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5 Samenvatting en conclusie 

In dit proefschrift beschreven we de ontwikkeling van standaarden voor 
kerndoelen basisonderwijs op basis van resultaten van peilingsonderzoek 
zoals dat in Nederland door PPON wordt uitgevoerd. Deze standaarden 
representeren niveaus van gewenste beheersing van de kerndoelen aan het 
einde van het basisonderwijs. 

Allereerst beschreven we in hoofdstuk 1 de context van het standaarden-
onderzoek. In hoofdstuk 2 is de beoordelingsmethode en de procedure 
beschreven aan de hand waarvan de standaarden zijn vastgesteld. In hoofdstuk 
3 zijn de resultaten van het standaardenonderzoek voor de leergebieden 
rekenen/wiskunde, muziek en Nederlandse taal gepresenteerd. Hoofdstuk 4 
beschrijft enkele evaluatieve studies omtrent methode en procedure. 
In dit hoofdstuk zetten we ter afsluiting de resultaten van de verschillende 
onderzoeken bij elkaar. Het betreft de volgende drie thema's: over de methode 
(paragraaf 5.1), over de procedure (paragraaf 5.2) en over de haalbaarheid van 
de standaarden (paragraaf 5.3). 

5.1 De methode voor het vaststellen van standaarden 

De IRT-methode 

Voor het onderzoek naar standaarden voor de kerndoelen basisonderwijs is 
gebruikgemaakt van wat wij kortheidshalve hebben aangeduid als de IRT-
methode. De beoordelingsmethode veronderstelt namelijk de beschikbaarheid 
van een met behulp van een itemresponsmodel gekalibreerde opgaven-
verzameling. Binnen PPON wordt daarbij gebruikgemaakt van het programma 
OPLM (Verfielst, Glas & Verstralen, 1995). Dit programma levert de 
itemparameters waarmee de itemkarakteristieke curven van de opgaven van 
een opgavenverzameling op een gemeenschappelijke vaardigheidsschaal 
afgebeeld kunnen worden. 

In PPON-rapportages is het gebruikelijk van een aantal voorbeeldopgaven het 
P50-.P80-segment van deze itemkarakteristieke curve op de vaardigheids-
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schaal af te beelden. Dat is het segment waarbij voor een opgave i de kans op 
een correct antwoord P(X,= \) oploopt van 0.50 naar 0.80. Voor elke opgave 
wordt daarmee de vaardigheidsschaal verdeeld in a) een bereik links van het 
segment waarin P(X,=1) < 0.50 en beheersing als onvoldoende wordt 
gewaardeerd, b) een bereik waarin 0.50 <P(X:=1) < 0.80 en beheersing als 
matig tot redelijk wordt gekwalificeerd en c) een bereik waarin P(X,= 1) > 
0.80 en gesproken wordt van een goede beheersing van de opgave. Door voor 
een gekalibreerde opgavenverzameling de diverse T^O-i^O-segmenten van de 
opgaven op een vaardigheidsschaal af te beelden, wordt de beoordelaar 
geïnformeerd over de relatieve moeilijkheidsgraad van de afgebeelde 
opgaven. Uit de afbeelding kan voor elke vaardigheidsscore worden afgeleid 
in hoeverre de verschillende opgaven onvoldoende, matig dan wel goed 
worden beheerst. 

De beoordelaar krijgt van een bepaald leerstofonderdeel een verzameling 
opgaven voorgelegd tegelijk met de representaties van de PSO-PSO-segmenten 
van die opgaven, waarbij de opgaven zijn geordend naar moeilijkheidsgraad 
op basis van de ^50-waarden. Aan de beoordelaar wordt gevraagd voor de 
gegeven opgavenverzameling op de vaardigheidsschaal voor een standaard 
één vaardigheidsscore aan te geven die correspondeert met de gewenste 
beheersingsgraad. In dit onderzoek gaf de beoordelaar telkens drie oordelen: 
een voor de standaard minimum, een voor de standaard voldoende en een voor 
de standaard gevorderd. 

