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Overzicht van bijlagen 

Bijlage 1 Psychometrische eigenschappen van de vaardigheidsschalen voor 
rekenen/wiskunde, muziek en Nederlandse taal 

Bijlage 2 Psychometrische eigenschappen van de opgavenverzamelingen voor 
de standaardenonderzoeken voor rekenen/wiskunde, muziek en 
Nederlandse taal 

Bijlage 3 Evaluatievragenlijst voor het standaardenonderzoek 
rekenen/wiskunde 

Bijlage 4 Effectgrootten voor het verschil in gemiddeld niveau van de 
standaarden in de verschillende beoordelingsfasen voor de 
leerstofdomeinen rekenen/wiskunde, muziek en Nederlandse taal 

Bijlage 5 Variantieratio's van oordelen voor de standaarden in de 
verschillende beoordelingsfasen voor de leerstofdomeinen 
rekenen/wiskunde, muziek en Nederlandse taal. 

Bijlage 6 Psychometrische eigenschappen van de opgavenselecties voor 
Nederlandse taal en wereldoriëntatie in het kader van het onderzoek 
naar de relatie tussen de moeilijkheidsgraad van de opgaven-
verzameling en het niveau van de standaarden 

Bijlage 7 Correctie CEB-resultaten voorjaar van afname 
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