorkomen. De Angoff-methode is& 

namelijk niet toegepast bij het standaardenonderzoek voor Nederlandse taal. 

4.1.3 Resultaten 

De resultaten op de enquête zijn in Tabel 4.1 bij elkaar gezet. In totaal is de 
respons op de enquêtes 90%. 

De introductie op het onderzoek 

Vrijwel alle beoordelaars geven aan in de introductie op het onderzoek 
voldoende duidelijk geïnformeerd te zijn over het doel en de achtergronden 
van het onderzoek. Diegenen die deze vraag negatief hebben beantwoord, 
geven als toelichting dat hen een en ander pas echt duidelijk werd tijdens het 
beoordelingsproces zelf. Zij doelen daarbij echter niet zozeer op het doel en 
de achtergronden van het onderzoek, maar op achtergrondkennis omtrent de 
beoordelingsmethode. We mogen er daarom van uitgaan dat uiteindelijk alle 
beoordelaars naar hun eigen oordeel voldoende zijn geïnformeerd. Ook de 
omschrijvingen van de standaarden zijn voor bijna alle deelnemers voldoende 
duidelijk. Enkele beoordelaars geven aan dat de omschrijvingen weliswaar 
duidelijk zijn, maar dat het toepassen van de standaarden moeilijk was. 
Sommige beoordelaars merken op dat er soms verschil van interpretatie optrad 
met andere beoordelaars. Met name zou dat zijn gebleken tijdens de discussie
fase voor de eerste onderwerpen. Deze bevinding is juist. Het kwam inderdaad 
voor dat de onderzoeksleider in deze fase om nadere uitleg werd gevraagd of 
dat beoordelaars elkaar in dit opzicht corrigeerden. Dankzij de discussiefase in 
het beoordelingsproces bleef de reikwijdte van dit probleem beperkt tot de 
eerste oordelen voor het eerste onderwerp dat aan de beoordelaars is 
voorgelegd. 

Vergelijking van methoden 

De beoordelaarspanels voor rekenen/wiskunde en muziek hebben zowel 
geoordeeld volgens de Angoff-methode als volgens de IRT-methode (vgl 
paragraaf 3.1 en 3.2). Wat de Angoff-methode betreft, zijn de beoordelaars 
vrij algemeen van oordeel dat zij na de introductie en oefening voldoende 
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Tabel 4.1 
Resultaten op de schriftelijke enquêtes onder beoordelaars uit het 

basisonderwijs (bao) en andere deskundigen (desk) voor de standaarden-
onderzoeken rekenen/wiskunde, muziek en Nederlandse taal (% beoordelaars) 

vragen 

rekenen/ 

wiskunde 

bao desk 
Doel en achtergronden waren 
duidelijk 100 100 

Is de omschrijving van de standaard duidelijk? 

minimum 93 89 

voldoende 96 89 

gevorderd 93 84 

Is de Angoff-methode duidelijk 93 95 

Is de IRT-methode duidelijk 68 84 

voorkeur voor Angoff-methode 36 32 

voorkeur voor IRT-methode 50 58 
geen voorkeur 14 m 

De 2e beoordelingsfase is 

belangrijk en van invloed 64 58 

belangrijk, maar geen invloed 21 26 

niet belangrijk 14 16 
De 3e beoordelingsfase is 

belangrijk en van invloed 46 47 

belangrijk, maar geen invloed 39 32 

niet belangrijk 14 21 

vertrouwen in de standaarden 89 79 

zelfde oordeel bij herhaling 79 58 

voldoende tijd voor beoordelen 100 62 

aantal beoordelaars 28 21 

respons op de enquête (aantal) 28 19 

muziek 

bao desk 

91 

100 73 

100 82 

100 82 

100 

75 

82 

82 

63 18 

37 27 

0 55 

75 

13 

13 

25 

75 

0 

55 

36 

9 

18 

55 

27 

88 55 

75 64 

ICH) 73_ 

11 11 
8 11 

Nederlandse 

taal 

bao desk 

94 

100 

100 

100 

nvt 

82 

nvt 

nvt 

nvt 

39 
33 

96 

100 

100 

96 

nvt 

76 

nvt 

nvt 

nvt 

91 96 

6 0 

3 4 

42 44 

55 48 

3 8 

94 76 

79 84 

94 80_ 

28 

25 

totaal 

94 

96 

94 

92 

77 

35 

47 

18 

77 

15 

9 

41 

48 

11 

83 

75 

87 

138 

124 

duidelijk over de methode waren geïnformeerd. De wijze waarop bij de IRT-
methode opgaven in combinatie met de vaardigheidsverdeling op de vaardi-
heidsschalen afgebeeld kunnen worden, is voor de meeste beoordelaars een& 

volstrekt nieuwe en onbekende benadering. De IRT-methode wordt dan ook 
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moeilijker gevonden en verschillende beoordelaars geven aan dat de geboden 
oefening voor hen onvoldoende was. Gaandeweg het onderzoek raakte men 
overigens snel vertrouwd met de methode. De ervaring wees uit dat 
beoordelaars, eenmaal bezig, snel duidelijkheid kon worden verschaft, hetzij 
door medebeoordelaars, hetzij door de onderzoeksleiders. 
Ongeveer de helft van de beoordelaars voor het standaardenonderzoek 
rekenen/wiskunde heeft een voorkeur voor de IRT-methode, en een derde deel 
voor de Angoff-methode. Bij muziek is er een duidelijk verschil tussen 
basisschoolleraren en andere deskundigen. Basisschoolleraren hebben in 
meerderheid een voorkeur voor de Angoff-methode, onder de andere 
deskundigen spreekt de helft geen voorkeur uit. Voor zover de voorkeur voor 
de IRT-methode beargumenteerd wordt, geeft men aan het een voordeel te 
vinden dat de opgavenverzameling in haar geheel bij de beoordeling wordt 
betrokken en dat de opgaven in volgorde van moeilijkheidsgraad worden 
aangeboden. Degenen die een voorkeur uitspreken voor de Angoff-methode, 
vinden dat deze methode beter aansluit bij hun onderwijspraktijk, hebben 
twijfels over de in de IRT-methode gepresenteerde relatieve moeilijkheids
graad van de opgaven of vinden het beter dat men zelf in de Angoff-methode 
de moeilijkheidsgraad van de opgaven kan bepalen. Ook bij Nederlandse taal 
twijfelde een enkeling aan de juistheid van de opgavenvolgorde op de IRT-
schalen '... ook al is die zo door veel leerlingen vastgesteld'. 

Het oordeel over de gelegenheid tot discussie 

De meeste beoordelaars (77%) zijn van oordeel dat de groepsdiscussies in de 
tweede beoordelingsfase van de IRT-procedure zinvol en belangrijk zijn. Over 
het algemeen waardeert men het overleg met collega's hoog. De meeste 
beoordelaars geven ook aan dat het overleg van invloed is geweest op de 
beoordelingen. Meestal voegt men daaraan toe dat die invloed toch beperkt is 
geweest of slechts betrekking heeft op een deel van de onderwerpen. Anderen 
zijn meer expliciet in de mededeling dat het geen invloed heeft gehad op hun 
oordeel, bijvoorbeeld omdat men het voor zichzelf niet juist vond om 
concessies te doen. Verschillende beoordelaars geven daarbij aan het 
belangrijk gevonden te hebben dat de groepen regelmatig van samenstelling 
wisselden. De discussies zorgen er volgens de beoordelaars voor dat men de 
gemaakte keuzes goed moet kunnen motiveren, dat men het eigen oordeel kan 
toetsen aan dat van anderen, dat het je sterkt in je vertrouwen wanneer 
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anderen een overeenkomstig oordeel hebben. De verplichting argumenten uit 
te wisselen zorgt voor blijvende alertheid en leidt tot zorgvuldige oordelen zo 
menen sommige beoordelaars. 

Zeker in de eerste beoordelingsronden kregen beoordelaars nnmschoots de 
tijd om met elkaar te overleggen, met name om hen in de gelegenheid te 
stellen over de interpretatie van standaarden en vaardigheidsschalen te 
overleggen. Later werd de discussietijd teruggebracht tot 15 à 20 minuten per 
onderwerp. Een aantal beoordelaars vindt die tijd te kort, maar men ziet wel in 
dat meer discussietijd niet tot andere of betere standaarden zou leiden en dat 
het risico aanwezig is zich in het detail te verliezen. 

Het oordeel over de additionele informatie 

In de derde beoordehngsfase zijn de beoordelaars geïnformeerd over de 
werkelijke vaardigheidsverdeling in de populatie in combinatie met de 
verdeling van de groepsoordelen uit de tweede beoordelingsfase Ook deze 
fase wordt door bijna 90% van de beoordelaars belangrijk gevonden, maar 
men geeft nu minder vaak aan dat deze informatie van invloed was op de 
oordelen. Verschillende beoordelaars zeggen de vergelijking vooral 
interessant gevonden te hebben en het telkens opnieuw spannend gevonden te 
hebben in hoeverre het eigen oordeel en het oordeel van de groep correspon
deerden met de werkelijke resultaten. Geconstateerde discrepanties waren -
zoals een beoordelaar het uitdrukte - soms schokkend, zonder dat men er 
aanleiding in zag het eigen oordeel bij te stellen. Wel geven verschillende 
beoordelaars aan dat de presentatie mogelijk van invloed is geweest op hun 
beoordelingen bij volgende onderwerpen. De regelmatig geconstateerde 
discrepanties tussen feitelijk en gewenst niveau, in het nadeel van het 
feitelijke niveau, was volgens sommige beoordelaars aanleiding om volgende 
beoordelingsprocedures in te gaan met niet te hoge verwachtingen. Sommige 
beoordelaars vonden het onjuist in dit stadium het eigen zorgvuldig over
wogen oordeel bij te stellen in de richting van het werkelijke prestatieniveau. 

Het vertrouwen in de standaarden 

De vraag of men het vertrouwen heeft dat de standaarden die zullen 
resulteren, bruikbaar zijn bij de interpretatie van peilingsresultaten in relatie 
tot de kerndoelen, wordt door 83% van de beoordelaars positief beantwoord. 
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Voor een aantal beoordelaars is de geconstateerde discrepantie tussen feitelijk 
en gewenst niveau aanleiding terughoudend te zijn in hun oordeel. De grootste 
aarzeling bestaat bij de vakgerichte specialisten voor muziek. Het feit dat het 
voor muziek het eerste grootschalige onderzoek is, de grote afstand tussen 
kerndoelen muziek en realiteit, en de aard en onbekendheid met de opgaven in 
het peilingsonderzoek, waren voor hen redenen de vraag negatief te 
beantwoorden. 

In totaal geeft 75% van de beoordelaars aan dat zij bij een herhaling van het 
standaardenonderzoek tot hetzelfde oordeel zouden komen. De vakgerichte 
deskundigen voor rekenen/wiskunde en muziek zijn in dit opzicht 
terughoudender dan de basisschoolleraren. Beoordelaars die deze vraag 
negatief hebben beantwoord, zouden hun oordelen naar beneden bijstellen, of 
zouden duidelijker keuzes willen maken en meer inhoudelijk willen 
beoordelen wat belangrijk is. Men ziet wel in dat het binnen de gegeven 
randvoorwaarden in het basisonderwijs niet gemakkelijk zal zijn de telkens 
terugkerende discrepantie tussen gewenst en feitelijk beheersingsniveau te 
overbruggen. In plaats van het bijstellen van het niveau van de standaarden 
zou de oplossing volgens sommige beoordelaars ook gezocht kunnen worden 
in het beperken van het aantal kerndoelen. 

Het tijdsaspect 

De vraag of er voldoende tijd beschikbaar was voor het geven van de 
verschillende oordelen wordt door bijna 90% van de beoordelaars positief 
beantwoord. Over het algemeen beantwoorden basisschoolleraren deze vraag 
vaker positief dan de andere deskundigen. Deze laatste vinden de tijd voor 
discussie en overleg vaak te kort. Wel vindt men over het algemeen de 
werkdruk erg hoog, maar zo merkt een beoordelaar op '... meer tijd geeft meer 
discussie maar geen andere inzichten'. 

Aan de beoordelaars is ook de vraag voorgelegd wat zij de sterke en zwakke 
kanten van de IRT-methode vinden. Door de ongestructureerdheid van de 
vraag hebben verschillende beoordelaars de vraag beantwoord op het niveau 
van de organisatie van het onderzoek. Over het algemeen zijn beoordelaars 
van mening dat de sterke kant van de procedure wordt gevormd door de 
verschillende beoordelingsfasen, waarbij sommigen het totale verloop in drie 
fasen waarderen en anderen specifieke aspecten er uitlichten. Het vaakst 
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noemt men echter het groepsoverleg en met name wordt daarbij gewaardeerd 
dat de groep regelmatig van samenstelling wisselde. Anderen benadrukten het 
belang van het kunnen vastleggen van het eigen oordeel voorafgaande aan het 
overleg. Ook het feit dat de groepen steeds zijn samengesteld uit beoordelaars 
met verschillende achtergronden wordt door verschillende beoordelaars als 
zeer positief ervaren. De zwakke kanten van het onderzoek waren de 
tijdsdruk, de hoeveelheid onderwerpen die beoordeeld moesten worden en -
daarmee samenhangend - soms de eentonigheid van het onderzoek. Maar dat 
betreft eerder organisatorische dan procedurele aspecten. 

4.1.4 Conclusie 

Meer dan 90% van de beoordelaars in de drie standaardenonderzoeken is van 
oordeel dat zij voldoende geïnformeerd zijn over het onderzoek en de 
standaarden. De IRT-methode blijkt voor de beoordelaars minder toegankelijk 
dan de Angoff-methode. Het is overigens een bekend gegeven dat de Angoff-
methode relatief gemakkelijk is te implementeren en onder meer ook om&die 
reden in het NAGB-onderzoek is toegepast (ACT, 1993). Het is echter niet zo 
dat voor respondenten die deze vraag negatief hebben beantwoord de IRT-
methode gedurende het gehele onderzoek onduidelijk bleef. Meestal «raft 
men aan dat de onduidelijkheid vooral bij het eerste te beoordelen onderwerp 
een rol kan hebben gespeeld. Feitelijk hadden deze beoordelaars graag meer 
oefening gehad alvorens met het feitelijke onderzoek was begonnen 
Vrijwel alle beoordelaars vonden zowel de groepsdiscussie als de presentatie 
van de groepsresultaten belangrijk. Men acht de invloed van de groeps
discussies op het oordeel groter dan van de presentatie van de groeps
resultaten. In het algemeen is het echter zo dat beoordelaars aangeven dat hun 
oordeel slechts bij een deel van de onderwerpen in geringe mate is aangepast 
Over de drie standaardenonderzoeken tezamen heeft 83% van de beoordelaars 
vertrouwen in de standaarden. Met name dit laatste aspect is van belang 
omdat beoordelaars dit oordeel afgeven nadat zij alle onderwerpen hebben 
beoordeeld en dus weten dat de standaarden over het algemeen aanmerkelijk 
hoger hggen dan de feitelijk bereikte resultaten. Relatief gezien is het 
vertrouwen in de standaarden het kleinst onder de groep deskundigen bij 
muziek. Dit probleem betreft echter meer de aansluiting van het peilings
instrumentarium voor muziek bij de kerndoelen muziek, dan de procedure 
zelf. 
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De meeste beoordelaars zouden bij herhaling van het standaardenonderzoek 
bij hun definitieve oordelen blijven, ook al zijn zij zich ervan bewust dat de 
standaarden vaak hoger uitvielen dan het feitelijk bereikte niveau. Anderzijds 
overweegt ongeveer een kwart van de beoordelaars achteraf de oplossing voor 
dit probleem te vinden in een lagere niveauaanduiding. 

4.2 Het effect van discussie en additionele informatie op het niveau 
van de standaarden 

4.2.1 Inleiding 

De beoordelingsprocedure voor het standaardenonderzoek bestaat steeds uit 
drie fasen. Nadat de beoordelaars in de eerste fase kennis hebben genomen 
van de opgavenverzameling en individueel voor iedere standaard een eerste 
oordeel hebben geformuleerd, worden zij in de tweede fase in de gelegenheid 
gesteld met elkaar in kleine groepen van vier à vijf personen te discussiëren 
over de eerste oordelen. Het doel van de discussiefase is tweeërlei. In de 
eerste plaats is er de verwachting dat indien beoordelaars in een later stadium 
hun oordelen moeten verantwoorden, het vaststellen van de standaarden 
zorgvuldiger zal plaatsvinden dan zonder een discussiefase. Een tweede doel
stelling van deze fase is beoordelaars te informeren omtrent de overwegingen 
die anderen tot hun keuzes hebben gebracht en hen in de gelegenheid te 
stellen binnen een breder scala van argumenten nieuwe keuzes te maken. 
Een beoordelaar heeft in deze fase alleen de oordelen van medebeoordelaars 
als referentie. Zowel de eerste als de tweede beoordeling worden immers 
gegeven op getransformeerde vaardigheidsschalen die niet informatief zijn ten 
aanzien van de vaardigheidsverdeling in de leerlingpopulatie. De verwachting 
is dat er, bij gebrek aan een extern referentiekader, in deze fase geen 
systematisch effect zal uitgaan op het gemiddelde niveau van de standaarden 
en dat een eventueel effect beperkt zal blijven tot een reductie van de 
spreiding van de oordelen. 

Een tweede analyse betreft het effect van de additionele informatie die in de 
derde beoordelingsfase wordt gepresenteerd op het niveau van de standaarden 
uit de tweede beoordelingsfase. Dit betreft informatie over de werkelijke 
vaardigheidsverdeling in de populatie en over de spreiding van de oordelen 
binnen het totale beoordelaarspanel. Een effect wordt in deze fase vooral 

103 



verwacht wanneer de discrepantie tussen het gewenste en het werkelijke 
niveau groot is. J 

4.2.2 Methode 

De analyse van de beide procedure-effecten betreft de verschilscores van de 
gepaarde oordelen uit de beoordelingsfasen 2 en 1 (2-1) en de beoordeling
e n 3 en 2 (3-2). De verschüscores van de oordelen uit de derde en eersre 
beoordehngsfase (3-1) geven het totale effect van de procedure op het 
gemiddelde niveau van de standaarden. In eerste instantie is getoetst of het 
gemiddelde van de verschilscores significant afwijkt van 0 
De betekenis die aan de grootte van een gemiddelde verschilscore gehecht kan 
worden, is mede afhankelijk van de spreiding van de verschilscores Naarmate 
deze spreiding geringer is, is het effect van de beoordelingsfase immers 
eenduidiger. Voor het analyseren van de effecten van de verschillende 
beoordehngsfasen op voorafgaande oordelen zijn daarom effectgrootten voor 
verschilscores berekend (Cohen, 1988, p. 48). De verschilscores Z worden 
bepaald uit het verschil van de oordelen uit een eerdere fase X en een 
volgende fase Y. Als maat voor de effectgrootte van de verschilscores d, is 
gebruikt de gemiddelde verschilscore (mz) gedeeld door de standaard-
afwijking van die verschilscores (sz). Bij de interpretatie van de verkregen 
effectgrootten volgen we de indeling van Cohen (1988, p. 24 e v ) die effect 

e g ; ° r 0 t Eff ' f ' °-5 " °-8 kWallflCeert ^ reSpeCÜeVeli* ^ m i d d e l m a t i g 
en groot Effectgrootten tussen -0.2 en +0.2 worden als verwaarloosbaar klem 
gekenschetst. Een positieve effectgrootte geeft aan dat het niveau van de latere 
standaard gemiddeld hoger ligt dan het niveau van de standaard uit een 
voorafgaande beoordelingsfase. Een negatieve effectgrootte resulteert 
wanneer de latere standaard gemiddeld lager ligt dan een eerdere. 