De voordelen van de IRT-methode 

De IRT-methode heeft een aantal voordelen boven andere opgavengerichte 
beoordelingsmethoden die van de beoordelaars vragen om over elke opgave 
een apart oordeel uit te spreken. In paragraaf 4.6 hebben we in het experiment 
met de Angoff-methode gezien dat het voor beoordelaars zeer moeilijk is om 
op basis van oordelen op individuele opgaven tot een consistent oordeel te 
komen. Dit probleem is niet nieuw (zie ook Van der Linden, 1982). Impara en 
Plake (1997) merken daarover op: 'In summary, the research on the ability of 
judges to estimate proportion correct for a target group of examinees suggests 
that judges' ability to perform this task accurately is questionable (...) even 
when judges have a high degree of familiarity with both the examinees and 
the test' (p. 354). 
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Met de IRT-methode behoeft de beoordelaar slechts één oordeel voor een 
standaard te formuleren en kan in dat oordeel de gehele opgavenverzameling 
betrekken, waarbij hij geïnformeerd wordt over de relatieve moeilijkheids
graad van de opgaven. Wanneer de beoordelaar voor een bepaalde 
vaardigheidsscore kiest, worden de consequenties ten aanzien van de totale 
opgavenverzameling meteen duidelijk. Uit de afbeelding kan direct worden 
afgeleid welke opgaven in dat geval goed, matig en onvoldoende beheerst 
zullen worden. Inconsistenties in beoordelingen, waarbij beoordelaars lage 
succeskansen aan relatief gemakkelijke opgaven en omgekeerd hoge 
succeskansen aan relatief moeilijke opgaven toekennen, worden met deze 
methode voorkomen. De keuze voor een vaardigheidsniveau waarbij de kans 
op beheersing van een relatief moeilijke opgave hoog is, impliceert 
tegelijkertijd hogere kansen op beheersing van opgaven die gemakkelijker 
zijn. 

Niettemin komt het voor dat beoordelaars de empirische ordening van de 
opgaven niet in overeenstemming vinden met de eigen inschatting van de 
moeilijkheidsgraad van de opgaven. In dat geval kan het voorkomen dat de 
beoordelaar van mening is dat een relatief gemakkelijke opgave niet beheerst 
behoeft te worden, terwijl een moeilijkere opgave wel beheerst zou moeten 
worden. De beoordelaar zal en kan nu ook een aantal afwegingen maken: óf 
hij kiest voor de hogere vaardigheidsscore en accepteert dat de als moeilijker 
ingeschatte maar in werkelijkheid relatief gemakkelijke opgave ook wordt 
beheerst, óf hij realiseert zich dat zijn eerste keuze te optimistisch is geweest 
en stelt zijn aanvankelijke oordeel bij. Ook is het mogelijk om een dergelijke 
opgave in het beoordelingsproces te veronachtzamen, bijvoorbeeld wanneer 
men denkt dat mogelijk itemspecifieke kenmerken een juist oordeel over de 
moeilijkheid van een opgave het beeld verstoren. Op beperkte schaal kunnen 
de beoordelaars niet-passende opgaven overslaan. Niet-passend kan daarbij 
ook betrekking hebben op inhoudelijke aspecten van de opgave. 

Een ander voordeel van de IRT-methode is dat de standaard wordt vastgesteld 
op een vaardigheidsschaal en niet gekoppeld is aan een specifieke 
verzameling van opgaven. Voor zover passend binnen het itemresponsmodel 
waarmee de schaal is geconstrueerd, kunnen in principe onbeperkt opgaven 
aan de verzameling worden toegevoegd zonder dat een nieuwe standaard 
vastgesteld zou moeten worden. Zonodig kan ook worden volstaan met een 
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selectie van opgaven en behoeven de beoordelaars niet noodzakelijk alle 
opgaven voorgelegd te worden. Zelfs behoeven niet alle beoordelaars dezelfde 
opgaven voorgelegd te krijgen, al is dit laatste minder gewenst omdat het de 
discussiefase in de procedure ernstig zal kunnen verstoren. Uiteraard dient bij 
het gebruik van een selectie van opgaven de representativiteit van de 
resterende opgavenverzameling voor de vaardigheidsschaal inhoudelijk en 
psychometrisch gewaarborgd te blijven. 

