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Bijlage 3 

Evaluatievragenlijst voor het standaardenonderzoek Rekenen/Wiskunde 

Naam beoordelaar: 

Voorafgaande aan de beoordelingssessies werd een introductie op het onderzoek 
gegeven en werd er geoefend met de beoordelingsmethoden. 

1 In de introductie werden achtergronden en doel van het onderzoek gepresenteerd. 
Vindt u dat u daarover voldoende werd geïnformeerd? 
ja /nee' 
Toelichting2 

Tijdens het onderzoek werden steeds drie standaarden voor kerndoelen gehanteerd: 
minimum, voldoende en gevorderd. 

2 Was voor u de omschrijving van Minimaal niveau duidelijk? ja /nee ' 
3 Was voor u de omschrijving van Voldoende niveau duidelijk? ja / nee' 
4 Was voor u de omschrijving van Gevorderd niveau duidelijk? ja / nee' 

Toelichting2 

Tijdens de introductie werd de Angoff-methode geïntroduceerd en aan de hand van 
een schaal geoefend. Bij deze methode moest u voor elke opgave per standaard een 
percentage succes aangeven, waarbij de opgaven in willekeurige volgorde werden 
gepresenteerd. 

5 Was na introductie en oefening deze methode voor u voldoende duidelijk? 
ja /nee ' 
Toelichting2 

Eveneens werd de IRT-methode geïntroduceerd en aan de hand van een schaal 
geoefend. Bij deze methode kreeg u de opgaven in volgorde van moeilijkheidsgraad 
aangeboden en moest u op basis van de P50-P80-lijnen per standaard een 
schaalwaarde aangeven. 

Omcirkel het antwoord van uw keuze. 
Voor een nadere toelichting op uw antwoord kunt u deze ruimte gebruiken. 

Zeker bij een negatief oordeel wil ik u vragen daarvan de reden aan te geven. 
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6 Was na introductie en oefening deze methode voor u voldoende duidelijk? 
ja / nee1 

Toelichting2 

7 Bij een aantal schalen werd u gevraagd om eerst met de Angoff-procedure de 
opgaven te beoordelen en vervolgens gaf u met de IRT-procedure een eerste 
oordeel op de schaal. Als we ons beperken tot de eerste beoordelingsfase binnen 
de IRT-procedure, aan welke procedure geeft u dan de voorkeur en kunt u 
daarvoor ook de reden(en) aangeven? 

Nadat u bij de IRT-procedure eerst zelf tot een oordeel was gekomen werd u 
gevraagd met collega-beoordelaars over de oordelen te overleggen. 

8 Vond u dit een belangrijk of waardevol onderdeel van de procedure? Of vindt u 
dat dit in toekomstig onderzoek achterwege kan blijven? 

9 Kunt u aangeven in hoeverre deze overlegfase van invloed is geweest op uw 
eigen beoordelingen? 

10 Nadat u bij de IRT-procedure met collega-beoordelaars had overlegd werden de 
beoordelingsresultaten van de groep op de definitieve schaal afgebeeld. 

11 Vond u dit een belangrijk of waardevol onderdeel van de procedure? Of vindt u 
dat dit in toekomstig onderzoek achterwege kan blijven? 

12 Kunt u aangeven in hoeverre deze fase van invloed is geweest op uw eigen 
beoordelingen? 

13 Hebt u het vertrouwen - mede gelet op de verschillende fasen in de IRT-
procedure - dat de standaarden die resulteren bruikbaar zijn bij de interpretatie 
van de PPON-resultaten voor Rekenen/Wiskunde in relatie tot de kerndoelen? 
ja / nee' 
Toelichting2 

14 Wat vond u de sterke kant(en) van de IRT-procedure? 

15 Wat vond u de zwakke kant(en) van de IRT-procedure? 
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16 Terugkijkend op de resultaten van de beoordelingssessies, denkt u dan dat u bij 
een herhaling tot (vrijwel) dezelfde beoordeling zou komen of zou u nu duidelijk 
anders oordelen? En in welke zin zou u dan anders oordelen? 

17 Vond u dat er voldoende tijd beschikbaar was voor het geven van de 
verschillende oordelen? 
ja/nee1 

Toelichting2 

In het voorgaande werd met behulp van een aantal gerichte vragen uw ervaring en 
oordeel over het onderzoek naar standaarden voor kerndoelen rekenen/wiskunde 
gepeild. In het geval u aanvullende kritiek op het onderzoek hebt of een nadere 
toelichting op uw antwoorden wilt geven, kunt u daarvoor deze pagina gebruiken. 
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