4.2.3 Resultaten 

Effecten oP het gemiddelde niveau van de standaarden voor rekenen/wiskunde 

In Tabel 1 van Bijlage 4 zijn per onderwerp de effectgrootten voor het 
verseht in gemiddeld niveau tussen de beoordehngsfasen weergegeven Tabel 
4.2 geeft daarvan een samenvattend overzicht. Bij de vergelijking van de 
oordelen uit de tweede beoordelingsfase met de oordelen uit de eerste 
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Tabel 4.2 
Verdeling van effectgrootten voor het verschil in gemiddeld niveau tussen de 
beoordelingsfasen 2-1, 3-1 en 3-2 voor de standaarden minimum, voldoende 

en gevorderd van het leerstofdomein rekenen/wiskunde 

»otte 

Minimum Voldoende Gevorderd 
effectgrc »otte 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 

0 

2-1 

0 

3-2 

0 

3-1 
>0.80 groot 0 3 2 0 1 

3-1 

0 

2-1 

0 

3-2 

0 0 
0.50- 0.79 middel 0 2 2 0 1 2 0 2 1 
0.20- 0.49 klein 1 3 2 3 2 2 3 4 5 
-0.19- 0.19 16 2 4 14 2 2 20 6 7 
-0.49 - -0.20 klein 12 5 6 11 7 7 6 4 6 
-0.79 - -0.50 middel 0 7 8 1 10 13 0 9 8 

<-0.80 groot 0 7 5 0 6 3 0 4 2 

beoordelingsfase (2-1) worden slechts in enkele gevallen statistisch 
significante effecten gevonden (zie Tabel 1 Bijlage 4). Het betreft dan vier 
onderwerpen voor de standaard minimum en drie onderwerpen voor de 
standaard voldoende, terwijl bij de standaard gevorderd geen statistisch 
significante effecten worden gevonden. Tabel 4.2 laat zien dat in deze fase bij 
alle drie de standaarden de absolute effectgrootte bij minstens de helft van de 
onderwerpen kleiner is dan 0.2 en als verwaarloosbaar klein kan worden 
aangemerkt. Bij de andere onderwerpen betreft het meestal een klein negatief 
effect. De groepsdiscussies blijken dus nauwelijks van invloed te zijn op het 
gemiddelde niveau van de standaarden rekenen/wiskunde en voor zover er al 
sprake is van een klein effect, betekent dat vrijwel steeds een kleine bijstelling 
van het gemiddelde oordeel naar beneden. 
Er is daarentegen wel een duidelijk effect van de presentatie van de 
additionele informatie in de derde beoordelingsfase op het oordeel uit de 
tweede fase. Voor alle standaarden geldt dat er nu bij de meeste onderwerpen 
een significant effect wordt gevonden (zie Tabel 1 Bijlage 4). In samenhang 
daarmee winnen de effectgrootten ook duidelijk aan betekenis: in de meeste 
gevallen is de effectgrootte nu matig of groot. Bij veel onderwerpen is de 
effectgrootte negatief, hetgeen erop wijst dat er een bijstelling naar beneden 
heeft plaatsgevonden, maar ook positieve effectgrootten die als matig of groot 
gekwalificeerd kunnen worden, komen voor. De richting van het effect is dus 
zeker niet als eenduidig te beschouwen. 
Het totale effect van de procedure op het gemiddelde eindoordeel voor de 
standaarden rekenen/wiskunde blijkt uit de vergelijking van het derde met het 
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eerste oordeel. In de meeste gevallen blijkt dit effect een directe afspiegeling 
te zijn van het effect dat door de presentatie van de werkelijke vaardigheids 
verdelingen met het groepsoordeel wordt bewerkstelligd. Niet verwonderlijk 
aangezien er nauwelijks effecten zijn gevonden van de tweede beoordeling' 
fase ten opzichte van de eerste. & 

Effecten op het gemiddelde niveau van de standaarden voor muziek 

De effectgrootten voor het verschil in gemiddeld niveau van de standaarden 
voor het leerstofdomein muziek zijn opgenomen in Tabel 2 van Bijlage 4 
Tabel 4.3 geeft daarvan weer een samenvattend overzicht Voor alle & 

standaarden voor muziek geldt dat de groepsdiscussies in de tweede 
beoordelmgsfase voor geen enkel onderwerp tot een significant effect op het 
gemiddelde oordeel heeft geleid. Ook nu blijkt het groepsoverleg dus niet van 
invloed te zijn op het gemiddelde oordeel voor een standaard. Significante 
effecten treden pas op wanneer de beoordelaars worden geconfronteerd met de 
werkelijke vaardigheidsverdeling in de leerlingpopulatie, in samenhang met 
de verdeling van de oordelen binnen de totale groep. Alhoewel in veel 
gevallen de effectgrootten negatief zijn en er dus een bijstelling naar beneden 
heeft plaatsgevonden, komen ook nu weer positieve effectgrootten voor en is 
de richting van het effect dus niet eenduidig. Het totale effect van de 
procedure op het gemiddelde oordeel voor een standaard, zoals dat blijkt uit 
de vergelijking van de oordelen van beoordelingsfasen 3 en 1, wordt opnieuw 
vrijwel volledig bepaald door het effect van de derde beoordelingsfase. 

Tabel 4.3 
Verdeling van effectgrootten voor het verschil in gemiddeld niveau tussen de 
beoordelingsfasen 2-1, 3-1 en 3-2 voor de standaarden minimum, voldoende 

en gevorderd van het leerstofdomein muziek 



Effecten op het gemiddelde niveau van de standaarden voor Nederlandse taal 

Tabel 4.4 geeft een overzicht van de effectgrootten voor het verschil in 
gemiddeld niveau tussen de verschillende beoordelingsfasen voor de 
standaarden Nederlandse taal. Tabel 3 van Bijlage 4 toont de afzonderlijke 
effectgrootten per onderwerp. 

Ook nu blijkt de overlegfase slechts in een enkel geval een significant effect te 
hebben op het gemiddelde oordeel voor een standaard. Voor ongeveer de helft 
van de onderwerpen is de effectgrootte echter verwaarloosbaar klein, voor de 
andere helft is de effectgrootte klein. Er is opnieuw pas sprake van duidelijke 
effecten op het gemiddelde oordeel in de derde beoordelingsfase. Ook nu zijn 
de meeste effectgrootten negatief en heeft er dus een bijstelling naar beneden 
plaatsgevonden. Maar ook positieve effectgrootten komen voor, zodat de 
richting van het effect niet eenduidig is. 

De richting van de effecten 

In het voorafgaande zagen we dat het gemiddelde niveau van de standaarden 
in sterke mate wordt beïnvloed door de presentatie van een vaardigheidsschaal 
waarop de vaardigheidsverdeling in de leerlingpopulatie met een aantal 
percentielscores wordt aangegeven en waarop informatie over de spreiding 
van de oordelen per standaard is afgebeeld (vgl. Figuur 2.3). In alle drie de 
onderzoeken bleek dat de richting van dit effect tussen onderwerpen varieert. 
Soms heeft de informatie geen effect, soms is het effect positief, vaak 

Tabel 4.4 
Verdeling van effectgrootten voor het verschil in gemiddeld niveau tussen de 
beoordelingsfasen 2-1, 3-1 en 3-2 voor de standaarden minimum, voldoende 

en gevorderd van het leerstofdomein Nederlandse taal 

>otte 

Minimum Voldoende Gevorderd 
effectgrt >otte 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 .3-1 

>0.80 groot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.50- 0.79 middel 0 2 2 0 0 1 0 0 0 
0.20- 0.49 klein 4 5 2 3 4 1 3 5 3 
-0.19- 0.19 10 3 5 11 5 6 11 7 9 
-0.49 - -0.20 klein 5 3 4 6 6 8 6 3 5 
-0.79 - -0.50 middel 1 4 5 0 2 3 0 2 2 

<-0.80 groot 0 3 2 0 3 1 0 3 1 
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negatief. Dat doet de vraag rijzen naar de controlerende variabele die de 
grootte en richting van het effect zou kunnen verklaren. Het feit dat de 
effecten zich voordoen wanneer de beoordelaars zijn geïnformeerd over het 
werkelijke vaardigheidsniveau van de leerlingen, doet vermoeden dat de 
gevonden effecten gerelateerd zullen zijn aan de afstand tussen het oordeel uit 
de tweede beoordelingsfase en het in werkelijkheid gerealiseerde niveau Het 
is te verwachten dat naarmate deze afstand groter is, de tendens om het 
oordeel bij te stellen in de richting van het werkelijke niveau ook groter zal 
zijn. Negatieve effectgrootten zijn dan het gevolg van een als te groot ervaren 
overschatting van het niveau voor een standaard in verhouding tot het 
werkehjk in de populatie gerealiseerde niveau. Positieve effectgrootten zullen 
eerder worden aangetroffen wanneer het niveau van een standaard een 
onderschatting blijkt te zijn van het werkelijke niveau. Ter illustratie zijn in 
Figuur 4.1 de effectgrootten van de verschilscores voor de beoordelingsfasen 
2 en 1 (A) en 3 en 2 (B) afgebeeld als functie van het gemiddelde oordeel uit 
respectievelijk fase 1 en fase 2. Het betreft de standaard voldoende voor de 
onderwerpen van het leerstofdomein rekenen/wiskunde. 
Figuur 4.1B laat duidelijk zien dat er sprake is van een negatief verband 
tussen de effectgrootten 3-2 en het gemiddelde oordeel in beoordelingsfase 2 
terwijl uit Figuur 4. IA blijkt dat een verband tussen de effectgrootten 2-1 en ' 
het gemiddelde oordeel in beoordelingsfase 1 afwezig is. In Figuur 4 IB is 
ook sprake van een omslagpunt in het teken van de effectgrootte: links van het 
omslagpunt zijn de effectgrootten positief en verhogen de beoordelaars het 
niveau van hun standaarden, terwijl rechts van het omslagpunt de effect
grootten negatief zijn en de beoordelaars het niveau van hun standaarden 
verlagen, waarb.j de mate van bijstelling afhankelijk is van de afstand tot het 
omslagpunt. Merk daarbij op dat dit omslagpunt in de buurt van schaalscore 
250 ligt en daarmee duidelijk boven het werkelijke vaardigheidsniveau van de 
leerlingen tussen percentiel 25 en 30. 

Voor elk van de leerstofdomeinen rekenen/wiskunde, muziek en Nederlandse 
taal is over de onderwerpen heen voor elke standaard de regressie bepaald en 
getoetst van effectgrootte 2-1 ten opzichte van het gemiddelde niveau van de 
standaard uit beoordelingsfase 1 en van effectgrootte 3-2 ten opzichte van het 
standaardgemiddelde uit beoordelingsfase 2. Tabel 4.5 bevat de parameter
schattingen van constante en helling voor de lineaire regressie van de effect
grootte op het gemiddelde oordeel voor de standaard uit fase 1 respectievelijk 
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Figuur 4.1 
Effectgrootten 2-1 als functie van het gemiddelde oordeel in beoordelingsfase 

1 (A) en effectgrootten 3-2 als functie van het gemiddelde oordeel in 
beoordelingsfase 2 (B) voor de standaard voldoende op de 

vaardigheidsschalen voor rekenen/wiskunde 

fase 2. Door de regressievergelijking op te lossen voor effectgrootte gelijk aan 
0 kan voor een standaard het omslagpunt op de vaardigheidsschaal worden 
bepaald, waar beneden het oordeel in positieve zin wordt bijgesteld en waar
boven in negatieve zin. In de tabel is ook een schatting van het percentage 
leerlingen opgenomen met vaardigheidsscore op of boven het omslagpunt. 
Voor alle drie de leerstofdomeinen geldt dat er geen significante parameters 
(p < .05) voor helling worden gevonden voor de regressie van de effect
grootten 2-1 op het gemiddelde oordeel voor de standaarden uit de eerste 
beoordelingsfase. Daarentegen blijken deze parameters voor de vergelijking 
tussen de effectgrootten 3-2 en het gemiddelde oordeel uit de tweede ronde in 
alle gevallen negatief en significant. 

De regressievergelijkingen waarbij de oordelen uit de tweede en derde 
beoordelingsfase zijn betrokken, zijn opgelost voor effectgrootte gelijk aan 0. 
Daaruit resulteert een score op de vaardigheidsschaal voor het omslagpunt van 
het teken van de effectgrootte. Op basis van de theoretische verdeling van de 
leerlingpopulatie op de vaardigheidsschaal (gemiddelde = 250 en standaard-
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Tabel 4.5 
Resultaten uit regressie-analyses voor de effectgrootten 2-1 ten opzichte van 
het gemiddelde oordeel uit beoordelingsfase 1 en voor de effectgrootten 3-2 

ten opzichte van gemiddelde oordeel uit beoordelingsfase 2 met oplossing van 
de regressievergelijking bij effectgrootte gelijk aan O 

vakgebied 
score bij 

proportie 

leerlingen 
en vergelijking 

tussen fase 
parameterschattingen effect-

grootte^ 
boven 

standaard 
vergelijking 

tussen fase constante helling p 

effect-

grootte^ deze score 
rekenen/wiskund 

minimum 
e 

2 - 1 0.2725 -0.0021 0.107 
minimum 3 - 2 4.0183 -0.0219 0.000 184 .908 
voldoende 2 - 1 0.5084 -0.0024 0.178 

.908 

voldoende 3 - 2 4.1350 -0.0176 0.000 235 .618 
gevorderd 2 - I 0.4384 -0.0015 0.242 
gevorderd 

muziek 
3 - 2 3.5923 -0.0121 0.000 296 .180 

minimum 2 - 1 -0.3309 0.0019 0.106 
minimum 3 - 2 1.6401 -0.0077 0.007 214 .763 
voldoende 2 - 1 -0.2855 0.0014 0.100 

.763 

voldoende 3 - 2 2.0411 -0.0077 0.003 263 .394 
gevorderd 2 - 1 -0.1924 0.0008 0.397 
gevorderd 3 - 2 3.3061 -0.0110 0.000 301 .153 

Nederlandse taal 
minimum 2 - 1 0.2789 -0.0018 0.481 
minimum 3 - 2 3.9503 -0.0207 0.000 191 .881 
voldoende 2 - 1 -0.1488 0.0003 0.906 

.881 

voldoende 3 - 2 3.9181 -0.0160 0.000 245 .536 
gevorderd 2 - 1 -0.3677 0.0011 0.600 

.536 

gevorderd 3 - 2 4.6673 -0.0155 0.000 300 .157 

afwijking = 50) kan voor deze schaalscore een percendelscore worden 
afgeleid. Voor zowel rekenen/wiskunde als Nederlandse taal ligt het 
omslagpunt voor het teken van de effectgrootte voor de standaard minimum 
dicht bij percendelscore 10, hetgeen correspondeert met de voor deze 
standaard beoogde proportie leerlingen. Deze beoordelaars tenderen er dus 
naar hun oordelen af te stemmen op het bereikte vaardigheidsniveau van de 
referentiepopulatie voor de standaard minimum. Dat ligt anders bij de 
standaard minimum voor muziek. Het omslagpunt voor de effectgrootte ligt 
hier b,j schaalscore 214. De beoordelaars passen hun oordeel wel aan maar 
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het omslagpunt ligt in dit geval hoger op de schaal dan bij rekenen/wiskunde 
en Nederlandse taal. 
Ook voor de standaard voldoende geldt dat de beoordelaars geneigd zijn hun 
oordeel en daarmee hun aspiratieniveau aan te passen aan de werkelijk 
bereikte resultaten, maar leggen daarbij een duidelijk hoger criterium aan. In 
alle drie de leerstofdomeinen ligt het omslagpunt voor het teken van de 
effectgrootte aanmerkelijk hoger dan de referentie voor deze standaard. De 
standaard voldoende zou bereikt moeten worden door 70-75% van de 
leerlingen. Wanneer beoordelaars hun oordeel op dit niveau zouden 
afstemmen, dan zou het omslagpunt moeten liggen binnen de scorerange 216-
224. Voor rekenen/wiskunde ligt het omslagpunt bij schaalscore 235 en dat 
betekent dat indien minder dan 62% van de leerlingen aan de standaard 
voldoet, de beoordelaars tenderen naar een lager niveau van de standaard, 
terwijl als meer dan 62% van de leerlingen aan de standaard voldoende 
voldoet het niveau van de standaard wordt verhoogd. Voor Nederlandse taal 
ligt dit percentage bij 54, terwijl dit bij muziek 40 is. 
Ook voor de standaard gevorderd vinden er in de laatste beoordelingsfase 
gerichte bijstellingen van het gewenste niveau plaats. Het omslagpunt voor 
deze standaard ligt bij alle vakgebieden ongeveer bij schaalscore 300. 

4.2.4 Conclusie 

In deze paragraaf is het effect beschreven van de beoordelingsfasen 2 en 3 op 
het gemiddelde oordeel voor de standaarden in drie leerstofgebieden. De 
effecten zijn voor de verschillende leerstofgebieden vergelijkbaar. 
Beoordelingsfase 2, waarbij beoordelaars in de gelegenheid worden gesteld in 
kleine, heterogeen samengestelde groepen te discussiëren over het eerste 
oordeel, blijkt nauwelijks van invloed te zijn op het gemiddelde niveau van de 
standaarden. Duidelijk meer invloed gaat uit van de presentatie van de 
werkelijke vaardigheidsverdeling in combinatie met het groepsoordeel. Er is 
onveranderlijk sprake van significante negatieve relaties tussen de effect
grootte voor het verschil tussen het derde en het tweede oordeel en het 
gemiddelde niveau van de standaard in de tweede beoordelingsfase. Overigens 
blijkt uit het omslagpunt voor het teken van de effectgrootte op de vaardig-
heidsschaal dat de beoordelaars zich slechts gedeeltelijk laten beïnvloeden 
door de referentieniveaus in de definities van de standaarden minimum en 
voldoende. Zeker waar het de standaard voldoende betreft, ligt dit omslagpunt 
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duidelijk hoger op de schaal dan het voor de standaarden gedefinieerde 
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per standaard de interkwartielranges van oordelen op de vaardigheidsschaal af 
te beelden (vgl. Figuur 2.4). De procedure is er primair op gericht dat iedere 
beoordelaar uiteindelijk tot een weloverwogen beslissing kan komen. In deze 
paragraaf onderzoeken we het effect van de verschillende beoordelingsfasen 
op de spreiding van de oordelen voor de leerstofdomeinen rekenen/wiskunde, 
muziek en Nederlandse taal. 

4.3.2 Methode 

Het effect van de beoordelingsfasen op de spreiding van de oordelen is 
onderzocht aan de hand van de ratio van varianties van oordelen uit de drie 
beoordelingsfasen. Door deze ratio uit te drukken in de variantie van een later 
oordeel ten opzichte van een eerder oordeel, is tegelijk de richting van het 
effect gegeven. Variantieratio's kleiner dan 1.00 duiden dan op een afname 
van de variantie binnen een later oordeel ten opzichte van een eerder oordeel 
en daarmee voor een toename in overeenstemming tussen beoordelaars. 
Omgekeerd geven variantieratio's groter dan 1.00 aan dat de overeenstemming 
tussen beoordelaars is afgenomen. Voor een overzichtelijke presentatie van de 
resultaten onderscheiden we drie categorieën variantieratio's. Wanneer de 
ratio kleiner of gelijk is aan 0.75 dan spreken we van een afname in de 
spreiding van de oordelen, bij ratio's tussen 0.75 en 1.25 van gelijkblijvende 
spreiding van oordelen en vanaf 1.25 van een toename in de spreiding van de 
oordelen. 