Beperkingen en problemen 

Het gebruik van de IRT-methode veronderstelt de beschikbaarheid van een 
gekalibreerde opgavenverzameling, waarin overigens zowel dichotoom als 
polytoom gescoorde opgaven mogen voorkomen. Het gebruik van polytoom 
gescoorde opgaven is bijvoorbeeld toegepast in het standaardenonderzoek 
voor lichamelijke oefening (Van der Schoot, Leijten, Verstralen & Bouw, 
1997). Voor een nieuwe toets of een nieuw examen komt een dergelijke 
vaardigheidsschaal pas beschikbaar nadat de kandidaten de opgaven hebben 
gemaakt. Dat betekent dat het niveau van de standaard pas na de afname van 
de toets of het examen kan worden vastgesteld. Soms moet voorafgaande aan 
een examen een norm worden bepaald. In dat geval kan de methode worden 
gebruikt voor het achteraf toetsen van die norm. 

Een probleem is dat de beoordelaars over het algemeen niet geschoold zullen 
zijn in het interpreteren van vaardigheidsschalen waarop een gekalibreerde 
opgavenverzameling is afgebeeld. Er dient dus vooraf een duidelijke instructie 
en oefening plaats te vinden. In de beschreven onderzoeken zijn de 
beoordelaars in aansluiting op de instructie geoefend aan de hand van één 
onderwerp. Uit het evaluatie-onderzoek onder beoordelaars (paragraaf 4.1 ) 
bleek dat voor sommige beoordelaars niet voldoende. Gelukkig bood de 
procedure de nodige waarborgen die voorkwamen dat de beoordelaars te lans 
oordeelden vanuit een onjuist begrippenkader. In de eerste beoordelingsfase 
werd gecontroleerd of de beoordelaars op een juiste wijze te werk gingen en 
voor zover dat niet het geval was, konden zij individueel worden geïnstrueerd. 
Ook de tweede beoordelingsfase vormt een waarborg voor een goed begrip 
van de beoordelingsmethode. De beoordelaars moeten in deze fase aangeven 
hoe zij tot hun keuzes zijn gekomen. Soms bleek daaruit dat een beoordelaar 
de taak toch onvoldoende had begrepen. De onderzoeksleider of de andere 
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leden van de discussiegroep konden dan het misverstand op tijd verhelpen. 
Gegeven deze ervaring verdient het aanbeveling om grote zorg te besteden 
aan de introductie en oefening. In aansluiting op de introductie en de oefening 
zou men met gerichte vragen of een toets kunnen controleren of de 
beoordelaars de beoordelingsmethode goed hebben begrepen. 

Een ander probleem is dat beoordelaars niet ongevoelig blijken te zijn voor de 
moeilijkheidsgraad van de opgavenverzameling. Zoals we in paragraaf 4.5 
hebben gezien, was er in het standaardenonderzoek voor Nederlandse taal 
evidentie dat de standaard varieert met de gemiddelde moeilijkheidsgraad van 
de opgavenverzameling. Vervolgens vonden we in het standaardenonderzoek 
voor enkele onderwerpen wereldoriëntatie vrijwel geen effect van de moeilijk
heidsgraad van de opgavenverzameling op het niveau van de standaarden. Het 
definitieve antwoord op dit probleem vergt dus nog additioneel onderzoek. 
Daarbij zal met name de vraag interessant zijn waardoor dit effect mogelijk 
wordt veroorzaakt. Maar het feit dat een standaard afhankelijk kan zijn van 
kenmerken van de opgavenverzameling die aan de beoordelaars wordt 
voorgelegd, is een complicerende factor. Een oplossing voor dit probleem zou 
gezocht kunnen worden in het vaststellen van criteria voor een representatieve 
opgavenverzameling. Voorgesteld is daarbij gebruik te maken van toets-
informatiefuncties en op de vaardigheidsschaal een score of scorebereik te 
definiëren waarop of waarbinnen de functie haar maximum bereikt. We zagen 
echter dat onze toch forse ingrepen in de opgavenverzamelingen relatief 
kleine effecten hadden op de gemiddelde p-waarde van de opgavenselecties. 
Een andere methode is de te beoordelen opgavenverzameling zodanig samen 
te stellen dat er een bepaalde verdeling van de moeilijkheidsparameters over 
de vaardigheidsschaal wordt bereikt. 