Met Hartley's F„» test (Winer, 1971, p. 206; SAS Institute, 1988, p. 945) is 
getoetst op homogeniteit van varianties tussen de verschillende 
beoordelingsfasen, waarbij F« de ratio is van de grootste ten opzichte van de 
kleinste variantie. Deze toets is echter weinig sensitief voor afwijkingen van 
homogeniteit van varianties, omdat F-tests daarvoor robuust zijn en alleen 
grote afwijkingen van belang zijn. Uit de verdeling van F™, (Winer, 1971, p. 
875) is af te leiden dat bij 30 vrijheidsgraden voor de vergelijking van twee 
varianties een ratio groter dan 2 moet worden bereikt, alvorens er sprake kan 
zijn van een significant effect (p < .05). In ons geval varieert het aantal 
vrijheidsgraden per onderwerp tussen 20 en 25, zodat een significant niveau 
pas wordt bereikt bij een ratio tussen 2 en 2.5. 
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4.3.3 Resultaten 

Effecten op de spreiding van oordelen voor de standaarden rekenen/wiskunde 

Tabel 1 uit Bijlage 5 bevat voor de variantieratio's uit de paarsgewijze 
vergelijkingen tussen de drie oordelen voor de standaarden rekenen/wiskunde 
Achtereenvolgens betreft dat de variantie van het tweede oordeel ten opzichte' 
van het eerste oordeel (2-1), de variantie van het derde oordeel ten opzichte 
van het tweede oordeel (3-2) en de variantie van het derde oordeel ten 
opzichte van het eerste oordeel (3-1). In Tabel 4.6 is de verdeling van de 
variantieratio's over de onderscheiden ratiocategorieën weergegeven 
Het effect van het groepsoverleg op de spreiding van de oordelen blijkt uit de 
variantieratio's van de tweede ten opzichte van de eerste beoordelingsfase (2-
1). Voor elke standaard geldt dat bij de meeste onderwerpen het groepsoverle* 
heeft geleid tot een reductie van de spreiding van de oordelen Bij een 
minderheid van de onderwerpen heeft het overleg geen effect op de spreiding 
en slechts m één geval (het betreft de standaard gevorderd voor het onderwerp 
Lijferen: optellen) is er een toename in spreiding. 

Het effect van de informatie die voorafgaande aan de derde beoordeling is 
gepresenteerd op de spreiding van de oordelen, is minder eenduidig dan het 
effect van het groepsoverleg. Bij ongeveer een op de drie onderwerpen is er 
sprake van een (verdere) reductie van de spreiding, maar er is nu vaker sprake 
van een toename in de spreiding van de oordelen. Bij zes onderwerpen is de 
variantie m de laatste fase voor de standaard voldoende meer dan verdubbeld' 
binnen het onderdeel Cijferen bij de onderwerpen 8 Aftrekken, 9 Vermenigvul
digen en 10 Delen en vervolgens bij de onderwerpen 12 Breuken: basiskennis 
en begrip, 22 Meten: tellen en aflezen van maateenheden en 25 Meten 
toepassingen. Er is voor deze onderwerpen een statistisch significant negatief 

Tabel 4.6 
Verdeling van variantieratio 's tussen de beoordelingsfasen voor de 

standaarden rekenen/wiskunde 

JUinimum_ Voldoende 

2-1 3-2 3-1 
Gevorderd 
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effect van de informatie op het gemiddelde niveau van de standaard 
voldoende gevonden (vgl. Tabel 1 Bijlage 4), maar desondanks is er toch een 
vrij grote discrepantie tussen beoogd en werkelijk vaardigheidsniveau (Figuur 
3.2). De beoordelaars hebben dus op basis van de additionele informatie hun 
oordeel wel naar beneden bijgesteld, maar zijn het onderling niet eens geweest 
over de mate waarin de standaard bijgesteld moet worden. 
Het effect van de beoordelingsprocedure als geheel op de spreiding van de 
oordelen blijkt uit de vergelijkingen tussen het eerste en laatste oordeel (3-1). 
De procedure leidt voor alle standaarden in de meeste gevallen tot een 
reductie van de spreiding. Voor de standaard minimum wordt alleen bij 
onderwerp 29 Meetkunde een toename in spreiding gevonden. In dit geval 
hebben sommige beoordelaars in de derde fase hun oordeel naar boven 
bijgesteld, omdat het eerste oordeel ver beneden het gerealiseerde niveau lag. 
Voor de standaard voldoende wordt bij 20 van de 29 onderwerpen een 
reductie van de spreiding gevonden en wordt bij 5 onderweipen een toename 
van de spreiding gevonden. Met uitzondering van onderwerp 8 betreft het 
dezelfde onderwerpen als waarvoor eerder een forse toename in spreiding is 
gevonden. Ten slotte wordt ook bij de standaard gevorderd voor de meeste 
onderwerpen een reductie in de spreiding van de oordelen gevonden. 
Toename in de spreiding komt bij vier onderwerpen voor. Bij drie van deze 
onderwerpen loopt deze toename parallel aan die voor de standaard 
voldoende. 

Effecten op de spreiding van oordelen voor de standaarden muziek 

Tabel 4.7 toont de verdeling van de variantieratio's van de oordelen in de drie 
beoordelingsfasen voor de onderwerpen van het leerstofdomein muziek. Tabel 
2 van Bijlage 5 bevat de ratio's per onderwerp. Vergelijken we het eerste en 
tweede oordeel voor de standaard minimum dan is er bij vijf van de acht 
onderwerpen sprake van een afname in de spreiding. Voor de standaard 
voldoende heeft het overleg bij de meeste onderwerpen geen effect gehad op 
de spreiding van de oordelen, terwijl voor de standaard gevorderd het overleg 
bij de helft van de onderwerpen tot een reductie in spreiding heeft geleid. Wel 
valt bij alle standaarden te constateren dat kennisname van de werkelijke 
resultaten in de derde beoordelingsronde bij de meeste onderwerpen tot een 
(verdere) reductie van de spreiding heeft geleid. Met name voor de standaard 
voldoende geldt dat het niet zozeer de discussiefase is geweest die de 
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Tabel 4.7 
Verdeling van variantieratio 's tussen de beoordelingsfasen voor de 

standaarden muziek 

Minimum Voldoende Gevorderd 
ratiocategorie 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 2-1 

4 

3-2 3-1 
< 0.75 reductie 5 5 6 1 5 6 

2-1 

4 6 6 
0.76- 1.24 2 2 2 6 2 1 4 2 2 

> 1.25 toename 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

beoordelaars dichter bij elkaar heeft gebracht, maar eerder de 
presentatie van de werkelijke vaardigheidsverdeling. Ondanks deze reductie in 
oordeelsvariatie is de overeenstemming tussen de beoordelaars gering, zoals 
de Figuren 3.4, 3.5 en 3.6 hebben laten zien. 
Uiteindelijk leidt de procedure bij muziek voor zes van de acht onderwerpen 
tot een duidelijke reductie in spreiding van de oordelen voor alle standaarden. 
Alleen bij de oordelen voor de standaard voldoende voor onderwerp Spreken 
over muziek 2 is er een toename in variantie bij de vergelijking tussen het 
eerste en derde oordeel. 

Effecten op de spreiding van oordelen voor de standaarden Nederlandse taal 

De verdeling van de variantieratio's tussen de beoordelingsfasen voor de 
standaarden van het leerstofdomein Nederlandse taal zijn in Tabel 4.8 
weergegeven. De variantieratio's per onderwerp zijn opgenomen in Tabel 3 
van Bijlage 5. 

De ontwikkeling van de varianties van de oordelen over de verschillende 
beoordelingsfasen is vergelijkbaar met die voor rekenen/wiskunde. De 
overlegfase leidt bij de standaarden minimum en voldoende bij meer dan de 

Tabel 4.8 
Verdeling van variantieratio 's tussen de beoordelingsfasen voor de 

standaarden Nederlandse taal 

Minimum Voldoende Gevorderd 

ratiocategorie 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 3-1 2-1 3-2 
<0.75 reductie 12 8 13 13 8 14 10 9 14 

0.76-1.24 8 6 4 7 8 5 9 7 5 

> 1.25 toename 0 6 3 0 4 1 1 4 l 
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helft van de onderwerpen tot een duidelijke reductie van de oordeelsvariatie 
en bij de standaard gevorderd bij de helft van de onderwerpen, terwijl 
anderzijds slechts bij één onderwerp en alleen bij de standaard gevorderd een 
toename in variantie wordt gevonden. Opmerkelijk is dat de in eerste instantie 
bereikte reductie in variantie voor de vaardigheidsschaal Tabellen en 
grafieken (TAB) na de presentatie van de werkelijke vaardigheidsschaal 
volledig teniet wordt gedaan, zodat de variantie in het eindoordeel gelijk is 
aan die van het eerste oordeel. Geconfronteerd met de werkelijke gegevens in 
de derde beoordelingsfase, stellen de beoordelaars in wisselende mate hun 
oordeel bij. Uiteindelijk resulteert de procedure als geheel bij 13 (standaard 
minimum) of 14 onderwerpen (standaarden voldoende en gevorderd) in een 
reductie van de oordeelsvariatie en slechts bij enkele onderwerpen in een 
toename in oordeelsvariatie. 

4.3.4 Conclusie 

Het percentage variantieratio's waarbij sprake is van reductie in oordeels
variatie (ratio < 0.75) over de procedure als geheel ligt voor alle standaarden 
tussen 60% en 80%. In de meeste gevallen heeft de procedure het gewenste 
effect gehad en is gedurende het beoordelingsproces de overeenstemming 
tussen beoordelaars toegenomen. Bij de vakgebieden rekenen/wiskunde en 
Nederlandse taal wordt de reductie vooral bereikt in de tweede beoordelings
fase in vervolg op de groepsdiscussies. De informatie die in de derde 
beoordelingsronde wordt verstrekt, verstoort soms de aanvankelijk bereikte 
reductie, omdat beoordelaars verschillen in de mate waarin zij de afstand 
tussen gewenst en gerealiseerd niveau willen verkleinen. Ook voor muziek 
leidt de procedure bij de meeste standaarden tot een reductie van de oordeels
variatie. Hier echter treedt het effect niet alleen op in de discussiefase, maar 
vooral wanneer de beoordelaars worden geïnformeerd over het werkelijke 
vaardigheidsniveau in de leerlingpopulatie in combinatie met de verdeling van 
de grensscores binnen het beoordelaarspanel. 

De bevinding bij de leerstofdomeinen rekenen/wiskunde en Nederlandse taal 
dat informatie over de werkelijke vaardigheidsverdeling in de leerling
populatie weinig of geen effect heeft op de spreiding van de oordelen is in 
overeenstemming met de bevinding van De Glopper (1988, p. 106 e.v.) dat 
dergelijke informatie niet zonder meer leidt tot minder variantie in de gestelde 
normen. Op grond van deze informatie zijn beoordelaars niet zomaar geneigd 
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hun oordeel als 'te streng' of 'te soepel' te beschouwen en tot gerichte 
bijstellingen te komen. Zelfs de toevoeging van informatie over de verdeling 
van de grensscores in de groep, zoals dat in dit onderzoek heeft plaats
gevonden, heeft niet een eenduidig reducerend effect op de spreiding van de 
oordelen. Soms is het tegendeel het geval, omdat sommige beoordelaars wel, 
maar andere met de gegeven informatie geen rekening willen houden. 

4.4 Effecten van achtergrondkenmerken van beoordelaars 

4.4.1 Inleiding 

Het doel van het standaardenonderzoek is voor elk van de standaarden 
minimum, voldoende en gevorderd een grensscore of een interval van 
grensscores te bepalen op de vaardigheidsschalen die op basis van peilings-
onderzoek in jaargroep 8 van het basisonderwijs zijn ontwikkeld. De grens
scores verwijzen naar een gewenst niveau van beheersing van de kerndoelen 
voor het basisonderwijs. Gegeven de grensscore, kan vervolgens worden 
vastgesteld welk deel van de populatie leerlingen aan de standaarden voldoet 
of, in het geval van de standaard gevorderd, welke opgaven eventueel het 
niveau van de kerndoelen voor het basisonderwijs overstijgen. Voor het vast
stellen van deze standaarden ontbreken externe criteria en wordt een beroep 
gedaan op een panel beoordelaars. In het onderzoek naar standaarden voor 
kerndoelen basisonderwijs is daarbij gekozen voor een panel dat deels bestaat 
uit leraren basisonderwijs en deels uit deskundigen die, als schoolbegeleider, 
Pabo-docent of als ontwikkelaar/onderzoeker indirect bij het onderwijs in het 
betreffende leerstofgebied zijn betrokken. 

Methoden waarbij voor het vaststellen van een grensscore een beroep moet 
worden gedaan op een panel beoordelaars, brengen noodzakelijkerwijs een 
subjectief element in de beoordeling en daarmee variabiliteit tussen 
beoordelaars. Fehrmann, Woehr en Arthur (1991) noemen als bronnen voor 
deze variabiliteit verschillen in opvattingen over bekwaamheid, verschillen in 
perceptie van feitelijke opgaven en verschillen in niveau van expertise van 
beoordelaars. Pearson en DiStefano (1993) komen tot de bevinding dat 
beoordelaars meer blijken af te gaan op hun eigen ervaring, intuïtie en opinie 
dan op vooraf opgestelde beoordelingskaders en de uitwerkingen die 
beoordelaars daarvan zelf hebben gegeven. 
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Hambleton (1978) en Shepard (1980) hebben eerder de aanbeveling gedaan 
om beoordelaarspanels voor het bepalen van grensscores te laten bestaan uit 
verschillende typen beoordelaars. Shepard (1980) wees erop dat in dat geval 
het onderzoek naar verschillen tussen typen beoordelaars een manier zou 
kunnen zijn om de validiteit van de standaarden te evalueren. Niettemin is 
slechts in een beperkt aantal studies aandacht geschonken aan dit aspect van 
het beoordelingsproces. Busch en Jaeger (1990) rapporteren enkele studies 
waaruit blijkt dat er dan meestal sprake is van een klein, statistisch niet-
significant effect van type beoordelaar op de gemiddelde grensscore. In hun 
eigen onderzoek vergelijken zij gemiddelden van standaarden op subtests uit 
National Teacher Examinations tussen basisschoolleraren en lerarenopleiders. 
Over het algemeen blijken standaarden van basisschoolleraren gemiddeld 
hoger te liggen dan die van opleiders, maar slechts in één geval was het 
verschil ook significant. Na groepsdiscussies in gemengde panels werden de 
verschillen kleiner. 

De Glopper (1988) vroeg docenten uit LBO, MAVO en HAVO/VWO naar 
het minimaal wenselijke prestatieniveau van leerlingen aan het einde van de 
eerste fase van het voortgezet onderwijs voor algemene kwaliteit, spelling, 
interpunctie en zinsbouw en woordkeus van vier schrijfopdrachten. De leraren 
gaven vier oordelen: een per schooltype en een oordeel over het gewenste 
communale minimumniveau. De verwachting was dat het niveau van de 
normen zou samenhangen met het schooltype waaraan de leraar/ beoordelaar 
verbonden was. Voor geen van de vier oordelen werden echter aanwijzingen 
gevonden dat LBO-docenten andere normen aanleggen dan MAVO-docenten, 
noch dat MAVO-docenten andere normen aanleggen dan HAVO/VWO-
docenten. 

In de eerste peilingscyclus van PPON is bij verschillende leerstofgebieden 
nagegaan wat volgens verschillende groepen beoordelaars het gewenste 
niveau voor de onderscheiden vaardigheden is. Wijnstra (1988) rapporteert 
over het gewenste niveau van rekenvaardigheid voor de gemiddelde leerling 
(percentiel 50) op 26 onderwerpen voor rekenen. Bij dit onderzoek waren 
naast basisschoolleraren uit jaargroep 8 ook ouderleden van medezeggen
schapsraden van basisscholen betrokken. Op alle onderwerpen gaven ouder
leden een hoger gewenst niveau aan dan de leraren van de basisschool. (Ook 
leraren wiskunde van brugklassen LBO, MAVO en HAVO/VWO zijn in het 
onderzoek betrokken, maar zij oordeelden over het gewenste niveau voor het 
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eigen schooltype. Verschillen tussen groepen leraren zijn dan uiteraard 
gerelateerd aan schooltype). 
Zwarts (1990) en Zwarts en Rijlaarsdam (1991) rapporteren soortgelijk 
onderzoek voor taalvaardigheid Nederlands. Naast oordelen voor het 
gewenste niveau spraken de beoordelaars zich ook uit over het verwachte 
niveau. Behalve oordelen van ouderleden van medezeggenschapsraden en 
leraren basisonderwijs presenteren zij ook gewogen gemiddelden van 
(brugklas)leraren Nederlands in het voortgezet onderwijs. Met de weging 
wordt gecorrigeerd voor het verschil in omvang van de verschillende 
schooltypen in de populatie om zodoende een algemeen verwacht en gewenst 
niveau voor het voortgezet onderwijs te verkrijgen. Afhankelijk van het type 
taak worden er effecten voor type beoordelaar gevonden. Bij de lees- en 
luistertoetsen is het verschil in gewenst niveau tussen de verschillende 
groepen gering. Daarentegen ligt voor de leraren in het voortgezet onderwijs 
het gewenste niveau voor de drie toetsen informatieverwerking {Kaartlezen, 
Hanteren van naslagwerken en Tabellen en grafieken) beduidend lager dan 
voor de andere twee groeperingen. Ten aanzien van het gewenste niveau bij 
schrijf- en spreekprestaties ontlopen de verschillende beoordelaarsgroepen 
elkaar weinig. Bij Spelling en Taalbeschouwing is er overeenstemming over 
het gewenste niveau tussen ouderleden en leraren basisonderwijs, terwijl het 
gewenste niveau voor leraren in het voortgezet onderwijs veel lager ligt. Voor 
Ontleden ligt het gewenste niveau bij leraren in het basisonderwijs duidelijk 
hoger dan voor de beoordelaars uit de beide andere groeperingen. 
Bij wereldoriëntatie (Van Weerden, 1993) zijn de verschillen in de oordelen 
van ouderleden van medezeggenschapsraden en leraren basisonderwijs voor 
het gewenste niveau van de gemiddelde leerling vrijwel onveranderlijk 
verwaarloosbaar klein. 

In deze paragraaf gaan we voor een tweetal achtergrondkenmerken van 
beoordelaars na of deze van invloed zijn op het niveau van de standaarden. In 
de eerste plaats betreft dat de vergelijking van de oordelen van leraren 
basisonderwijs en de andere deskundigen die slechts indirect bij de dagelijkse 
onderwijspraktijk zijn betrokken. De tweede vergelijking betreft de oordelen 
van leraren basisonderwijs in relatie tot de achtergrond van hun school zoals 
die tot uitdrukking komt in de samenstelling van de schoolbevolking naar de 
combinatie van opleidingsniveau, sociaal-economische status en etnische 
herkomst van de ouders. 

120 



4.4.2 Het effect van type beoordelaar 

4.4.2.1 Inleiding 

Voor ieder standaardenonderzoek is steeds gestreefd naar panels van 25 
beoordelaars. Vanwege het grote aantal onderwerpen zijn voor rekenen/-
wiskunde twee panels en voor Nederlandse taal zelfs drie panels beoordelaars 
gevormd. Bij muziek kon worden volstaan met één panel. Een panel bestaat 
steeds uit leraren basisonderwijs en andere deskundigen, zoals vakdidactici of 
vakgerichte deskundigen, schoolbegeleiders, muziekconsulenten en Pabo-
docenten. Bij het werven van beoordelaars is gestreefd naar een verhouding 
van 15 leraren basisonderwijs en 10 op afstand betrokken deskundigen. Een 
panel bestond dus in meerderheid uit deelnemers die het onderwijs in het 
betreffende vakgebied in jaargroep 8 verzorgen. De vraag is nu of leraren 
basisonderwijs die direct bij het onderwijs zijn betrokken en de andere 
deskundigen die meer op afstand bij het basisonderwijs zijn betrokken, tot 
vergelijkbare standaarden komen of dat de ene groep systematisch anders 
oordeelt dan de andere groep. Men zou kunnen veronderstellen dat leraren 
basisonderwijs door hun dagelijkse onderwijservaringen een meer realistisch 
beeld hebben van de mogelijkheden van het onderwijs in een bepaald 
vakgebied en in hun oordelen ook rekening houden met het belang van andere 
vakgebieden, terwijl andere deskundigen eerder vanuit het belang van het 
vakgebied een oordeel zullen geven. Dat zou ertoe kunnen leiden dat 
vakgerichte deskundigen systematisch tot hogere standaarden komen dan 
basisschoolleraren. In dat geval zou het aan de orde kunnen zijn om in de 
rapportage van de standaarden aan dit verschil aandacht te besteden. 

4.4.2.2 Methode 

Voor elke standaard hebben de beoordelaars drie oordelen gegeven: een eerste 
persoonlijk oordeel, een tweede oordeel na de groepsdiscussies en een derde 
oordeel na geïnformeerd te zijn over het vaardigheidsniveau van de leerlingen 
in de populatie. In totaal zijn er negen oordelen per vaardigheidsschaal 
gegeven. Met behulp van multivariate variantieanalyses is voor elk panel 
getoetst of er een significant hoofdeffect voor type beoordelaar is. Gegeven 
het grote aantal onderwerpen en oordelen is het effect van type beoordelaar 
getoetst per cluster van onderwerpen. Multivariate toetsing vond plaats in een 
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model met de factoren type beoordelaar en onderwerp en met de oordelen als 
afhankelijke variabelen waarbij de drie oordelen per standaard zijn beschouwd 
als herhaalde metingen (SAS Institute, 1988, p. 602). 

4.4.2.3 Resultaten 

Er zijn analyses op 12 clusters van onderwerpen uitgevoerd. Alle analyses 
resulteren in een significant hoofdeffect voor onderwerp (p < .05) en niet-
significante interactie-effecten van type beoordelaar en onderwerp. Tabel 4.9 
geeft een overzicht van de resultaten uit de multivariate analyses voor zover 
deze het hoofdeffect voor type beoordelaar betreffen. In twee clusters is een 
significant effect (p<.05) voor type beoordelaar gevonden. Het betreft de 
clusters Meten en Overige onderwerpen die beide zijn beoordeeld door het 
panel rekenen_2. Bij beide clusters worden de effecten met name veroorzaakt 
bij de oordelen voor de standaarden voldoende en gevorderd waar het 
gemiddelde niveau van de standaarden voor deskundigen hoger is dan voor 
basisschool-leraren. Het derde cluster dat dit panel heeft beoordeeld, heeft 
overigens geen significant effect voor type beoordelaar. 

Tabel 4.9 
Effect van type beoordelaar (Tl: leraren BO; T2: andere deskundigen) op de 

oordelen voor de standaarden per cluster van onderwerpen 

cluster en aantal 
panel Tl T2 onderwerpen d.f. F p 

basisvaardigheden en 
rekenen_ 1 14 10 hoofdrekenen (6) 1;132 0.59 0.445 
rekenen_l 14 10 breuken (4) 

procenten en 
1;85 1.47 0.229 

rekenen_l 14 10 verhoudingen (5) 1;109 2.49 0.117 
rekenen_2 14 II cijferen (5) 1; 115 0.58 0.450 
rekenen_2 14 11 meten (5) 1;114 12.54 0.001 
rekenen_2 14 11 overig (4) 1;87 10.51 0.002 
muziek 11 11 alle (8) 1;157 0.00 0.945 
taal_l 14 9 deelvaardigheden (4) 1;81 2.78 0.099 
taal_l 14 9 lezen (5) 1;103 2.05 0.155 
taal_2 13 10 deelvaardigheden (8) 1:164 2.08 0.152 
taal_2 13 10 luisteren (5) 1;101 0.10 0.751 
taal_3 12 9 deelvaardigheden (7) 1;133 1.32 0.253 
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4.4.2.4 Conclusie 

De beoordelaarspanels voor het standaardenonderzoek bestonden uit 
basisschoolleraren en vakdeskundigen als Pabo-docenten, schoolbegeleiders, 
consulenten waar het muziek betrof, en ontwikkelaars en onderzoekers. 
Slechts binnen één panel is er sprake van significante verschillen tussen de 
beide groepen beoordelaars. Het effect is in de verwachte richting, namelijk 
dat diegenen die indirect bij het basisonderwijs zijn betrokken, strengere 
criteria hanteren dan de groepsleraren. De resultaten geven dus maar zeer 
beperkt ondersteuning aan een hypothese waarin de realistische kijk van 
leraren basisonderwijs tot lagere standaarden zou leiden dan de vakgerichte 
benadering van de vakdeskundigen. Overigens - en daar is bij de beschrijving 
van de steekproef van beoordelaars al op gewezen - is de achtergrond van met 
name de indirect betrokkenen niet eenduidig. Vaak zijn Pabo-docenten en 
schoolbegeleiders eerder werkzaam geweest als leraar basisonderwijs en dus 
ook als direct betrokkenen bekend met het basisonderwijs. 
De algemene conclusie mag zijn dat de standaarden zoals die uit het 
onderzoek naar voren zijn gekomen, binnen het onderwijs zelf een breed 
draagvlak hebben. Overigens blijft de vraag of beoordelaars met verschillende 
achtergronden ook anders oordelen, altijd actueel. Consensus tussen 
beoordelaars met verschillende achtergrond ondersteunt de generaliseer
baarheid van de aanbevolen standaarden, maar ook diversiteit in oordeel 
tussen groepen beoordelaars kan informatief zijn bij het ontwikkelen van 
beleid voor een leerstofgebied (Busch & Jaeger, 1990). 

4.4.3 Effect van type school 

4.4.3.1 Inleiding 

In het standaardenonderzoek van National Assessment Governing Board 
(NAGB, 1990) zijn beoordelaarspanels gevraagd om voorafgaand aan het 
standaardenonderzoek het leerstofkader dat voor de toetsing binnen NAEP 
was gebruikt uit te werken tot 'achievement descriptors', beschrijvingen van 
wat leerlingen globaal zouden moeten kunnen op het grensniveau van 'basic', 
'proficient' en 'advanced' niveau. Het doel van deze fase in het beoordelings
proces is het formuleren van een gemeenschappelijke basis voor de 
beoordelaars om daarmee de consensus tussen beoordelaars te vergroten. 
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Niettemin komen Pearson en DeStefano (1993) in hun evaluatie van het 
beoordelingsproces tot de conclusie dat ervaring, intuïtie en het eigen oordeel 
in het beoordelingsproces een grotere rol speelden dan de binnen de groep 
ontwikkelde prestatiebeschrijvingen. Zo probeerden leraren zich een beeld te 
vormen van de prestaties van de eigen groep leerlingen, om op basis daarvan 
tot oordelen te komen. Wanneer de eigen onderwijservaring sterk van invloed 
is op het beoordelingsproces van leraren, dan bestaat de mogelijkheid dat 
oordelen voor standaarden beïnvloed worden door eigenschappen van de 
groep of in breder verband van de schoolbevolking waar leraren mee te maken 
krijgen. 

Bij voortduring blijken in de Nederlandse onderwijssituatie het opleidings
niveau van ouders, de sociaal-economische achtergrond en de etnische 
herkomst van leerlingen belangrijke determinanten voor de leerprestaties van 
leerlingen. Dat blijkt zowel uit peilingsonderzoeken als uit onderzoek dat in 
het kader van de evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid wordt uitgevoerd 
(vgl. bijv. Mulder, 1996; Jungbluth, Peetsma & Roeleveld, 1996; Van der 
Schoot, 2000). In het kader van het onderwijsvoorrangsbeleid kunnen ten 
behoeve van de lerarenformatie aan leerlingen gewichten worden toegekend 
op basis van de achtergrondkenmerken van de ouders (vgl. paragraaf 3.1). In 
de eerste rekenpeiling (Wijnstra, 1988) is een vergelijking gemaakt tussen de 
prestaties van leerlingen met gewicht 1.90 en de andere leerlingen. 
Onveranderlijk blijkt op alle 27 onderwerpen dat de prestaties van allochtone 
leerlingen met gewicht 1.90 achterblijven bij die van niet-allochtone 
leerlingen. Alhoewel de grootte van het verschil tussen de onderwerpen sterk 
varieert, is het gemiddelde verschil over alle onderwerpen 16 punten op de 
vaardigheidsschaal, hetgeen overeenkomt met 0.3 standaardafwijking. Ook in 
de tweede peiling rekenen/wiskunde (Bokhove, Van der Schoot & Eggen, 
1996) wordt op de meeste onderwerpen een negatief effect gevonden voor 
gewicht 1.90 ten opzichte van de andere leerlinggewichten. Bij de peiling 
Nederlandse taal (Zwarts, 1990) blijken 1.25-leerlingen op vrijwel alle 
onderdelen lager te scoren dan 1.00-leerlingen, terwijl 1.90-leerlingen nog 
verder afwijken van leerlingen met gewicht 1.00. Van Weerden (1995) heeft 
het effect van leerlinggewicht op de prestaties bij de onderwerpen van het 
leerstofdomein muziek onderzocht. Bij zes van de acht onderwerpen 
rapporteert hij een matig tot groot effect in het nadeel van allochtone 
leerlingen in vergelijking met 1.00-leerlingen. Voor 1.25-leerlingen wordt bij 
vier van de acht onderwerpen een klein negatief effect gevonden. 
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Scholen verschillen in het relatieve aandeel van de onderscheiden leerling-
gewichten binnen de schoolbevolking. De samenstelling van de school
bevolking wordt weerspiegeld in de zogenaamde schoolscore, die is gebaseerd 
op de formatieregeling voor het basisonderwijs (vgl. paragraaf 3.1). Het feit 
dat de samenstelling van de schoolbevolking sterk varieert, zal er toe leiden 
dat leraren verschillen in hun ervaringen over wat er in het basisonderwijs op 
het gebied van leerresultaten gerealiseerd kan worden. Wanneer leraren hun 
oordeelsvorming in belangrijke mate baseren op deze onderwijservaringen, 
dan zou dat kunnen leiden tot een differentieel effect van schoolscore op het 
niveau van de standaard en wel in die zin dat leraren van scholen met relatief 
hoge schoolscores voor lagere standaarden zullen opteren. 

4.4.3.2 Methode 

Het onderzoek beperkt zich tot de groep basisschoolleraren in de verschillende 
panels. Hun aantal is echter te klein om ze voor de analyses volgens de 
PPON-criteria te verdelen in drie strata van schoolscores (zie de Tabellen 3.3, 
3.8 en 3.13). Met name in de strata 2 en 3 zouden de aantallen zeer klein 
worden. Voor de meeste panels geldt immers dat meer dan de helft van de 
leraren afkomstig is van scholen uit stratum 1. Een indeling in twee gelijke 
groepen op basis van de schoolscore zou leiden tot een verlaging van de 
grensscore tussen stratum 1 en 2. Voor de analyse zijn de leraren daarom 
verdeeld in twee groepen overeenkomstig de stratumindeling binnen PPON, 
waarbij de leraren uit stratum 2 en 3 zijn samengevoegd. We onderscheiden 
voor de analyses twee niveaus: leraren van basisscholen met schoolscore 
<1.05 (SI) en leraren van basisscholen met hogere schoolscores (S2). 
De opzet van de analyses is analoog aan die in de vorige paragraaf voor type 
beoordelaar (paragraaf 4.4.2.2). Per cluster van onderweipen is multivariaat 
een model getoetst met de factoren stratum en onderwerp en met de oordelen 
als afhankelijke variabelen, waarbij de oordelen per standaard zijn beschouwd 
als herhaalde metingen (SAS Institute, 1988, p.602). 

4.4.3.3 Resultaten 

Net als in de vorige paragraaf zijn de analyses uitgevoerd op 12 clusters van 
onderwerpen. Tabel 4.10 toont de resultaten van de multivariate analyses voor 
zover deze het hoofdeffect voor stratum betreffen. 
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Tabel 4.10 
Effect van schooltype (SI: schoolscore < 115; S2:schoolscore > 115) op de 

oordelen voor de standaarden per cluster van onderwerpen 

cluster en aantal 
panel SI S2 onderwerpen d.f. F p 

basisvaardigheden en 
rekenen_l 9 5 hoofdrekenen (6) 1;72 0.62 0.435 
rekenen_l 9 5 breuken (4) 

procenten en 
1;48 0.01 0.937 

rekenen_l 9 5 verhoudingen. (5) 1;60 3.79 0.056 
rekenen_2 8 6 cijferen (5) 1:60 0.12 0.728 
rekenen_2 8 6 meten (5) 1;60 0.01 0.934 
rekenen_2 8 6 overig (4) 1;47 0.12 0.729 
muziek 5 6 alle (8) 1;72 0.35 0.558 
taal_l 9 5 deelvaardigheden (4) 1:46 4.56 0.038 
taal_l 9 5 lezen (5) 1;59 0.23 0.632 
taal_2 6 7 deelvaardigheden (8) 1;87 0.00 0.954 
taal_2 6 7 luisteren (5) 1;54 0.10 0.755 
taal_3 8 4 deelvaardigheden (7) 1:70 0.89 0.349 

Alleen voor het cluster Deelvaardigheden van panel taal_l is een statistisch 
significant effect voor stratum gevonden. Het effect is het gevolg van het feit 
dat S2-leraren - overigens tegengesteld aan de verwachting - met name op de 
standaard voldoende hogere criteria hebben gehanteerd. 

4.4.3.4 Conclusie 

Pearson en DeStefano (1993) hebben erop gewezen dat de eigen onderwijs
ervaringen van leraren van invloed zijn op hun oordeelsvorming. In hun 
onderzoek gaven leraren aan zich een beeld te vormen op basis van de eigen 
groep leerlingen, dit ondanks een fase voorafgaand aan het beoordelings
proces waarbij beoordelaars gezamenlijk een beschrijving gaven van het 
gewenste vaardigheidsniveau. In ons standaardenonderzoek is niet in een fase 
voorzien, waarbij een panel vooraf een gezamenlijk uitgangspunt voor het 
beoordelen beschreef. De beoordelaars zijn geïnformeerd over de inhoud van 
een onderwerp met het daaraan gerelateerde kerndoel. Op grond van de relatie 
tussen leerlinggewicht en leerlingprestaties mogen we verwachten dat leraren 
binnen de verschillende beoordelaarspanels afhankelijk van de schoolscore 
verschillende ervaringen hebben ten aanzien van de haalbaarheid van de 
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kerndoelen binnen het basisonderwijs. Wanneer deze ervaringen een belang
rijke rol spelen in het beoordelingsproces, dan zou dat kunnen resulteren in 
een systematisch verschil in niveau voor de standaarden afhankelijk van de 
schoolscore en wel in die zin dat leraren van scholen met een relatief hoge 
schoolscore zouden tenderen naar lagere standaarden. De resultaten 
ondersteunen deze hypothese echter niet. Slechts bij één cluster wordt een 
significant stratumeffect gevonden, veroorzaakt doordat juist S2-leraren 
hogere criteria hanteerden. 

De reikwijdte van het onderzoek is overigens beperkt. In de eerste plaats zijn 
slechts een gering aantal leraren bij dit onderzoek betrokken. Maar in het licht 
van de hypothese is het belangrijk te constateren dat er weinig leraren van 
stratum 3 scholen aan het onderzoek hebben meegedaan. Het is mogelijk dat 
er wel een contrast wordt gevonden wanneer de vergelijking groepen leraren 
van stratum 1 en van stratum 3 scholen zou betreffen. 

4.5 Het niveau van de standaarden in relatie tot de moeilijkheidsgraad 
van de opgavenverzameling 

4.5.1 Inleiding 

Voorafgaand aan een peilingsonderzoek wordt een domeinbeschrijving 
opgesteld. Deze domeinbeschrijving brengt het vakgebied in kaart en bevat 
een structurele beschrijving van de leerstofinhouden, maar is - voor zover het 
PPON betreft - niet noodzakelijk beperkt tot het communale onderwijsaanbod, 
enerzijds om te voorkomen dat de peilingen een conserverend effect hebben 
en anderzijds om ook op basis van peilingsresultaten nieuwe ontwikkelingen, 
die nog geen gemeengoed zijn, in de discussie te kunnen betrekken. Voor de 
constructie en selectie van opgaven voor een peilingsonderzoek gelden een 
tweetal hoofdoverwegingen (Wijnstra, 1995): 

• de domeinbeschrijving moet zo volledig mogelijk worden gedekt en 
• de toetsen en taken moeten een breed vaardigheidsbereik bestrijken. 
Een leerstofstructuur kan zich, afhankelijk van het gebruiksdoel, lenen voor de 
ontwikkeling van geheel verschillende toetsen. Gaat het om een algemene 
niveau-indicatie, dan kan worden volstaan met een korte, inhoudelijk 
gevarieerde toets. Voor peilingsonderzoek in het kader van PPON wordt het 
uitgangspunt gehanteerd dat de toetsinstrumenten een beschrijving van de 
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vaardigheden van de leerlingen mogelijk moeten maken op nauwkeurig 
omschreven, didactisch betekenisvolle eenheden van beperkte omvang. Dat 
resulteert, zoals we in hoofdstuk 3 voor enkele leerstofdomeinen zagen, in een 
veelheid van onderwerpen binnen een domein. 

Bij de samenstelling van een opgavenverzameling voor een onderwerp is de 
inhoudelijke dekking van het onderwerp het belangrijkste (en vaak feitelijk 
het enige) criterium. Natuurlijk wordt er bij de samenstelling van toetsen voor 
een peilingsonderzoek ook rekening gehouden met psychometrische 
kwaliteiten van opgaven zoals die uit proefonderzoek zijn gebleken. Opgaven 
moeten niet zo moeilijk zijn dat vrijwel geen enkele leerling deze kan maken 
of omgekeerd zo gemakkelijk dat iedereen ze kan maken. Ook item-test-
correlaties die uit klassieke toets- en itemanalyses resulteren, zijn bij voorkeur 
zo hoog mogelijk. 