Ten slotte is de keuze aan de orde die gemaakt is voor de representatie van de 
P50-P80-segmenten van de opgaven op de vaardigheidsschaal, met daaraan 
verbonden de connotatie van onvoldoende, matige en goede beheersing van de 
opgave. Het punt op de vaardigheidsschaal dat correspondeert met P80 geeft 
een niveau aan waarbij leerlingen een hoge graad van beheersing van die 
opgave hebben. Over het algemeen zijn er maar weinig opgaven die in 
werkelijkheid door leerlingen op percentiel 25 (de referentiegroep voor de 
standaard Voldoende) op P80-niveau worden beheerst. Voor de hele 
rekenpeiling geldt bijvoorbeeld dat voor nog geen 12% van de totale 
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opgavenverzameling. Het is zelfs zo dat bij 15 van de 29 vaardigheidsschalen 
minder dan twee opgaven aan dit criterium voldoen. Verder blijken gemiddeld 
slechts zes van de 21 opgaven in de vaardigheidsschalen voor 
rekenen/wiskunde door de gemiddelde leerling op />80-niveau beheerst te 
worden, of anders gezegd waarvan PSO kleiner is dan 250. De beoordelaar die 
zich uitsluitend zou laten leiden door het criterium 'goede beheersing' van 
opgaven, komt dus al vrij snel tot een standaard die boven het feitelijke niveau 
van de leerlingen ligt. Nu is het niet zo dat beoordelaars zich uitsluitend door 
dit criterium laten leiden. In de introductie zijn de beoordelaars er ook op 
gewezen dat er rechts van het P50-P80-segment sprake is van echt goede tot 
zeer goede beheersing van de opgave en dat er binnen het afgebeelde segment 
gradaties van beheersing onderscheiden kunnen worden. In het in paragraaf 
4.7 besproken onderzoek van Zwarts en Janssen (1994) zijn de opgaven 
gerangschikt naar de PS0-waarden en meestal resulteerde dat in vergelijkbare 
of lagere standaarden dan verkregen met de IRT-methode. Onderzocht zou 
kunnen worden wat het effect op het niveau van de standaarden is als op de 
vaardigheidsschaal segmenten afgebeeld worden van bijvoorbeeld P50 tot 
P70 of van P40 tot P70 of symmetrisch P30-P70. Tegelijk verdient het 
aanbeveling om in de opgavenverzamelingen meer gemakkelijke opgaven op 
te nemen, zodat een duidelijker beeld geschetst kan worden van de 
vaardigheid van relatief zwakke leerlingen. 

De IRT-methode als compromismethode 

Het standaardenonderzoek voor kerndoelen basisonderwijs is gericht op de 
ontwikkeling van een referentiekader voor de evaluatie van de kwaliteit en de 
opbrengst van het basisonderwijs. Voor het onderzoek zijn deskundige 
beoordelaars gevraagd om in het licht van de kerndoelen een gewenst niveau 
van beheersing aan te geven voor de standaarden minimum en voldoende. 
Deskundigen zullen onderling van mening verschillen over het gewenste 
niveau en de verschillen in oordeel zijn in de rapportages gehonoreerd. De 
standaarden zijn immers niet bedoeld om één grensscore aan te wijzen, maar 
om globaal gewenste onderwij sopbrengsten aan te kunnen duiden. 
De IRT-methode is echter ook bruikbaar in situaties waarin ten behoeve van 
de certificering van kandidaten wel één grensscore moet worden aangewezen. 
In deze situaties, zo stelt Verstralen (1993), moeten de beoordelaars een 
compromis vinden tussen een inhoudelijk kwaliteitscriterium en een 
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acceptabel percentage gezakte kandidaten. Beuk (1984) en Hofstee (1977, 
1983) hebben voorstellen gedaan voor een compromismethode, waarin met 
beide beoordelingsaspecten rekening wordt gehouden. In de methode Beuk 
(1984) wordt van de beoordelaars gevraagd om naast een absolute cesuur die 
het inhoudelijke kwaliteitscriterium aangeeft, ook een relatieve of normatieve 
cesuur aan te wijzen in de vorm van het percentage kandidaten dat zou mogen 
zakken. In de methode Hofstee (1977, 1983) definieert de beoordelaar zijn 
onderhandelingsruimte door voor beide cesuren een maximum en een 
minimum criterium aan te wijzen. De cesuur volgt dan uit een projectie van de 
gecombineerde oordelen op de vaardigheidsverdeling. 
Daarover merkt Verstralen (1993) onder meer op dat de beoordelaars hun 
onderhandelingsruimte met de oordelen hebben afgegeven. Er wordt 
uitgegaan van een model waarin beide type overwegingen even zwaar wegen, 
maar beoordelaars kunnen natuurlijk, gegeven de omstandigheden, 
verschillende prioriteiten toekennen aan hun oordelen voor de absolute en 
normatieve cesuur. De IRT-methode is een methode die die onderhandelings
ruimte volledig aan de beoordelaars laat. In de derde beoordelingsronde 
worden de beoordelaars namelijk geïnformeerd over drie aspecten van het 
beoordelingsproces : 