Door het gebruik van item-respons-modellen bij de analyses van de leerling-
resultaten is er echter geen noodzaak om een opgavenverzameling voor een 
onderwerp te beschouwen als een willekeurige steekproef uit de verzameling 
van voor dat onderwerp relevante opgaven. Evenmin is er een noodzaak om 
vooraf voor een onderwerp te streven naar een bepaalde verdeling van de 
moeilijkheidsgraad van de opgaven en daarmee naar een gemiddelde p-
waarde voor de aan te bieden opgavenverzameling (vgl. ook Wijnstra, 1995). 
De opgaven binnen een toets moeten tezamen een vaardigheidsschaal vormen, 
op basis waarvan vervolgens de vaardigheidsverdeling in de populatie kan 
worden geschat en de vaardigheid van relevante subgroepen in de populatie 
kan worden vergeleken. Het maakt - extremen daargelaten - voor het 
peilingsonderzoek principieel niet uit wat de gemiddelde moeilijkheidsgraad 
van de opgavenverzameling is en er kunnen dan ook ongestraft gemakkelijke 
en/of moeilijke opgaven aan de verzameling toegevoegd of uit de verzameling 
verwijderd worden, zonder dat dat tot scholingsproblemen hoeft te leiden. 
Uiteraard dient de inhoudelijke representativiteit voor het domein 
gewaarborgd te blijven. 

Voor het standaardenonderzoek doet dat de vraag rijzen in hoeverre 
beoordelaars gevoelig zijn voor psychometrische kenmerken van de opgaven
verzameling die zij voorgelegd krijgen. Bekend is dat leraren/beoordelaars 
vaak grote moeite hebben met het adequaat beoordelen van de moeilijkheids
graad van individuele toetsopgaven (Van Berkel, 1984; Blok, 1987; 
Mellenbergh, 1971; zie ook paragraaf 4.6). In de IRT-methode (paragraaf 2.5) 
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is dit probleem in zoverre opgelost dat de beoordelaars zijn geïnformeerd over 
de relatieve moeilijkheidsgraad van de opgaven en geen oordelen op het 
niveau van afzonderlijke opgaven behoeven uit te spreken. De aanname is dat 
beoordelaars niet gevoelig zijn voor verschillen in moeilijkheidsgraad van de 
opgavenverzamelingen die hen ter beoordeling worden voorgelegd. 
Het probleem is in twee richtingen relevant. In de eerste plaats vloeit uit de 
opzet van het peilingsonderzoek voort dat er geen stringente eisen worden 
gesteld aan de (gemiddelde) moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling. 
De moeilijkheidsgraad van opgavenverzamelingen van verschillende onder
werpen zal daardoor kunnen variëren. Dit verschil zou niet van invloed mogen 
zijn op het (verschil in) niveau van de standaarden voor de verschillende 
onderwerpen. Op de tweede plaats is de beschikbare opgavenverzameling 
voor een onderwerp soms zo groot, dat het niet doenlijk is om alle opgaven 
aan de beoordelaars voor te leggen. Er zal dan een selectie van opgaven 
gemaakt moeten worden. Aangezien er dan meerdere selecties gemaakt 
kunnen worden, doet zich de vraag voor hoe gevoelig het niveau van de 
standaarden is voor verschil in moeilijkheidsgraad van die selecties. 

In het standaardenonderzoek voor Nederlandse taal deed zich het probleem 
voor dat bij enkele onderwerpen de opgavenverzameling te groot was om deze 
in zijn geheel aan beoordelaars voor te leggen. In het standaardenonderzoek 
voor dit domein zijn daarom condities ingebouwd om het effect van de 
moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling op het niveau van standaarden 
te onderzoeken binnen een between-groups design. Het onderzoek is herhaald 
bij het standaardenonderzoek voor wereldoriëntatie met een within-groups 
design. 

4.5.2 Het effect van de moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling op 
het niveau van standaarden voor Nederlandse taal 

4.5.2.1 Inleiding 

In het standaardenonderzoek voor Nederlandse taal is binnen vijf 
onderwerpen het effect van de moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling 
op het niveau van de standaarden onderzocht. Voor deze onderwerpen is 
gekozen aangezien de opgavenverzamelingen te groot waren om deze in hun 
geheel aan beoordelaars voor te leggen. 
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4.5.2.2 Methode 

Bij het standaardenonderzoek voor Nederlandse taal zijn voor de onderwerpen 
grammaticaliteit (GRM), hanteren van naslagwerken (NSL), stijl (STY), taal
beschouwing (TLB) en zinsontleding en woordbenoeming (ZWB) telkens drie 
selecties van opgaven gemaakt: een representatieve versie (A), een relatief 
gemakkelijke versie (B) en een relatief moeilijke versie (C). Onder een 
representatieve versie verstaan we een selectie waarvan de gemiddelde moei
lijkheidsgraad vergelijkbaar is met die van de totale beschikbare verzameling. 
Voorafgaande aan het selectieproces zijn de opgaven met lage discriminatie-
indices (a; < 2) uit de verzameling verwijderd. Deze opgaven passen binnen 
het IRT-model voor de vaardigheidsschaal, maar vormen daarvan zwakke 
representanten. Voor het standaardenonderzoek zijn zij minder geschikt, 
omdat de afbeelding van het P50-P80-segment van de itemkarakteristieke 
curve op de schaal tot lange lijnen leidt en daardoor weinig of niet sturend is 
voor het beoordelingsproces. Incidenteel zijn daarnaast opgaven verwijderd 
wanneer het P50-.P80-segment volledig of vrijwel volledig buiten het 
schaalbereik 100-400 lag of wanneer op vakinhoudelijke gronden opgaven als 
minder geschikt werden aangemerkt. Tabel 4.11 geeft per onderwerp een 
overzicht van de omvang van de oorspronkelijke opgavenverzameling, van de 
gemiddelde geschatte p'-waarde voor deze verzameling (p' betreft de voor de 
populatie geschatte p-waarde van een opgave), van het aantal verwijderde 
opgaven en van de omvang van het voor het onderzoek beschikbare restant k'. 
Daarnaast bevat de tabel gegevens over de samenstelling van de drie versies 
en over de toekenning van versies aan de beoordelaarspanels. 

Tabel 4.11 
Omvang (k) en gemiddelde geschatte moeilijkheidsgraad (p'_gem) van de 

totale opgavenverzameling en van drie opgavenselecties (A: representatief; B: 
gemakkelijk; C: moeilijk) voor vijf onderwerpen van de peiling Nederlandse 

taal en toekenning van de opgavenselecties aan drie beoordelaarspanels 

onder opgavenverzamel 

k p' gem verw 

ing 

k' 

versie A 

k p' gem 

versie B 

k p' gem 

versie C 

k p' gem 
panel 

werp 

opgavenverzamel 

k p' gem verw 

ing 

k' 

versie A 

k p' gem 

versie B 

k p' gem 

versie C 

k p' gem 1 2 3 
GRM 54 .79 18 36 36 .82 26 .85 26 .78 B A C 
NSL 41 .65 11 30 30 .66 23 .71 23 .61 A B C 
STY 39 .73 4 35 25 .74 25 .80 - _ _ A B 
TLB 50 .73 13 37 25 .74 25 .81 25 .67 B C A 
ZWB 40 .65 7 33 26 .74 25 .73 25 .66 C B A 
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De verschillende versies zijn als volgt samengesteld. Allereerst is voor elke 
vaardigheidsschaal een representatieve versie A samengesteld. Met deze 
versie wordt een selectie van opgaven beoogd, die zowel inhoudelijk als 
psychometrisch representatief is voor de totale opgavenverzameling. Voor de 
onderwerpen GRM en NSL is de opgavenverzameling die resteerde na 
verwijdering van minder geschikte opgaven, aangenomen als versie A. Bij de 
andere onderwerpen is de opgavenverzameling k' gerangschikt naar de P50-
waarde van de opgaven en is in principe elke derde opgave uit de verzameling 
verwijderd. 

Voor het samenstellen van de B- en C-versies zijn de opgaven verzamelingen 
k' gerangschikt op de P50-waarden van de opgaven, te beginnen met de 
opgave met de laagste P50-waarde. Vervolgens is de verzameling in twee 
helften verdeeld: de eerste helft met de relatief gemakkelijke opgaven en de 
tweede met de relatief moeilijke opgaven. De B-versie is samengesteld uit alle 
opgaven uit de eerste helft en elke derde opgave uit de tweede helft. 
Omgekeerd is voor het samenstellen van de moeilijke versie C uit de eerste 
helft elke derde opgave gekozen en is de tweede helft in zijn geheel 
opgenomen. Deze opzet waarborgt dat in alle condities ongeveer hetzelfde 
vaardigheidsbereik door de opgaven wordt gerepresenteerd. De verschillende 
selecties zijn gecontroleerd op inhoudelijke representativiteit voor het 
betreffende leerstofdomein. 

Behalve voor ZWB heeft de procedure in alle gevallen het gewenste resultaat 
gehad, in die zin dat versie B in vergelijking met versie A een hogere 
gemiddelde p'-waarde heeft, terwijl versie C een lagere gemiddelde p'-waarde 
heeft. In afwijking van de boven beschreven procedure zijn voor het 
samenstellen van de A-versie voor ZWB uit de resterende opgaven
verzameling zeven opgaven verwijderd met discriminatie-index aj=3. 
Aangezien dit in meerderheid relatief moeilijke opgaven waren, 
onderscheiden de versies A en B voor ZWB zich qua moeilijkheidsgraad 
nauwelijks van elkaar. Uit Tabel 4.11 blijkt overigens dat het effect van de 
manipulaties op de gemiddelde p-waarden van de verschillende versies gering 
is. Tabel 1 in Bijlage 6 laat echter zien dat er tussen de verschillende versies 
duidelijke verschillen zijn in de verdeling van de /*50-waarden van de 
opgaven over de schaalintervallen. 

Aan het onderzoek deden drie panels mee en ieder panel kreeg van elk 
onderwerp één van de drie versies voorgelegd. Achteraf bleken voor versie C 
van onderwerp STY de representaties van de opgaven op het beoordelings-
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formulier niet te corresponderen met de volgorde in het opgavenboekje. Deze 
versie is daarom niet in verdere analyses betrokken. De verdeling van de 
versies over de panels is zodanig dat elk panel minstens een keer een van de 
drie typen selecties beoordeelde (zie Tabel 4.11). De samenstelling van de 
panels was volstrekt willekeurig (vgl. paragraaf 3.3). 

Het effect van de verschillende versies is per onderwerp multivariaat getoetst 
met een model met als afhankelijke variabelen de negen oordelen verdeeld 
over drie standaarden, waarbij het tweede en derde oordeel telkens zijn 
beschouwd als herhaalde metingen (SAS Institute, 1988, p. 602). Om de 
richting van eventuele verschillen te bepalen zijn de oordelen van de groepen 
paarsgewijs getoetst op p < .05. 

4.5.2.3 Resultaten 

De resultaten van de analyses zijn weergegeven in Tabel 4.12. Voor alle 
onderwerpen is er een statistisch significant effect voor het type versie 
gevonden. Voor een nader onderzoek van de vraag in hoeverre en in welke 
richting deze verschillen worden gevonden, zijn in de tabel ook de 
paarsgewijze vergelijkingen van de oordelen voor de drie versies opgenomen. 
Daarbij zijn telkens de oordelen op de gemiddeld moeilijkere opgaven-
verzameling vergeleken met de gemiddeld makkelijkere selectie. Een positief 
effect wordt dan verkregen wanneer het gemiddelde oordeel op de 
gemakkelijke versie hoger is dan het gemiddelde oordeel op de moeilijke 
versie. In het omgekeerde geval is het resultaat een negatief effect. Tabel 4.12 
toont de frequentie (maximum=9) van positieve en negatieve effecten. 

Tabel 4.12 
Effect van de moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling op de oordelen 

met paarsgewijze vergelijking van de oordelen op de drie versies* 

B-A A-C B-C 
onderwerp F d.f. P pos neg pos 

1 

neg 

0 
pos neg 

0 9 
GRM 41.37 2;64 0.0001 0 9 

pos 

1 

neg 

0 
pos neg 

0 9 
NSL 11.33 2;64 0.0001 2 0 0 9 0 8 
STY 86.47 1;42 0.0001 0 9 
TLB 126.68 2;62 0.0001 0 8 0 9 0 9 
ZWB 14.15 2;61 0.0001 3 0 0 5 0 3 

' aantal vergelijkingen met significant verschil p < .05 
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De resultaten op de paarsgewijze vergelijkingen zijn overwegend negatief en 
dat betekent dat het niveau van de oordelen voor de standaarden hoger is 
wanneer de moeilijkheidsgraad van de opgavenselectie hoger is. Bij drie 
vergelijkingen worden incidenteel positieve effecten gevonden of ontbreken 
significante effecten. Dit betreft de vergelijkingen B-C voor onderweip GRM 
en de vergelijkingen B-A voor de onderwerpen NSL en ZWB. Voor ZWB is 
dat in de lijn van de verwachting aangezien de p'-waarde van de selecties A en 
B vrijwel gelijk zijn. Opmerkelijk is dat bij deze drie vergelijkingen 
beoordelaarspanel 2 steeds de relatief gemakkelijke versie heeft beoordeeld. 
Het ontbreken van negatieve effecten bij deze vergelijkingen zou mogelijk 
toegeschreven kunnen worden aan een gemiddeld strengere beoordeling in dit 
panel in vergelijking met de beide andere panels. 

Het is niet bekend waardoor dit effect wordt veroorzaakt. Een voor de hand 
liggende verklaring zou kunnen zijn dat beoordelaars zich niet zozeer door de 
inhoud van de opgaven laten leiden, maar hun standaarden zouden 
positioneren op basis van een bepaald aantal of een bepaalde proportie 
opgaven die beheerst moeten worden. Als beoordelaars bijvoorbeeld zouden 
vinden dat ongeacht de opgavenverzameling de leerlingen voor de standaard 
voldoende ongeveer 10 opgaven of ongeveer 25% van de opgaven moeten 
beheersen, dan zou dat automatisch resulteren in een hogere standaard bij een 
toename in moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling. Om dit effect te 
onderzoeken zijn in Tabel 4.13 voor alle versies per standaard de gemiddelde 
vaardigheidsscore en het aantal en percentage goed beheerste opgaven bij die 
vaardigheidsscore weergegeven. Er is sprake van 'goede beheersing' van een 
opgave wanneer de P80-waarde van een opgave gelijk is aan of lager is dan de 
gemiddelde vaardigheidsscore voor een standaard. Het betreft dus die 
opgaven, waarvan het P50-P80-segment in zijn geheel links van de gewenste 
vaardigheidsscore ligt. De spreiding van het aantal goed beheerste opgaven 
varieert voor de standaard minimum van 1 tot 9 opgaven, voor de standaard 
voldoende van 8 tot 30 opgaven en voor de standaard gevorderd van 18 tot 35 
opgaven, terwijl het percentage goed beheerste opgaven varieert van 4% tot 
26% voor de standaard minimum, van 35% tot 83% voor de standaard 
voldoende en van 76% tot 97% voor de standaard gevorderd. Deze resultaten 
geven geen aanleiding te veronderstellen dat het beoordelingsproces 
stereotype gestuurd zou worden door een aantal of percentage goed te 
beheersen opgaven. 
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Tabel 4.13 
Aantal (n) en percentage goed beheerste opgaven op basis van het gemiddelde 

oordeel voor de standaarden minimum, voldoende en gevorderd 

aantal 

Minimum Voldoende Gevorderd 
aantal 

onderwerp versie opgaven score n % score n % score n % 
GRM B 26 171 5 19 212 19 73 242 25 96 

A 36 187 9 25 236 30 83 284 35 97 
C 26 186 1 4 232 18 69 274 23 88 

NSL B 23 183 6 26 256 12 52 303 19 83 
A 30 181 5 17 251 11 37 303 23 77 
C 23 195 4 17 271 8 35 319 18 78 

STY B 25 167 3 12 221 14 56 271 21 84 
A 25 183 4 16 260 17 68 314 23 92 

TLB B 25 165 4 18 217 16 64 270 21 84 
A 25 174 6 24 231 13 52 288 19 76 
C 25 194 3 12 260 13 52 303 22 88 

ZWB B 25 208 2 8 255 19 76 322 24 96 
A 26 213 3 12 249 19 73 288 25 96 
C 25 212 1 4 260 13 52 317 22 88 

4.5.2.4 Conclusie 

Het niveau van de standaarden blijkt in veel gevallen afhankelijk te zijn van 
de samenstelling van de opgavenverzameling. Daarbij is meestal sprake van 
een systematisch effect in die zin dat naarmate de opgavenverzameling 
moeilijker is, de vaardigheidsscore voor een standaard hoger zal liggen. Dit is 
uiteraard een ongewenst effect. Het zou betekenen dat de standaarden 
geïnterpreteerd moeten worden in termen van de opgavenverzameling 
waarmee ze zijn verkregen. Het is niet duidelijk welk mechanisme voor dit 
effect verantwoordelijk is. Het kan niet zonder meer verklaard worden uit 
stereotype beoordelingsgedrag, waarbij los van inhoudelijke gronden, de 
standaard wordt bepaald door het aantal of percentage goed beheerste 
opgaven. 
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Om na te gaan in hoeverre hier sprake is van een structureel effect is het 
onderzoek gerepliceerd toen er standaarden voor wereldoriëntatie zijn 
vastgesteld. Dit onderzoek bood de mogelijkheid om aan dezelfde groep 
beoordelaars verschillende versies voor te leggen. Van dit onderzoek wordt in 
de volgende paragraaf verslag gedaan. 

4.5.3 Het effect van de moeilijkheidsgraad van de opgaven verzameling op 
het niveau van standaarden voor wereldoriëntatie 

4.5.3.1 Inleiding 

Het standaardenonderzoek voor wereldoriëntatie dat in het najaar van 1997 
plaatsvond, bood de gelegenheid tot een replicatie van het onderzoek naar het 
effect van selecties van opgaven op het niveau van de standaarden. De 
omvang van de beschikbare opgavenverzamelingen voor een aantal 
onderwerpen was zo groot, dat er disjuncte selecties van opgaven gemaakt 
konden worden waardoor het mogelijk was aan een beoordelaarspanel 
verschillende selecties over hetzelfde onderweip voor te leggen. 

4.5.3.2 Methode 

Voor het standaardenonderzoek voor wereldoriëntatie zijn drie beoordelaars
panels samengesteld: een voor geschiedenis, een voor natuuronderwijs en een 
voor aardrijkskunde. Het onderzoek naar het effect van verschillende 
opgavenselecties op het niveau van de standaarden vond plaats in de 
beoordelaarspanels voor geschiedenis en natuuronderwijs. Gegeven de rand
voorwaarden waarbinnen het standaardenonderzoek moest plaatsvinden, was 
er bij deze twee groepen ruimte tot het laten beoordelen van experimentele 
opgavenselecties. Naast leraren basisonderwijs uit jaargroep 8 zijn voor de 
verschillende onderdelen Pabo-docenten en schoolbegeleiders uitgenodigd 
met specifieke deskundigheid op het betreffende vakgebied. Het beoordelaars
panel voor geschiedenis bestond uit 25 deelnemers: 12 leraren basisonderwijs, 
10 Pabo-docenten en 3 schoolbegeleiders. Voor natuuronderwijs bestond het 
beoordelaarspanel uit 15 beoordelaars: 5 leraren basisonderwijs, 7 Pabo-
docenten en 3 schoolbegeleiders. 
Het beoordelaarspanel voor geschiedenis heeft voor vijf onderwerpen 
standaarden vastgesteld. Voor de onderwerpen GES1 {Oude geschiedenis) en 

135 



GES2 {Recente geschiedenis) hebben zij geoordeeld op basis van twee 
opgavenselecties. Voor GES1 betrof het een representatieve selectie (A) en 
een relatief gemakkelijke versie (B), voor GES2 naast een representatieve 
versie A een relatief moeilijke versie C. Het beoordelaarspanel voor natuur
onderwijs heeft voor vier onderwerpen standaarden vastgesteld. Voor drie 
onderwerpen hebben zij op basis van twee opgavenselecties geoordeeld. Voor 
BIOL (Biologie: bouw en systematiek) zijn twee representatieve selecties (A 
en A7) samengesteld. Voor NATK (Natuurkunde) is naast een representatieve 
selectie (A) een relatief moeilijke selectie gemaakt (C) en voor AARD 
(Natuurkundige aardrijkskunde) naast een representatieve selectie (A) een 
relatief gemakkelijke selectie (B). 