• de positie van de gekozen absolute cesuur op de vaardigheidsschaal en 
daarmee over het percentage gezakten; 

• de positie en spreiding van de oordelen (lees: absolute cesuren) in de groep 
en de daarmee samenhangende normatieve cesuren; 

• de positie van het eigen oordeel binnen dat van de groep. 
Er kan nu bijvoorbeeld op basis van het gemiddelde of de mediaan van de 
oordelen een voorstel voor een grensscore worden geformuleerd. Daaruit zou 
kunnen blijken dat het percentage gezakte kandidaten een probleem vormt en 
onacceptabel hoog is. Wat in deze fase met de IRT-methode direct duidelijk 
wordt, is wat individuele beoordelaars of de groep als geheel aan kennis - in 
termen van opgaven en daaraan gerelateerde doelaspecten - eventueel moet 
inleveren om een acceptabel percentage geslaagden te krijgen. Beoordelaars 
kunnen nu op basis van deze gegevens met elkaar gaan onderhandelen. 
Uiteindelijk zal dat leiden tot een inhoudelijke onderbouwing van de 
definitieve keuze voor een grensscore. 
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5.2 De onderzoeksprocedure 

Een procedure met drie beoordelingsfasen 

De procedure waarbinnen de standaarden zijn vastgesteld, bestaat uit drie 
fasen. In de eerste fase neemt de beoordelaar uitvoerig kennis van de opgaven 
die de leerlingen zijn voorgelegd en bepaalt iedere beoordelaar voor zich het 
gewenste niveau voor de verschillende standaarden. Dit oordeel wordt 
gegeven op basis van een vaardigheidsschaal die niet informatief is voor de 
vaardigheidsverdeling in de populatie, maar wel door middel van de 
P5CkP80-segmenten van de itemkarakteristieke curven de onderlinge 
verhouding in moeilijkheidsgraad van de opgaven in beeld brengt. 
In de tweede fase worden de beoordelaars ingedeeld in regelmatig van 
samenstelling wisselende discussiegroepen van vier à vijf personen. De 
discussiegroepen zijn heterogeen samengesteld naar achtergrond van de 
deelnemers. In deze discussiegroepen nemen de beoordelaars kennis van de 
oordelen van anderen en kunnen de argumenten worden uitgewisseld die door 
de verschillende beoordelaars zijn gehanteerd. Daarna worden de beoordelaars 
verzocht voor elke standaard een tweede oordeel te geven. Dat oordeel kan 
hetzelfde zijn als het oordeel uit de eerste fase, maar gehoord de positie en 
argumenten van anderen, kan men het eerste oordeel ook bijstellen. Vooraf is 
de beoordelaars meegedeeld dat deze tweede discussiefase niet gericht is op 
volledige consensus, wel dat het beoogde effect een reductie in spreiding van 
de oordelen is. Het tweede oordeel voor de verschillende standaarden wordt 
verzameld en de mediaan, de interkwartielrange en de range van de oordelen 
worden vastgesteld. 