Analoog aan de voor Nederlandse taal gevolgde procedure zijn voorafgaande 
aan het selectieproces de opgaven met lage discriminatie-indices verwijderd 
evenals de opgaven waarvan de P50-.P80-segmenten op de vaardigheids-
schaal geheel of vrijwel geheel buiten het vaardigheidsbereik 100 tot 400 ligt. 
Vervolgens is voor elk onderwerp eerst een representatieve selectie gemaakt 
door op gelijke afstand opgaven te selecteren uit het op de ,P50-waarden 
gesorteerde bestand. Uit de resterende opgavenverzamelingen zijn vervolgens 
de experimentele versies samengesteld. Een moeilijke versie (C) is samen
gesteld door een derde van de gewenste omvang uit de gemakkelijkste helft 
van de restverzameling te selecteren en twee derde uit de moeilijkste helft. 
Omgekeerd zijn de relatief gemakkelijke versies (B) samengesteld door twee 
derde van de gewenste omvang te selecteren uit de gemakkelijkste helft van 

Tabel 4.14 
Omvang (k) en gemiddelde geschatte moeilijkheidsgraad (p'_gem) van de 

totale opgavenv er zameling en van de opgavenselecties AenA' 
(representatief), B (gemakkelijk) en C(moeilijk) voor vijf onderwerpen van de 

peiling wereldoriëntatie 

opgavenverzamel ing versie A versie B versie C versie A' 

onder

opgavenverzamel ing versie A versie B versie C 

werp k P gem verw rest k P gem k p' gem k p'_gem k p' gem 

GES1 64 .55 8 57 20 .56 19 .63 

GES2 49 .61 5 44 18 .63 18 .56 

BIOL 77 .59 14 63 25 .63 24 .64 

NATK 28 .54 22 106 25 .59 25 .52 

AARD 87 .54 13 74 25 .57 25 .61 
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de restverzameling en een derde van de omvang uit de moeilijkste helft. Voor 
het onderwerp BIOL is een tweede representatieve versie (A') samengesteld 
door selectie van opgaven op evenredige afstand uit de restverzameling. De 
verschillende selecties zijn vervolgens door vakinhoudelijk deskundigen 
getoetst op inhoudelijke representativiteit voor de totale verzameling. Tabel 
4.14 geeft een overzicht van de omvang van de voor het onderzoek beschik
bare opgavenverzamelingen en van de verschillende opgavenselecties met de 
voor de populatie geschatte gemiddelde moeilijkheidsgraad (p'_gem) van de 
opgaven. Opnieuw zijn de verschillen in gemiddelde moeilijkheidsgraad 
tussen A- en B-versies en tussen A- en C-versies niet groot. Tabel 2 in bijlage 
6 laat zien tot welke verschuivingen dit heeft geleid in de verdeling van de 
P50-waarden over de schaalintervallen. 

Omdat de gegevens van de representatieve versie later gebruikt worden voor 
de rapportage van de standaarden is aan de beoordelaars eerst versie A 
voorgelegd en later de alternatieve versie. In de reeks van te beoordelen 
onderwerpen zijn de vijf onderwerpen uit Tabel 4.14 nooit als eerste aan het 
panel voorgelegd om te voorkomen dat onbekendheid met de procedure de 
vergelijkbaarheid van de resultaten zou verstoren. Verder zijn de verschillende 
versies van hetzelfde onderwerp nooit aansluitend beoordeeld. Het effect van 
de verschillende versies is per onderwerp getoetst met een multivariaat model 
zoals beschreven in paragraaf 4.5.2.2. 

4.5.3.3 Resultaten 

Uit Tabel 4.15 blijkt dat er alleen bij het onderwerp GES1 een significant 
effect van versie op het niveau van de oordelen wordt gevonden. In dit geval 
wijzen de beoordelaars voor acht van de negen oordelen systematisch een 
hogere score aan voor de representatieve versie A in vergelijking met de naar 
moeilijkheidsgraad gemakkelijke versie B. De uitzondering betreft het 
eindoordeel voor de standaard voldoende. Incidenteel worden bij de 
onderwerpen GES2 en NATK ook verschillen in de oordelen gevonden. Bij 
GES2 betreft dit het tweede oordeel voor de standaard gevorderd, bij NATK 
het tweede en derde oordeel voor de standaard minimum. Pas met de tweede 
beoordelingsfase, na de groepsdiscussie, treedt een significant effect op. De 
grootte van het effect neemt in de derde beoordelingsfase weer af, maar blijft 
dan significant. 
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Tabel 4.15 
Effect van de moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling op de oordelen 

met paarsgewijze vergelijking van de oordelen op de beide versies* 

B-A A-C A-A' 
onderweip F d.f. P pos neg pos neg pos neg 
GES1 28.76 1;48 0.0001 0 8 
GES2 3.20 1:48 0.0797 0 I 
BIOL 2.31 1;28 0.1396 0 0 
NATK 1.93 l;28 0.1760 0 2 
AARD 1.08 1;28 0.3071 0 0 

*aantal vergelijkingen met significant verschil p < .05 

4.5.3.4 Conclusie 

In het standaardenonderzoek voor Nederlandse taal en voor wereldoriëntatie is 
onderzoek gedaan naar het effect van verschil in moeilijkheidsgraad van 
opgavenselecties voor het niveau van de standaarden. Dit onderzoek staat in 
relatie tot de vraag naar de generaliseerbaarheid van standaarden en daarmee 
naar de efficiëntie van de beoordelingsmethode (Van der Linden, 1994). In 
beide onderzoeken zijn de opgavenselecties gemanipuleerd naar moeilijk
heidsgraad. Naast selecties die representatief waren voor de beschikbare 
opgavenverzameling, zijn ook selecties aan beoordelaars voorgelegd die 
relatief gemakkelijk en relatief moeilijk waren. In het standaardenonderzoek 
voor Nederlandse taal zijn de verschillende versies van een onderwerp aan 
verschillende beoordelaarspanels voorgelegd. Overwegend blijkt dan dat het 
niveau van de standaarden toeneemt met de moeilijkheidsgraad van de 
selectie. Een tweede onderzoek binnen het leerstofdomein wereldoriëntatie 
relativeert dit resultaat echter. Nu zijn de verschillende versies aan hetzelfde 
beoordelaarspanel voorgelegd en slechts voor één onderwerp is structureel een 
effect voor selectie naar moeilijkheidsgraad op het niveau van de standaarden 
gevonden, waarbij de richting van het effect dezelfde is als overwegend 
vastgesteld binnen Nederlands. 

De toegepaste selectiecriteria voor het samenstellen van B- en C-versies 
kunnen als vrij fors worden aangemerkt. In het algemeen is de selectie 
uitgevoerd door na ordening van de opgaven op moeilijkheidsgraad uit de ene 
helft van de opgavenverzameling alle of minstens twee op drie opgaven te 
selecteren en uit de andere helft een op twee of drie opgaven. Niettemin 
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moeten we vaststellen dat de oordelen niet helemaal onafhankelijk zijn van de 
moeilijkheidsgraad van de voorgelegde opgavenverzameling. 

In de inleiding is al opgemerkt dat het probleem juist dan aan de orde is 
wanneer de oordelen worden verzameld voor verschillende onderwerpen met 
naar moeilijkheidsgraad ongelijke opgaven verzamelingen. Het verschil in 
niveau van de standaarden tussen onderwerpen is dan niet meer alleen 
inhoudelijk gedefinieerd, maar wordt daarnaast mogelijk ook beïnvloed door 
verschillen in moeilijkheidsgraad van de verschillende opgaven-
verzamelingen. 

De omstandigheid dat beoordelaars gevoelig blijken te zijn voor de moeilijk
heidsgraad van de opgavenverzameling op basis waarvan zij de standaarden 
vaststellen, zou tot consequentie moeten hebben dat standaarden worden 
vastgesteld op basis van opgavenverzamelingen die aan een bepaald criterium 
voldoen. Een eenvoudige oplossing voor het samenstellen van een norm
verzameling van opgaven zou kunnen zijn de opgavenselectie samen te stellen 
op basis van een bepaalde verdeling van de moeilijkheidsparameters ß van de 
opgaven over een in scoreklassen verdeelde vaardigheidsschaal. Een andere 
benadering biedt het gebruik van toetsinformatiefuncties (Verhelst, 1993; 
Theunissen, Sanders & Verschoor, 1993; Mellenbergh, 1998) van de opgaven
verzamelingen. De toetsinformatiefunctie is gelijk aan de som van de 
iteminformatiefuncties en beschrijft de nauwkeurigheid waarmee op elk punt 
van de vaardigheidsschaal de vaardigheid wordt geschat. Door gebruik te 
maken van de iteminformatiefunctie voor het tweeparameter logistisch model 
(Hambleton & Swaminathan, 1985) wordt voor het bepalen van de norm
verzameling niet alleen rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad van de 
opgaven maar kan ook de informatie over het discriminatievermogen van de 
opgaven in het bepalen van de toetsinformatiefunctie worden verdisconteerd. 
De oplossing wordt dan gezocht in een doelfunctie die de opgaven
verzameling voor een standaardenonderzoek definieert, bijvoorbeeld door vast 
te stellen binnen welk scorebereik de functie een maximum moet bereiken. 

139 



4.6 Vergelijking tussen IRT-oordelen en Angoff-oordelen 

4.6.1 Inleiding 

Jaeger (1989) geeft een overzicht van een groot aantal empirische studies 
waarin de resultaten van verschillende methoden voor het bepalen van 
grensscores worden vergeleken. De conclusie is duidelijk: verschillende 
methoden leiden tot verschillende standaarden (vgl. paragraaf 2.1). Dat 
betekent dat de keuze voor een bepaalde methode niet onbelangrijk is. Met 
andere auteurs geeft Jaeger (1989) dan ook het advies in een onderzoek 
meerdere methoden te gebruiken en bij het bepalen van de grensscore alle 
resultaten te betrekken. 

In het standaardenonderzoek voor NAEP-resultaten wordt gebruikgemaakt 
van de Angoff-methode. De belangrijkste reden voor deze keuze is dat '... 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.'. Een tweede argument is dat de methode ' . . . is quite 
straightforward; both the judging task and its results are intuitively 
interprétable.' (NAGB, 1990, p. 15). 

In de Angoff-methode wordt aan de beoordelaars gevraagd voor elke opgave 
aan te geven hoeveel procent van de leerlingen uit de grenspopulatie de 
opgave goed zal maken, waarbij de grenspopulatie wordt gevormd door de 
leerlingen die volgens de beoordelaar net voldoen aan de standaard. Anders 
dan in de IRT-methode, waarbij de beoordelaar één oordeel per standaard 
moet geven op basis van de gehele opgavenverzameling, moet de beoordelaar 
in de Angoff-methode dus voor elke opgave afzonderlijk een oordeel per 
standaard noteren. De veronderstelling daarbij is dat de beoordelaar in staat is 
rekening te houden met de verschillen in moeilijkheidsgraad van de opgaven. 
Regelmatig wijst onderzoek uit dat beoordelaars grote moeite hebben met het 
juist inschatten van de (relatieve) moeilijkheidsgraad van de opgaven (Van 
Berkel, 1984; Blok, 1987; Impara & Plake, 1997; Mellenbergh, 1971). In een 
evaluatie van het standaardenonderzoek voor rekenen en lezen door NAGB 
heeft McLaughlin (1993) de opgavenverzameling op basis van de mediaan 
van de p-waarden verdeeld in een gemakkelijke en een moeilijke helft en 
vervolgens de grensscores voor de standaarden vergeleken. Dit resulteerde in 
aanzienlijk lagere grensscores voor de gemakkelijke helft van de opgaven in 
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vergelijking met de grensscores gebaseerd op de moeilijke opgaven. Zijn 
conclusie was dat de beoordelaars niet voldoende in staat zijn rekening te 
houden met verschillen tussen gemakkelijke en moeilijke opgaven. 
Om een vergelijking te kunnen maken tussen IRT-oordelen en Angoff-
oordelen is in het standaardenonderzoek voor rekenen/wiskunde bij een deel 
van de onderwerpen aan de beoordelaars gevraagd op basis van beide 
beoordelingsmethoden standaarden te bepalen. In het standaardenonderzoek 
voor muziek deed de mogelijkheid zich voor een vergelijkend onderzoek voor 
alle onderwerpen uit te voeren. 

4.6.2 Methode 

Voor het standaardenonderzoek rekenen/wiskunde zijn twee panels 
beoordelaars samengesteld (zie paragraaf 3.1). Van de onderwerpen die elk 
panel ter beoordeling zijn voorgelegd, zijn vier willekeurig gekozen 
onderwerpen zowel beoordeeld met de Angoff-methode als met de IRT-
methode. Voor muziek zijn alle onderwerpen met beide methoden beoordeeld 
(zie paragraaf 3.2). Wanneer een onderwerp met beide methoden werd 
beoordeeld, dan is eerst de Angoff-methode toegepast en daarna de IRT-
methode. Deze volgorde is dwingend omdat de beoordelaars anders bij het 
beoordelen met de Angoff-methode al geïnformeerd zouden zijn over de 
relatieve moeilijkheidsgraad van de opgaven in de opgavenverzameling. 

In de introductie voor de beoordelaars werd ook aandacht besteed aan het 
beoordelen volgens de Angoff-methode en werd er met een onderwerp 
geoefend. Daarbij is aan de beoordelaars gevraagd om voor iedere opgave aan 
te geven hoeveel procent van de leerlingen op net minimum, net voldoende en 
net gevorderd niveau - overeenkomstig de eerder gegeven definities van de 
standaarden - de opgave goed zouden moeten beantwoorden. Op de 
beoordelingsformulieren is steeds ter herinnering de volgende opdracht 
afgedrukt: 

'Geef per opgave aan hoeveel procent van de leerlingen op achtereenvolgens 
minimum, voldoende en gevorderd niveau die opgave naar uw oordeel goed 
zouden moeten maken. Betrek in uw schattingen (1) de definitie van de drie 
niveaus en (2) uw inschatting van de moeilijkheidsgraad van de opgave. 
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Neem aan dat er 100 leerlingen op minimum niveau zijn, 100 leerlingen op 
voldoende niveau en 100 leerlingen op gevorderd niveau. Hoeveel van de 
leerlingen per niveau venvacht u dan dat de opgave correct beantwoordt? ' 

In de tekst ontbrak de aanduiding 'nef voor elk van de standaarden; zowel in 
de introductie als tijdens de beoordelingen zijn de beoordelaars daarop 
gewezen. Het beoordelen met de IRT-methode verliep zoals beschreven in 
paragraaf 2.5. Voor de vergelijking met de Angoff-oordelen zijn alleen de 
IRT-oordelen uit de eerste beoordelingsfase gebruikt. 

In het standaardenonderzoek voor rekenen/wiskunde met de Angoff-methode 
zijn de opgavenboekjes gebruikt die eerder in het peilingsonderzoek aan de 
leerlingen zijn voorgelegd. Elk boekje bevatte 15 opgaven over hetzelfde 
onderwerp in willekeurige volgorde. De beoordelaars oordeelden dan eerst 
met de Angoff-methode en daarna met de IRT-methode. 
Bij muziek zijn door de beoordelaars alle opgaven eerst beoordeeld volgens 
de Angoff-methode. Daarvoor zijn de vier opgavenboekjes gebruikt die in het 
peilingsonderzoek aan de leerlingen zijn voorgelegd. Elk boekje bevatte 
opgaven uit alle acht onderwerpen voor muziek. De beoordeling volgens de 
Angoff-methode vond voor alle opgavenboekjes op de eerste dag plaats. Op 
de tweede dag zijn dezelfde opgaven, maar nu gerangschikt per onderwerp, 
beoordeeld met de IRT-methode. 

Tabel 4.16 geeft een overzicht van de onderwerpen, het aantal opgaven per 
onderwerp en de voor de populatie geschatte gemiddelde p'-waarde van de 
opgaven die in beide onderzoeken zijn gebruikt. Niet alle opgaven in de 
toetsboekjes voor rekenen/wiskunde bleken schaalbaar binnen het domein 
waarvoor ze oorspronkelijk zijn ontwikkeld. Aangezien in het vergelijkend 
onderzoek alleen opgaven gebruikt kunnen worden waarvoor IRT-parameters 
beschikbaar zijn, is het effectieve aantal opgaven binnen de Angoff-boekjes 
voor rekenen/wiskunde in een aantal gevallen kleiner dan 15. De omvang van 
de opgavenverzameling die in de IRT-methode is gebruikt, is in alle gevallen 
groter, omdat hiervoor ook opgaven zijn gebruikt die in de eerste rekenpeiling 
zijn afgenomen, maar bij de tweede peiling niet opnieuw zijn afgenomen. Alle 
opgaven die in de Angoff-methode zijn gebruikt, zijn ook gebruikt in de IRT-
methode. De gemiddelde moeilijkheidsgraad van de beide opgaven-
verzamelingen wijken weinig van elkaar af. De opgavenverzamelingen voor 
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Tabel 4.16 
Aantal opgaven (k) en gemiddelde voor de populatie geschatte p-waarde 
(p'_gem) in de opgavenverzamelingen voor de Angoff-methode en de IRT-

methode voor rekenen/wiskunde en muziek 

rekenen/wiskunde muziek 
Angi 

k 

jff-methode IRT-methode Angoff enIRT 
onderwerp 

Angi 

k P' gem k P' gem onderwerp 

1 

k 

20 

P' gem 
6 12 0.61 21 0.57 

onderwerp 

1 

k 

20 0.57 
9 15 0.67 23 0.68 2 18 0.59 
14 13 0.55 20 0.53 3 20 0.41 
17 13 0.52 24 0.50 4 17 0.27 
19 14 0.63 23 0.63 5 12 0.56 
23 14 0.46 20 0.47 6 21 0.41 
25 15 0.42 23 0.36 7 13 0.55 
28 15 0.41 15 0.41 8 17 0.75 

muziek zijn voor beide methoden identiek. Anders dan bij rekenen/wiskunde 
wisten de beoordelaars voor muziek bij de Angoff-methode niet tot welk 
onderwerp een opgave behoorde. 