In de derde fase krijgen de beoordelaars een beoordelingsformulier waarop de 
gebruikelijke PPON-schaalverdeling is afgebeeld en waarop de percentielen 
10, 25, 50, 75 en 90 zijn aangegeven. De percentielen informeren de 
beoordelaar over de vaardigheidsverdeling in de populatie. Iedere beoordelaar 
kan zijn oordeel uit de tweede ronde op deze schaal projecteren. Dezelfde 
vaardigheidsschaal wordt in deze fase centraal geprojecteerd en de berekende 
maten van centrale tendentie en spreiding van de oordelen voor de drie 
standaarden worden daarop afgebeeld. De beoordelaar kan daaruit ook zijn 
positie binnen de groepsoordelen afleiden. Tegelijk wordt de beoordelaar 
geïnformeerd over de afstand tussen de positie van zijn individuele oordeel en 
van het groepsoordeel en - voor zover het de standaarden minimum en 
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voldoende betreft - de positie van de doelgroep waarvoor de standaard is 
vastgesteld. Tot slot wordt de beoordelaar gevraagd voor elke standaard een 
derde en laatste oordeel op de definitieve vaardigheidsschaal aan te geven. In 
de rapportage van de resultaten van het standaardenonderzoek in PPON-
balansen wordt bij de afbeelding van de vaardigheidsschaal met voorbeeld-
opgaven de interkwartielrange van de definitieve oordelen afgebeeld. 

De evaluatie van de procedure 

Vrijwel zonder uitzondering waarderen de beoordelaars deze opzet van het 
standaardenonderzoek en is men van mening dat deze zo gehandhaafd zou 
moeten blijven (zie paragraaf 4.1). Daarbij is de waardering voor de 
discussiefase vaak groter dan voor de derde fase, waarin het oordeel wordt 
geconfronteerd met de werkelijkheid. Het belangrijkste doel van de discussie 
is dat beoordelaars breder worden geïnformeerd over de overwegingen die 
andere beoordelaars hebben gehanteerd. Deze informatie kan leiden tot 
reductie van onzekerheid over het eigen oordeel. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
het feit dat beoordelaars in de enquêtes bijna zonder uitzondering aangeven 
dat zij bij herhaling vrijwel tot hetzelfde oordeel zouden komen. Wel is het zo 
dat beoordelaars in het algemeen van mening zijn dat de discussie en de 
presentatie van de werkelijke vaardigheidsverdeling niet echt van invloed zijn 
geweest op hun oordeel. 

Nadere analyses van de ontwikkeling van de standaarden hebben echter twee 
fase-specifieke effecten laten zien (zie paragraaf 4.2 en 4.3). De tweede fase, 
waarin de discussie plaatsvindt, blijkt over het algemeen te leiden tot een 
reductie in de spreiding van de oordelen. Reductie in variabiliteit wordt 
beoogd, omdat de status van een standaard toeneemt met de mate waarin 
beoordelaars daarin onderling overeenstemmen. Het betekent immers dat 
beoordelaars het in grote mate onderling eens zijn over de vraag tot op welke 
hoogte bepaalde kerndoelen in het basisonderwijs gerealiseerd zouden moeten 
worden. Alhoewel van een systematisch effect gesproken kan worden, is er 
slechts incidenteel sprake van een statistisch significant effect. De reductie in 
spreiding is dus in de huidige opzet beperkt van omvang. Dit is waarschijnlijk 
te verklaren uit het feit dat beoordelaars in deze tweede fase slechts kennis 
nemen van de oordelen van een beperkte groep en de reductie plaatsvindt 
binnen de kleine discussiegroepen. Het is te overwegen om voorafgaande aan 
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deze groepsdiscussies gegevens over spreiding van oordelen uit de eerste fase 
te verzamelen en aan de beoordelaars voor te leggen. Anderzijds is het echter 
de vraag of de opzet van het standaardenonderzoek zodanig aangepast zou 
moeten worden dat een grotere consensus wordt bereikt. Over het algemeen is 
het toch zo dat de bandbreedte van de interkwartielrange van oordelen op de 
vaardigheidsschalen een inhoudelijke interpretatie van de standaard mogelijk 
maakt. 

Ondanks het feit dat de beoordelaars van oordeel zijn dat de aangeboden 
informatie in de derde fase nauwelijks van invloed was op hun oordelen, blijkt 
er toch een duidelijk effect van deze informatie op het niveau van de 
standaarden uit te gaan (paragraaf 4.2). Het effect is echter afhankelijk van de 
afstand tussen het oordeel uit de tweede fase en het feitelijke niveau van de 
referentiegroep. Naarmate deze afstand groter is, is de kans op een bijstelling 
van het oordeel ook groter. En dat betekent dat er een verhoging van de 
standaard resulteert als de prestaties van de leerlingen in de referentiegroep 
gunstig afsteken ten opzichte van het gewenste niveau en een verlaging van de 
standaard wanneer deze prestaties onder het gewenste niveau liggen. De mate 
waarin bijstellingen plaatsvinden staat ook in relatie tot de afstand tussen het 
feitelijke en gewenste niveau. Het omslagpunt blijkt daarbij hoger te liggen 
dan het feitelijke niveau van de referentiegroepen. 

5.3 De haalbaarheid van de standaarden 

Standaarden zijn door ter zake deskundige beoordelaars vastgestelde niveaus 
van gewenste beheersing van de kerndoelen. De vraag naar de haalbaarheid 
van de kerndoelen is daarmee identiek aan de vraag naar de haalbaarheid van 
de standaarden. We hebben in hoofdstuk 3 geconstateerd dat het niveau van 
de standaarden en met name van de standaarden voor voldoende beheersing 
van de kerndoelen vaak het feitelijk bereikte niveau overtreffen. Dat doet de 
vraag rijzen naar de haalbaarheid van de standaarden. Hoe realistisch is het te 
veronderstellen dat de standaarden ook werkelijk haalbaar zijn? 
In de eerste plaats moet daarbij aangetekend worden dat de beoordelaars 
weliswaar niet uitvoerig over de haalbaarheid van de standaarden hebben 
gediscussieerd, maar zij hebben wel kennisgenomen van de discrepanties 
tussen het door hen vastgestelde niveau en het werkelijk bereikte niveau. 
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Desondanks bleven zij van oordeel dat te weinig leerlingen een voldoende 
niveau van beheersing bereikten. Uit de mondelinge reacties van de 
beoordelaars tijdens de standaardenonderzoeken bleek ook duidelijk dat zij 
zich realiseerden dat het soms moeilijk zou kunnen zijn om de standaarden bij 
de beoogde proporties leerlingen te bereiken. Niettemin oordeelden zij over 
het algemeen dat er voldoende ontwikkeling in het onderwijs gerealiseerd zou 
kunnen worden en dat niet a priori op het niveau van de standaarden te veel 
toegegeven zou moeten worden. 

In de tweede plaats blijkt uit nadere voor de Onderwijsraad uitgevoerde 
analyses (Van der Schoot, 2000) dat de proportie leerlingen die de 
standaarden bereikt, sterk samenhangt met het leerlinggewicht. De leer
achterstand die met name de allochtone leerlingen hebben, vertaalt zich 
natuurlijk ook naar de mate van haalbaarheid van de standaarden. Het 
probleem van de haalbaarheid van de standaarden is voor 1.00-leerlingen 
aanmerkelijk kleiner dan voor 1.90-leerlingen. 

Wanneer we te spreken komen over de haalbaarheid van de standaarden dan is 
het van belang terug te keren naar de context waarbinnen die standaarden zijn 
ontwikkeld. We presenteerden die context in hoofdstuk 1 met het model van 
Stake. De standaarden laten zien dat de intenties ten aanzien van de 
kerndoelen in onvoldoende mate worden gerealiseerd. Het model laat zien dat 
er vervolgens op drie niveaus aangrijpingspunten liggen om de haalbaarheid 
van de kerndoelen te vergroten: op het niveau van de onderwijsvoorwaarden, 
op het niveau van het onderwijsproces en op het niveau van de beoogde 
kerndoelen of onderwijsresultaten zelf. 
Op het niveau van de onderwijsvoorwaarden zijn en worden er voorzieningen 
gerealiseerd die in potentie een positief effect zouden kunnen hebben op de 
haalbaarheid van de standaarden. Binnen het kader van het onderwijs
voorrangsbeleid kunnen scholen extra formatie krijgen in verhouding tot het 
aantal leerlingen uit achterstandssituaties. De formatieregeling voor de 
basisscholen is verder zodanig bijgesteld dat er kleinere klassen geformeerd 
kunnen worden. Recentelijk is bovendien beleid geïnitieerd waardoor in de 
vroegschoolse periode programma's ingevoerd kunnen worden die effectief 
zijn in het verkleinen van achterstandssituaties van leerlingen. Inspanningen 
op dit vlak zullen ongetwijfeld gecontinueerd moeten worden om ook op 
langere termijn daarvan de vruchten te kunnen plukken. Belangrijk daarbij is 
ook dat voortdurend wordt geëvalueerd onder welke aanvullende condities 
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deze maatregelen effectief zijn. Ontegenzeglijk neemt de overheid tal van 
initiatieven om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Ook de recente 
voorstellen van de staatssecretaris van onderwijs ten aanzien van het 
'Kwaliteitsbeleid basisonderwijs' (Adelmund, 2001) kunnen zeker worden 
beschouwd als maatregelen die de haalbaarheid van de standaarden vergroten. 
Verder blijft het in de onderwijsvoorwaardelijke sfeer van belang de kwaliteit 
van lerarenopleidingen te monitoren en daaraan zonodig expliciete eisen te 
stellen. De kwaliteit van de leraar is een belangrijke factor binnen het geheel 
van factoren die van invloed zijn op het bereiken van leerresultaten. Dat de 
huidige druk van de arbeidsmarkt op de opleidingen een zware wissel trekt op 
het bevorderen van de kwaliteit van toekomstige leraren, is daarbij een 
complicerende factor. 