In de IRT-methode bepaalt iedere beoordelaar het niveau voor een standaard 
direct op de vaardigheidsschaal. De Angoff-methode daarentegen resulteert in 
een grensscore voor elke standaard op de toets, waarbij de grensscore voor 
een standaard per beoordelaar wordt gevormd door het gemiddelde van de 
gewenste p-waarden voor de afzonderlijke opgaven. In deze vorm zijn de 
beide gegevens niet vergelijkbaar. Om de resultaten op de beide methoden 
onderling te kunnen vergelijken zijn de Angoff-oordelen omgezet in 
schaalscores. Uit de OPLM-analyses (Verhelst, Glas & Verstralen, 1993) 
resulteren voor elke opgave de itemparameters a, (de discriminatie-index van 
de opgave) en ß, (de moeilijkheidsparameter van de opgave). De kans op het 
goed maken van opgave i gegeven vaardigheid 6>is gegeven door 

expfl|(6>-fl) 
l + expa,(6>-/J,) , 4 

Als we nu aan beoordelaars vragen wat een gewenste waarde voor p,is, dan 
kunnen we met dezelfde modelformule de daarbijbehorende vaardigheid 6 
schatten. We nemen daarvoor de logit-transformatie (Hambleton, Swaminathan 
& Rogers, 1991) 
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zodat de vaardigheid die bij een bepaalde p-waarde behoort, volgt uit 

a1 

Wanneer beoordelaars vinden dat niemand, respectievelijk iedereen het item 
goed moet kunnen maken en voor een opgave dus p-waarden van 0% of 100% 
aangeven, dan is öniet te schatten. In deze gevallen worden p-waarden van 5%, 
respectievelijk 95% aangehouden. Deze analyse resulteert per beoordelaar in een 
vaardigheidsscore voor elke opgave. De grensscore voor een standaard is de 
mediaan van alle uit de p-waarden afgeleide vaardigheidsscores. 

4.6.3 Resultaten 

De vergelijking tussen Angoff-standaarden en IRT-standaarden 

In Tabel 4.17 zijn voor de verschillende onderwerpen de grensscores op de 
vaardigheidsschaal voor de drie standaarden naast elkaar gezet, zoals die met 
de Angoff-methode en met de IRT-methode zijn bepaald. Op basis van de 
theoretische verdeling van de vaardigheid in de populatie is per grensscore 
tevens aangegeven hoeveel procent van de leerlingen aan de standaard 
voldoet. Vrijwel steeds ligt het niveau van de standaarden die zijn bepaald met 
de Angoff-methode lager dan het niveau van de standaarden uit de IRT-
methode. Er zijn enkele uitzonderingen: bij rekenen/wiskunde voor de 
standaarden minimum en voldoende voor onderwerp 19 en de standaard 
voldoende voor onderwerp 28 en bij muziek alle standaarden voor onderwerp 
6 en 8 en de standaard gevorderd voor onderwerp 7. Aan de standaarden 
minimum voor rekenen/wiskunde voldoet volgens de Angoff-methode 
gemiddeld 93% van de leerlingen, terwijl gemiddeld 76% van de leerlingen 
volgens de IRT-methode aan de standaarden minimum voldoet. Voor de 
standaard voldoende is dat gemiddeld 50% volgens de Angoff-methode en 
35% volgens de IRT-methode. Bij de standaard gevorderd zijn de verschillen 
duidelijk kleiner met respectievelijk 12% en 7%. Bij muziek voldoet 
gemiddeld 78% van de leerlingen aan de standaard minimum volgens de 
Angoff-methode en 70% volgens de IRT-methode. Voor de standaard 
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Tabel 4.17 
Scores voor de standaarden minimum, voldoende en gevorderd en percentage 
leerlingen dat aan de standaarden voldoet, bepaald met de Angoff- en de IRT-

methode voor onderwerpen rekenen/wiskunde en muziek 

Minimum Voldoende Gevorderd 

Ang 

score 

off 

% 

1RT Anj 

score 

'Off 

% 

IRT Angoff 

score % 

IRT 

onderwerp 

Ang 

score 

off 

% score % 
Anj 

score 

'Off 

% score % 

Angoff 

score % score % 
rekenen/wiskunde 

% 

Angoff 

score % score 

6 148 98 188 89 245 54 298 17 325 6 368 1 

9 151 98 225 69 231 65 265 38 294 19 295 18 
14 170 95 219 73 248 52 264 39 289 18 319 8 
17 196 86 222 71 261 41 282 26 300 16 322 7 
19 130 99 121 100 219 73 211 78 288 18 301 15 
23 171 94 218 74 255 46 278 29 314 10 328 6 

25 184 91 244 55 258 44 284 25 316 8 354 2 

28 197 86 209 79 282 26 279 28 347 3 359 1 

gemiddeld 93 76 50 35 12 7 

muziek 

1 163 96 235 62 244 55 300 16 323 3 410 0 
2 147 98 216 75 247 52 296 18 353 1 376 1 
3 248 52 257 44 298 17 352 2 368 1 412 0 
4 311 11 337 4 356 2 402 0 394 0 467 0 
5 125 99 161 96 225 69 231 65 300 16 31! 11 
6 217 75 185 90 273 32 255 46 323 9 285 24 
7 162 96 190 88 247 52 250 50 326 10 310 12 
8 126 99 125 99 205 82 205 82 277 28 260 42 

gemiddeld 78 70 45 35 9 11 

voldoende is dat respectievelijk 45% en 35%. In dit geval ligt de standaard 
gevorderd volgens de Angoff-methode met gemiddeld 9% iets hoger dan 
dezelfde standaard verkregen volgens de IRT-methode met gemiddeld 11%. 
Volgens de definities van de standaarden zou de standaard minimum 
gerealiseerd moeten worden bij 90% tot 95% van de leerlingen. Bij 
rekenen/wiskunde wordt dit criterium volgens de Angoff-methode op twee 
onderwerpen (17 en 28) net niet gerealiseerd, terwijl dit criterium volgens de 
IRT-methode bij zes onderwerpen duidelijk niet wordt gerealiseerd. Voor 
muziek geldt dat het criterium volgens de Angoff-methode bij vijf 
onderwerpen wordt gerealiseerd (1, 2, 5, 7 en 8) en volgens de IRT-methode 
bij drie à vier onderwerpen (5, 6, 7 en 8). 
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De standaard voldoende zou bereikt moeten worden bij 70% tot 75% van de 
leerlingen. Zowel volgens de Angoff-methode als volgens de IRT-methode is 
dat bij rekenen/wiskunde alleen het geval voor onderwerp 19 en ook bij 
muziek is dat alleen het geval bij onderwerp 8. De gemiddelde afstand tot het 
criterium is voor de Angoff-methode echter kleiner dan voor de IRT-methode. 

De correlatie tussen Angoff-oordelen en IRT-oordelen 

De vooronderstelling bij het vaststellen van standaarden door deskundige 
beoordelaars is dat zij minstens impliciet een idee hebben van het gewenste 
vaardigheidsniveau van leerlingen in een referentiegroep. De beoordelaars 
kunnen verschillen in hun oordelen over dat gewenste vaardigheidsniveau en 
de beoordelingsmethode kan van invloed zijn op de hoogte van dat oordeel 
(zie bovenstaande vergelijking en paragraaf 2.1), maar verwacht mag worden 
dat de beoordelaars over methoden vergelijkbare criteria hanteren en 

Tabel 4.18 
Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten tussen de mediaan van 

de Angoff-oordelen en het IRT-oordeel 

M nimum Voldoende Gevorderd 
onderwerp r P r P r P 
rekenen/wiskunde 

6 0.58 0.003 0.11 0.608 0.77 0.000 
9 0.31 0.146 0.10 0.651 0.21 0.335 
14 0.38 0.064 0.51 0.010 0.30 0.157 
17 0.48 0.017 0.47 0.022 0.15 0.491 
19 0.50 0.012 0.32 0.122 0.32 0.132 
23 0.19 0.354 0.47 0.018 0.46 0.020 
25 0.43 0.033 0.16 0.454 -0.09 0.658 
28 0.15 0.507 0.40 0.058 0.25 0.255 
muziek 

1 0.27 0.225 0.19 0.400 0.25 0.269 
2 0.19 0.400 0.14 0.548 0.13 0.566 
3 0.36 0.105 0.48 0.025 0.12 0.599 
4 0.24 0.277 0.28 0.209 0.01 0.963 
5 0.02 0.936 0.02 0.945 0.25 0.270 
6 0.51 0.015 0.53 0.011 0.28 0.212 
7 0.00 0.996 0.14 0.540 0.41 0.066 
8 0.47 0.026 0.50 0.018 0.63 0.002 
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Figuur 4.2a 
Vergelijking tussen p'-waarden en Angoff-oordelen van opgaven voor de 

standaard voldoende bij onderwerpen voor rekenen/wiskunde 

consistent oordelen. Om na te gaan in hoeverre de verschillen tussen 
beoordelaars over het gewenste niveau consistent zijn over de beoordelings
methoden zijn Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten tussen de Angoff- en 
IRT-oordelen berekend. Tabel 4.18 geeft de resultaten. 
Voor het leerstofdomein rekenen/wiskunde worden bij negen vergelijkingen 
significante correlaties p < .05 gevonden: vier bij de standaard minimum, drie 
bij de standaard voldoende en twee bij de standaard gevorderd. Voor het 
leerstofdomein muziek vinden we zes significante correlaties: twee bij de 
oordelen voor de standaard voldoende, drie bij de oordelen voor de standaard 
voldoende en een bij de standaard gevorderd. Er blijkt slechts op zeer 
beperkte schaal sprake te zijn van consistente verschillen tussen beoordelaars 
binnen de twee beoordelingsmethoden. Te beperkt om te kunnen vaststellen 
dat beoordelaars vergelijkbare criteria tussen methoden hebben gehanteerd. 
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Figuur 4.2b 
Vergelijking tussenp'-waarden en Angoff-oordelen van opgaven voor de 

standaard voldoende bij onderwerpen voor rekenen/wiskunde 

Consistentie van oordelen binnen de Angoff-methode 

Binnen de Angoff-methode moeten de beoordelaars voor elke opgave een 
oordeel geven over het percentage leerlingen van de grenspopulatie die de 
opgave goed moet kunnen maken. De veronderstelling is dat beoordelaars een 
inschatting kunnen maken van de moeilijkheidsgraad van de opgaven. In 
relatie tot het criterium dat de beoordelaar hanteert zal afhankelijk van de 
moeilijkheidsgraad van een opgave een oordeel worden gegeven. 

De Figuren 4.2a,b en 4.3a,b illustreren voor de verschillende onderwerpen van 
respectievelijk de leerstofdomeinen rekenen/wiskunde en muziek in hoeverre 
het niveau van de Angoff-oordelen varieert met de moeilijkheidsgraad van de 
opgaven. In de figuren zijn de voor de populatie geschatte p'-waarden van de 
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1 Muziek beluisteren 1 2 Muziek beluisteren 2 

3 Klassieke instrumenten 4 Schoolinstrumenten 

Figuur 4.3a 
Vergelijking tussenp'-waarden en Angoff-oordelen van opgaven voor-

standaard voldoende bij onderwerpen voor muziek 

opgaven en de Angoff-oordelen voor de standaard voldoende afgebeeld. De 
opgaven zijn daarbij gerangschikt naar moeilijkheidsgraad op basis van de p'-
waarden. De Angoff-oordelen voor de standaarden minimum en gevorderd 
zijn niet in de figuren afgebeeld, maar deze lopen parallel aan die voor de 
standaard voldoende. 

Vrijwel zonder uitzondering is bij de toetsen voor rekenen/wiskunde de 
variatiebreedte van de Angoff-oordelen over opgaven kleiner dan de variatie
breedte van de p'-waarden. Een uitzondering vormt Toets 9 Cijferen: 
vermenigvuldigen, maar hier hebben ook de p'-waarden zelf weinig variatie. 
Meestal is er sprake van een onderschatting ten opzichte van de p'-waarden 
voor de gemakkelijke opgaven en een overschatting ten opzichte van de p'-
waarden voor de moeilijke opgaven. Dit effect is voor de onderwerpen voor 
muziek (Figuur 4.3a,b) nog duidelijker. De variatiebreedte van de Angoff-
oordelen voor de grensscores is vergelijkbaar met die voor de onderwerpen bij 
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5 Instrumenten onderscheiden 6 Vastleggen van muziek 

7 Spreken over muziek 1 8 Spreken over muziek 2 

Figuur 4.3b 
Vergelijking tussenp'-waarden en Angoff-oordelen van opgaven voor de 

standaard voldoende bij onderwerpen voor muziek 

rekenen/wiskunde, terwijl de variatiebreedte van de p'-waarden aanmerkelijk 
groter is. Dit resultaat is in overeenstemming met McLaughlin (1993) die ook 
onderschatting van gemakkelijke en overschatting van moeilijke opgaven 
vond. 

Het beoordelingsprobleem binnen de Angoff-methode kunnen we ook als 
volgt evalueren. Telkens wanneer de beoordelaar in de Angoff-methode een 
gewenste p-waarde voor een opgave noteert, wijst hij als het ware een grens-
score aan op de vaardigheidsschaal. Bij een adequate inschatting van de 
verschillen in moeilijkheidsgraad van de opgaven zou een beoordelaar telkens 
min of meer hetzelfde punt op de vaardigheidsschaal moeten aanwijzen. Ter 
illustratie zijn in Figuur 4.4 van twee onderwerpen de vaardigheidsscores 
afgebeeld die zijn afgeleid uit de door de beoordelaars genoteerde Angoff-
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Figuur 4.4 
Projecties van vaardigheidsscores afgeleid van de Angoff-oordelen voor de 
standaard voldoende van opgaven voor Schattend rekenen (6) en Cijferen: 

vermenigvuldigen (9) per beoordelaar 

oordelen voor de standaard voldoende. Het betreft de onderwerpen 6 
Schattend rekenen en 9 Cijferen: vermenigvuldigen. De figuur laat zien dat de 
spreiding van de afgeleide vaardigheidsscores voor onderwerp 6 Schattend 
rekenen groot is en vrijwel het volledige afgebeelde schaalbereik omvat. Voor 
onderwerp 9 Cijferen: vermenigvuldigen is die spreiding beperkt, maar daarbij 
betreft het opgaven die - zoals Figuur 4.2 laat zien - onderling weinig in 
moeilijkheidsgraad variëren. De gemiddelde standaardafwijking van de 
afgeleide vaardigheidsscores van de beoordelaars voor onderwerp 6 Schattend 
rekenen is 60.42 en voor onderwerp 9 Cijferen: vermenigvuldigen is deze 
22.97. Tabel 4.19 bevat de mediaan en de grootte van de interkwartielrange 
van de standaardafwijkingen van de beoordelaars voor alle oordelen. Zoals uit 
Tabel 4.19 blijkt, is de mediaan van de in Figuur 4.4 afgebeelde standaard
afwijkingen voor onderwerp 6 relatief groot en voor onderwerp 9 klein. Voor 
muziek is deze spreiding van de Angoff-oordelen extreem groot, zeker 
wanneer men zich realiseert dat de theoretische standaardafwijking van de 
vaardigheidsverdeling in de populatie 50 is. Geconstateerd moet worden dat 
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de beoordelaars voor het leerstofdomein muziek weinig inzicht hebben in de 
relatieve moeilijkheidsgraad van de opgaven. De beoordelaars voor het 
leerstofdomein rekenen/wiskunde steken daar gunstig bij af. Maar ook voor 
rekenen/wiskunde is deze spreiding van de Angoff-oordelen vaak groot. In het 
gunstigste geval, het betreft dan de onderwerpen 9, 14 en 17, is de spreiding 
de helft van de populatiespreiding. Wanneer beoordelaars zo onzuiver een 
bepaalde grensscore kunnen aanwijzen, dan moet men zich toch afvragen wat 
de betekenis nog kan zijn van een gemiddeld oordeel zoals dat met de Angoff-
methode wordt verkregen. Informatie over de relatieve moeilijkheidsgraad 
van de opgaven blijkt voor een adequate beoordelingsprocedure onontbeerlijk 
te zijn. 

Het is overigens niet zo dat beoordelaars volledig ongevoelig zijn voor de 
moeilijkheidsgraad van de opgaven. Zoals uit de Figuren 4.2 en 4.3 is af te 
leiden vertonen de gemiddelde Angoff-oordelen op verschillende 
onderwerpen een dalende lijn en dat impliceert dat het niveau van de gewenste 

Tabel 4.19 
Mediaan en interkwartielrange (qS-ql) van de standaardafwijkingen van de 

van Angoff-oordelen afgeleide vaardigheidsscores over beoordelaars (n) 

n 

Minimum Voldoende Gevorderd 
onderwerp n mediaan q3-ql mediaan q3-ql mediaan q3-ql 
rekenen/wiskunde 

6 24 89.13 41.66 59.33 13.08 56.43 10.32 
9 24 30.61 8.14 23.22 6.47 25.28 9.91 
14 24 34.16 9.39 31.74 5.32 35.77 5.97 
17 24 26.39 5.57 23.18 6.81 27.16 8.07 
19 24 97.83 43.68 49.21 17.78 51.83 19.33 
23 25 99.61 26.36 52.22 16.08 35.96 17.29 
25 25 81.30 7.76 48.03 27.73 37.76 20.73 
28 25 70.38 12.77 62.03 7.52 58.14 4.86 

muziek 

1 22 125.64 43.38 125.38 40.14 167.50 59.75 
2 22 118.35 38.72 122.76 19.70 145.64 26.33 
3 22 93.19 23.10 89.94 13.23 84.21 12.21 
4 22 109.81 24.67 124.24 18.97 144.70 29.86 
5 22 140.97 45.58 148.49 40.61 148.02 33.99 
6 22 96.72 21.18 76.74 16.92 60.75 17.73 
7 22 254.46 83.84 207.27 73.05 165.59 77.80 
8 22 185.24 71.90 140.36 58.89 131.35 53.21 
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p-waarde voor een grensscore in de Angoff-methode afneemt met een 
toename in moeilijkheidsgraad van de opgaven. Om meer in detail zicht te 
krijgen op de gevoeligheid van beoordelaars in de Angoff-methode voor de 
moeilijkheidsgraad van de opgaven is per beoordelaar de rangcorrelatie 
berekend tussen de Angoff-oordelen en de p'-waarden van de opgaven. In 
Tabel 4.20 is voor ieder onderwerp per standaard de mediaan van de 
rangcorrelaties van de beoordelaars weergegeven en het aantal beoordelaars 
waarvoor de rangcorrelatie tussen het Angoff-oordeel en de voor de populatie 
geschatte p-waarde significant is op p < .05. Tegelijk is met behulp van de 
Wilcoxon-2-sample-test de samenhang getoetst tussen het niveau van de 
rangcorrelatie en het type beoordelaar (SAS Institute, 1988, p. 713 e.v.). Aan 
het onderzoek deden immers leraren basisonderwijs mee en deskundigen van 
opleidings- en onderwijsbegeleidingsinstituten. Men zou zich kunnen 
voorstellen dat leraren basisonderwijs, gegeven hun dagelijkse ervaringen met 
prestaties van leerlingen, beter in staat zijn om in het beoordelingsproces 
rekening te houden met de relatieve moeilijkheidsgraad van de opgaven dan 
andere deskundigen. 

*&v 

Binnen het leerstofgebied rekenen/wiskunde worden bij vier van de acht 
onderwerpen (9, 14, 17 en 23) significante rangcorrelaties gevonden bij een 
meerderheid van de beoordelaars. Bij de andere vier onderwerpen worden 
vervolgens bijna geen significante rangcorrelaties gevonden. Voor de 
standaarden minimum en voldoende van het leerstofgebied muziek worden bij 
vijf van de acht onderwerpen significante rangcorrelaties gevonden bij een 
meerderheid van de beoordelaars, voor de standaard gevorderd slechts bij 
twee onderwerpen. De samenhang van de Angoff-oordelen tussen de 
standaarden binnen een onderwerp zorgt er voor dat het verschil in het aantal 
significante correlaties tussen standaarden beperkt is. De gevoeligheid van de 
beoordelaars voor de relatieve moeilijkheidsgraad van de opgaven blijkt in 
belangrijke mate afhankelijk te zijn van het onderwerp. Het is niet bekend 
waardoor dit verschil tussen de onderwerpen veroorzaakt wordt. Een bijdrage 
zou gezocht kunnen worden in de werkelijke variatie in moeilijkheidsgraad 
tussen de opgaven van een onderwerp. Naarmate deze groter is, moet het voor 
beoordelaars gemakkelijker zijn om gemakkelijke en moeilijkere opgaven te 
kunnen onderscheiden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen verklaren waarom bij 
muziek over het algemeen hogere percentages worden gevonden dan bij 
rekenen/wiskunde. Vergelijken we immers het verloop van de p'-waarden van 
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Tabel 4.20 
Mediaan van rangcorrelaties tussen p '-waarden en p-waarden van Angoff-

oordelen over beoordelaars (n), aantal significante rangcorrelaties (p < . 05) 
en overschrijdingskans p(W) voor Wilcoxon-2-sample test voor samenhang 

tussen niveau van de rangcorrelatie en type beoordelaar 

n 

Vlinimum Voldoende Gevorderd 
onderwerp n med. sign. P(W) med. sign. P(W) med. sign. p(W) 
rekenen/wiskunde 

6 24 0.38 0 0.79 0.28 0 0.28 0.25 1 0.43 
9 24 0.60 15 0.08 0.57 15 0.35 0.48 11 0.42 
14 24 0.55 12 0.48 0.61 16 0.88 0.59 13 0.36 
17 24 0.77 22 0.63 0.73 24 0.58 0.73 22 0.87 
19 24 0.25 1 0.07 0.21 1 0.79 0.22 1 0.08 
23 25 0.67 18 0.05 0.64 16 0.26 0.56 15 0.20 
25 25 0.28 3 0.15 0.21 5 0.18 0.25 3 0.60 
28 25 0.38 5 0.93 0.23 4 0.64 0.25 1 0.76 

muziek 

1 22 0.35 7 0.55 0.33 5 0.51 0.36 5 0.60 
2 22 0.60 20 0.84 0.59 16 0.74 0.46 10 0.17 
3 22 0.59 19 0.84 0.55 17 0.55 0.55 18 0.84 
4 22 0.50 12 0.32 0.50 13 0.90 0.43 9 0.90 
5 22 0.57 10 0.65 0.51 8 0.26 0.52 8 0.15 
6 22 0.51 13 0.19 0.48 14 0.13 0.42 10 0.24 
7 22 0.70 14 0.09 0.70 18 0.47 0.68 16 0.55 
8 22 0.31 5 0.79 0.31 6 0.74 0.28 4 0.37 

opgaven rekenen/wiskunde en muziek in de Figuren 4.2a,b en 4.3a,b dan is 
het verloop voor muziek over het algemeen groter. Een andere verklaring zou 
men kunnen zoeken in de bekendheid van de beoordelaar met de opgaven. 
Hoe bekender de opgaven zijn voor een beoordelaar, hoe gemakkelijker het 
moet zijn om de moeilijkheidsgraad ervan in te schatten. Dat zou bijvoorbeeld 
kunnen verklaren waarom ondanks het grote verloop van de p'-waarden van 
de opgaven in onderwerp 28 Zakrekenmachine voor rekenen/wiskunde dit 
toch niet leidt tot een hoog percentage significante rangcorrelaties. Het was 
ten tijde van het onderzoek zeker nog niet gebruikelijk dit onderwerp in de 
dagelijks onderwijspraktijk te toetsen, zoals dat in het peilingsonderzoek is 
gebeurd. Maar dat geldt nog sterker ook voor de muziekopgaven. 
Er is slechts één statistisch signifiicant effect (p < .05) voor type beoordelaar 
gevonden: de standaard minimum voor onderwerp 23 van het leerstofdomein 
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rekenen/wiskunde. Leraren in het basisonderwijs onderscheiden zich dus niet 
van de andere deskundigen in gevoeligheid voor de moeilijkheidsgraad van de 
opgaven, niet bij rekenen/wiskunde en niet bij muziek. Er blijken ook 
nauwelijks beoordelaars te zijn die consistent beter of slechter rangschikken 
dan anderen. Nagegaan is hoe vaak individuele beoordelaars behoren tot het 
hoogste, respectievelijk het laagste kwartiel na rangschikking van de 
correlatiecoëfficiënten. Bij rekenen/wiskunde hebben 49 beoordelaars ieder 
vier onderwerpen met de Angoff-methode beoordeeld. Twee beoordelaars 
behoren in drie van de vier gevallen tot het laagste kwartiel en twee 
beoordelaars behoren in drie van de vier gevallen tot het hoogste kwartiel; 
geen enkele beoordelaar behoort in alle gevallen tot de hoogste of laagste 
categorie. 

Bij muziek hebben 22 beoordelaars ieder acht onderwerpen beoordeeld. Geen 
enkele beoordelaar behoort meer dan zes keer tot de hoogste of laagste 
categorie, één beoordelaar behoort in zes gevallen tot de laagste categorie en 
één beoordelaar in vijf gevallen, terwijl twee beoordelaars in vijf van de acht 
gevallen tot de hoogste categorie behoren. 

4.6.4 Conclusie 

De oordelen die zijn verkregen met de Angoff-methode, zijn onveranderlijk 
lager dan de oordelen verkregen met de IRT-methode in de eerste 
beoordelingsfase. Verder blijken de verschillen tussen beoordelaars slechts in 
zeer beperkte mate consistent te zijn over de twee beoordelingsmethoden. Dat 
wijst erop dat de beoordelaars onvoldoende in staat zijn om bij verschillende 
beoordelingsmethoden dezelfde criteria te hanteren. 
Aan het niveau van de standaarden kunnen we echter geen argumenten 
ontlenen omtrent de kwaliteit van de standaard of omtrent de methode waar
mee de standaard is verkregen. Over het algemeen wordt de Angoff-methode 
als de betere methode beschouwd voor het vaststellen van standaarden (vgl. 
o.a. Cizek, 1993). Ook de NAGB was die mening toegedaan en heeft het 
standaardenonderzoek voor NAEP dan ook doen verrichten op basis van de 
Angoff-methode. Een evaluatiepanel van National Academy of Education 
(NAE) komt echter tot een vernietigend oordeel over het gebruik van de 
Angoff-methode bij het standaardenonderzoek (NAE, 1993). Daarbij gaat men 
zelfs zover dat de aanbeveling wordt gedaan de Angoff-methode niet meer te 
gebruiken en de met de methode verkregen resultaten niet te rapporteren. 
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De basisassumptie van de Angoff-methode is dat beoordelaars voldoende in 
staat zijn de (relatieve) moeilijkheidsgraad van opgaven in te schatten. Deze 
inschatting weten zij te relateren aan een criterium voor het gewenste 
vaardigheidsniveau en vervolgens geven zij een gewenst percentage voor de 
grenspopulatie. De analyses op de Angoff-oordelen in de vorige paragraaf 
wijzen echter uit dat beoordelaars onvoldoende in staat zijn om de 
moeilijkheidsgraad van opgaven in te schatten. De beoordelaars blijken de 
moeilijkheidsgraad van gemakkelijke opgaven te onderschatten en die van 
moeilijke opgaven te overschatten. Over het algemeen blijkt dat de variatie in 
moeilijkheidsgraad aanzienlijk moet zijn, willen verschillen in Angoff-
oordelen daarmee enigszins corresponderen en dan nog houden de verschillen 
in oordelen geen gelijke tred met de verschillen in moeilijkheidsgraad. De van 
Angoff-oordelen afgeleide vaardigheidsscores blijken dan ook een 
aanzienlijke spreiding te hebben en nauwelijks een consistent criterium aan te 
wijzen. Deze spreiding blijkt overigens wel afhankelijk te zijn van het 
leerstofdomein en is voor rekenen/wiskunde aanzienlijk kleiner dan voor 
muziek, en ook binnen de leerstofdomeinen zijn er aanmerkelijk verschillen in 
spreiding tussen de verschillende onderwerpen. Maar als we als criterium 
zouden hanteren dat de standaardafwijking van de afgeleide vaardigheids
scores niet groter mag zijn dan de helft van de standaardafwijking van de 
vaardigheidsverdeling in de populatie, dan zijn er nauwelijks onderwerpen 
waarbij een consistent oordeel wordt gegeven. Er is ook geen verschil 
gevonden tussen leraren basisonderwijs en beoordelaars die meer indirect bij 
het onderwijs zijn betrokken in de mate waarmee oordelen samenhangen met 
de moeilijkheidsgraad van de opgaven. 

Het is dus zonder meer een groot voordeel dat beoordelaars in de IRT-
methode vanaf het begin kunnen worden geïnformeerd over de relatieve 
moeilijkheidsgraad van de opgaven en vervolgens hun oordeel kunnen 
baseren op de gepresenteerde opgavenverzameling in haar totaliteit. De keuze 
voor een bepaald vaardigheidsniveau bij de IRT-methode informeert de 
beoordelaar direct over de consequenties in termen van beheersing van de 
gehele opgavenverzameling die aan hem is voorgelegd. Zeker zo belangrijk is 
dat de beoordelaar geïnformeerd is over voor hem onverwachte resultaten. 
Regelmatig kwam het voor dat beoordelaars ervan overtuigd waren dat 
bepaalde opgaven duidelijk moeilijker of gemakkelijker waren dan de 
opgaven in de directe omgeving. In de Angoff-methode leidt dat 
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onvermijdelijk tot onevenredige discrepanties tussen gewenste p-waarde en de 
voor de populatie geschatte p'-waarde. In de IRT-methode kan de beoordelaar 
ongestraft een dergelijke opgave veronachtzamen, maar ook gebruiken als 
signaal om zich vervolgens af te vragen of de moeilijkheidsgraad van de 
andere opgaven in de omgeving niet is onderschat of overschat. 

4.7 Vergelijking met resultaten uit CEB-onderzoek 

4.7.1 Inleiding 

In het kader van de evaluatie van het basisonderwijs heeft de Commissie 
Evaluatie Basisonderwijs (CEB) onderzoek laten verrichten naar de mate 
waarin de kerndoelen voor het basisonderwijs worden bereikt (Zwarts & 
Janssens, 1994). In het CEB-onderzoek is door een panel van vijf deskundige 
leraren basisonderwijs en twee vakdidactici onder leiding van een vak
inspecteur vastgesteld welke opgaven een zwakke leerling, respectievelijk een 
goede leerling goed zou moeten kunnen beantwoorden, indien zij onderwijs 
hebben gevolgd dat past bij de kerndoelen. In dit onderzoek is gebruik
gemaakt van de opgavenverzamelingen en resultaten uit eerder peilings-
onderzoek. Voor het leerstofdomein rekenen/wiskunde betrof dat het 
peilingsonderzoek uit 1987 (Wijnstra, 1988) en voor Nederlandse taal het 
peilingsonderzoek uit 1988 (Zwarts, 1990). Het niveau dat de beoordelaars 
voor de zwakke leerling hebben aangegeven is te vergelijken met de standaard 
voldoende uit het standaardenonderzoek, aangezien onder een zwakke leerling 
wordt verstaan een leerling met percentielscore 25 op de landelijke verdeling. 
De vraag die in deze paragraaf gesteld wordt, is in hoeverre het gewenste 
niveau voor de zwakke leerling zoals in het CEB-onderzoek is vastgesteld, 
overeenkomt met de standaard voldoende uit het IRT-onderzoek. We 
beperken ons daarbij tot de vakgebieden rekenen/wiskunde en Nederlandse 
taal. Het CEB-onderzoek heeft geen niveaus voor muziek vastgesteld. 
In twee belangrijke opzichten komt het CEB-onderzoek overeen met het in 
hoofdstuk 3 gerapporteerde standaardenonderzoek. In beide onderzoeken is 
aan de beoordelaars gevraagd hun oordelen te geven in het licht van de 
kerndoelen basisonderwijs en de opgavenverzamelingen die in beide 
onderzoeken zijn gebruikt kwamen in belangrijke mate overeen. 
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4.7.2 Methode 

In het CEB-onderzoek voor rekenen/wiskunde en Nederlandse taal kregen de 
beoordelaars de destijds beschikbare opgavenverzameling van peilings-
onderzoeken voorgelegd, gerangschikt naar moeilijkheidsgraad op P80-
niveau. We spreken dan van goede beheersing van de opgave. Aan de 
beoordelaars is vervolgens gevraagd aan te geven welke opgave een zwakke 
leerling nog net goed zou moeten beheersen. De score is vervolgens per 
beoordelaar bepaald als het gemiddelde van de vaardigheidsscores behorende 
bij de opgave die de zwakke leerling nog juist wel zou moeten beheersen en 
de opgave die de zwakke leerling juist niet meer behoeft te beheersen. De 
mediaan van de scores van het beoordelaarspanel is vervolgens het gewenste 
niveau van beheersing voor de leerling op percentiel 25. In het CEB-
onderzoek is vervolgens gerapporteerd welk percentage leerlingen aan het 
gewenste niveau van beheersing van de kerndoelen voldoet. 
Alvorens we een vergelijking kunnen maken tussen de CEB-resultaten en de 
resultaten uit het standaardenonderzoek dienen de in het CEB-onderzoek 
gerapporteerde percentages weer omgezet te worden in een vaardigheidsscore. 
Een complicerende factor is echter dat de vaardigheidsscores in het CEB-
onderzoek zijn gebaseerd op de vaardigheidsverdeling van de leerling-
populatie in 1987 voor rekenen/wiskunde en in 1988 voor Nederlandse taal. In 
het standaardenonderzoek is echter gebruikgemaakt van vaardigheids
verdelingen genormeerd op de scores uit 1987 en 1988. De CEB-scores zijn 
daarom gecorrigeerd voorjaar van afname (zie Bijlage 5). 

4.7.3 Resultaten 

Het resultaat van de vergelijking is weergegeven in Figuur 4.5 en Figuur 4.6 
voor achtereenvolgens rekenen/wiskunde en Nederlandse taal. In de figuren 
zijn de resultaten van het CEB-onderzoek geprojecteerd op de figuren van het 
onderzoek voor de standaard voldoende (vgl. Figuur 3.2 voor rekenen/-
wiskunde en Figuur 3.8 voor Nederlandse taal). In het overzicht van 
onderwerpen ontbreken de onderwerpen 1, 28 en 29. De afnameconditie voor 
onderwerp 1 is in het peilingsonderzoek voor 1993 zodanig gewijzigd dat een 
vergelijking niet mogelijk is. De onderwerpen 28 en 29 ontbreken in het 
peilingsonderzoek van 1987. 
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Figuur 4.5 
CEB-criteria (0) voor de zwakke leerling afgebeeld op de standaarden 

voldoende voor de onderwerpen voor rekenen/wiskunde (vgl. Figuur 3.2) 

In de meeste gevallen liggen de CEB-oordelen beneden de mediaan van de 
IRT-oordelen. Voor elf van de 26 onderwerpen geldt dat het CEB-oordeel 
lager ligt dan de interkwartielrange van IRT-oordelen, bij elf andere onder
werpen ligt het CEB-oordeel binnen de interkwartielrange van IRT-oordelen 
en bij vier onderwerpen ligt het CEB-oordeel hoger dan de interkwartielrange 
van IRT-oordelen. Bij zeven onderwerpen is er een relatief grote afstand 
tussen het CEB-oordeel en de interkwartielrange van IRT-oordelen. In een 
aantal gevallen ligt het CEB-oordeel op of zelfs beneden het minimum IRT-
oordeel (onderwerpen 4, 12, 15, 18, 20, 26, 27), in twee gevallen (de 
onderwerpen 16 en 23) valt het CEB-oordeel samen met het maximum IRT-
oordeel. 

Kijken we naar de aard van de onderwerpen waarop de beide oordelen sterk 
verschillen in gewenst niveau, dan valt op dat het in vier gevallen 
onderwerpen betreft met zogenaamde toepassingsopgaven: voor breuken 
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Figuur 4.6 
CEB-criteria (0) voor de zwakke leerling afgebeeld op de standaarden 

voldoende voor de onderwerpen voor Nederlandse taal (vgl. Figuur 3.8) 

(onderwerp 15), procenten (onderwerp 18), verhoudingen (onderwerp 20) en 
meten (onderwerp 25). Dat wijst er op dat de CEB-beoordelaars minder hoge 
verwachtingen koesteren ten aanzien van de vaardigheid in het kunnen 
toepassen van reken vaardigheid in diverse contexten. De andere onderwerpen 
betreffen basale kennis als hoofdrekenen (4 Optellen en aftrekken), 
basiskennis en begrip van breuken (onderwerp 12) en geld (onderwerp 26). 
Voor onderwerpen 4, 15, 26 en 27 ligt het CEB-oordeel lager dan het feitelijk 
bereikte niveau van de referentiegroep. 

Wat het leerstofdomein Nederlandse taal betreft zijn door de CEB geen 
oordelen gegeven voor het lezen en luisteren naar directieve (DIR) en 
fictionele teksten (FIC) en voor interpunctie (INT) en woordbenoeming 
(WBG). In vergelijking met de bevindingen binnen rekenen/wiskunde is de 
overeenstemming tussen CEB-oordelen en IRT-oordelen voor de 
onderwerpen Nederlandse taal minder groot. Slechts bij drie van de veertien 
onderwerpen valt het CEB-oordeel binnen de interkwartielrange van IRT-

160 



oordelen voor de standaard voldoende. Het betreft Lezen van beschouwende 
teksten, Luisteren naar argumentatieve teksten en Luisteren naar 
rapporterende teksten. Bij vijf onderwerpen ligt het CEB-oordeel buiten de 
range van de IRT-oordelen. Dit betreft met name de drie onderwerpen van het 
cluster Informatieverwerking. Bij de onderwerpen SPL {Spelling) en ZWB 
{Zinsontleding en woordbenoeming) ligt CEB-oordeel boven het maximum 
IRT-oordeel. 

4.7.4 Conclusie 

De vergelijking van de IRT-oordelen voor de standaard voldoende en de 
CEB-oordelen over het gewenste niveau voor de zwakke leerling (dat is de 
leerling op percentiel 25) laat zien dat de CEB-oordelen meestal binnen de 
range van IRT-oordelen vallen en met name bij rekenen/wiskunde ook vaak 
binnen de interkwartielrange van IRT-oordelen. Wanneer het CEB-oordeel 
afwijkt van het IRT-oordeel dan ligt het CEB-oordeel meestal lager dan het 
IRT-oordeel. Dat betekent dat de CEB-beoordelingen een gunstiger beeld 
schetsen van de opbrengst van het basisonderwijs dan de resultaten van het 
standaardenonderzoek met de IRT-methode. 

Dit resultaat is ook in ander verband relevant. Er is naar aanleiding van de 
publicaties van de standaarden in de PPON-balansen wel opgemerkt dat de 
relatief hoge standaarden mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van het feit 
dat beoordelaars zich onvoldoende rekenschap hebben gegeven van het hoge 
kansniveau dat met het einde van het 7>50-.P80-segment wordt aangegeven. 
Als een beoordelaar zijn oordeel uitsluitend of te nadrukkelijk zou afstemmen 
op het niveau van 'goede beheersing' dan zou dat een onbedoeld verhogend 
effect hebben op het niveau van de standaarden omdat beoordelaars de 
hiervoor vereiste vaardigheid zouden onderschatten. In het onderzoek van 
Zwarts en Janssen (1994) zijn de beoordelaars uitsluitend geïnformeerd over 
het P80-niveau van de opgaven en geconstateerd is dat deze standaarden 
veelal lager liggen dan de IRT-standaarden. Dit resultaat ondersteunt de 
eerder gedane suggestie dus niet. 
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