Ook ten aanzien van het onderwijsproces kunnen er op het niveau van de 
leerling, de groep en de school tal van maatregelen getroffen worden die de 
effectiviteit van het onderwijs kunnen vergroten en ertoe zullen leiden dat de 
haalbaarheid van de standaarden in belangrijke mate wordt vergroot (zie 
bijvoorbeeld Scheerens & Bosker, 1997; Creemers, 1994). 
In het huidige onderwijsaanbod zijn de kerndoelen weliswaar opgenomen, 
maar zij vormen daarbinnen geen expliciet te bereiken leerdoelen. Zeker voor 
een deel van de leerlingen zou het onderwijsproces meer doelgericht 
afgestemd moeten worden op de inhouden van de standaarden. De 
consequentie zou moeten zijn dat in de voorwaardelijke sfeer methoden 
worden ontwikkeld die differentiatie van leerwegen mogelijk maken. Dat 
biedt de mogelijkheid om leerlingen die de standaarden niet dreigen te 
bereiken, een op de leerinhouden van de standaarden gericht 
onderwijsprogramma te laten volgen. Een wenselijke, zo niet noodzakelijke 
aanvulling is de ontwikkeling van evaluatie-instrumenten waarbij in een 
vroegtijdig stadium kan worden gesignaleerd of leerlingen de standaarden 
zullen bereiken. Het opnemen van de standaarden in een leerlingvolgsysteem 
kan voorzien in deze signaleringsfunctie. De school kan daarmee tijdig de 
risicoleerlingen ontdekken en deze leerlingen een onderwijsprogramma 
aanbieden dat de kans op het bereiken van de standaarden vergroot. De 
doelgerichtheid van het onderwijs kan daardoor in principe sterk verbeterd 
worden. 

Belangrijk is ook dat onderwijsonderzoek zich blijft richten op de condities 
waaronder de effectiviteit van onderwijsprogramma's geoptimaliseerd kunnen 
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worden. Wat zijn in relatie tot de leeropbrengsten de belangrijke effectieve 
variabelen en hoe kunnen die in samenhang zodanig geïmplementeerd worden 
dat er een zichtbare verbetering van leeropbrengsten resulteert. 
Uiteindelijk is er dan nog een aangrijpingspunt op het niveau van de 
onderwijsresultaten. Men kan zich afvragen of alle kerndoelen even belangrijk 
zijn en met name ook of zij wel aan het einde van het basisonderwijs op het 
beoogde niveau bereikt moeten worden. Mogelijk dat bepaalde kerndoelen 
doorgeschoven kunnen worden naar het voortgezet onderwijs. Het is echter 
zeer de vraag in hoeverre er op het niveau van de kerndoelen, zoals die zijn 
geëxpliciteerd in de standaarden, nu al verdere inperkingen moeten 
plaatsvinden. Immers, wanneer door maatregelen in de onderwijs-
voorwaardelijke en procesmatige sfeer de effectiviteit van het onderwijs 
toeneemt, dan is de noodzaak om op het niveau van de onderwijsdoelen 
maatregelen te treffen kleiner, mogelijkerwijs zelfs afwezig. 
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