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Inleiding 
In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs heeft Cito een toetsinstrumentarium ontwikkeld dat 
bedoeld is om op stelselniveau uitspraken te kunnen doen over het behalen van de kerndoelen op het 
gebied van Kunstzinnige Oriëntatie (KO). Met de opgavenset moest een peiling Kunstzinnige oriëntatie 
uitgevoerd kunnen worden in groep 8 van het basisonderwijs op een voor het Nederlandse 
basisonderwijs representatieve steekproef van scholen.  

Het peilingsonderzoek moet antwoord kunnen geven op onderstaande vragen: 
1. In welke mate wordt elk van de kerndoelen bereikt? 
2. Hoeveel leerlingen beheersen de eenvoudige en moeilijke opgaven die gaan over de 

onderscheiden domeinen? 
3. Is er sprake van onderlinge samenhang in uitkomsten op domeinen? 
4. Wat kan de minst presterende 5%, wat kan de best presterende 5%? 
5. Welke verschillen zijn er tussen prestaties die op voorhoedescholen bereikt worden en prestaties 

op een a-selecte steekproef scholen? 
6. Welke verschillen zijn er tussen scholen, kijkend naar leerlinggewicht, regio, schoolgrootte, 

denominatie? 
7. Welke kenmerken van het onderwijsproces en welke kenmerken van leerlingen zijn mogelijk 

verklarende variabelen voor de verschillen in peilingsresultaten tussen scholen? 

De oorspronkelijke offerte betrof de ontwikkeling van een uitgebalanceerde mis van verschillende 
meetinstrumenten, die bestonden uit twee onderdelen: 
1 een opgavenset van 144 opgaven, bestaande uit 94 kennis- en vaardigheidsvragen (inclusief 15 

ankeropgaven over het domein muziek), een vragenlijst met 40 vragen naar houdingen en  
waarderingen van leerlingen en tien vragen voor een leerverslag, en 

2 negen praktische opdrachten, die alle in maximaal 60 minuten zijn af te nemen. 

De ontwikkeling van het toetsinstrumentarium vond plaats in de periode juni tot en met september 
2015. In de eerste en de derde week van september zijn de instrumenten kwalitatief beproefd bij 
leerlingen in groep 8 van tien basisscholen en vervolgens bijgesteld. Na de tweede pre-testweek zijn 
de instrumenten definitief samengesteld en ter vaststelling aangeboden aan de opdrachtgever.   

De afname van het toetsinstrumentarium en de dataverzameling zijn verzorgd door het Kohnstamm 
Instituut, dat verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam. De afname vond plaats in de periode 
van eind oktober tot en met de eerste week van december. Cito heeft de verzamelde data 
geanalyseerd om de kwaliteit van de instrumenten in kaart te brengen. 

Dit technisch rapport beschrijft eerst de theoretische uitgangspunten van het instrument. Vervolgens 
worden de kwaliteit van het instrument en de handleidingen beschreven en tenslotte zal in dit 
technisch rapport de psychometrische kwaliteit van het instrument worden beschreven. 
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1 Theoretische uitgangspunten van het toetsinstrumentarium  
Dit hoofdstuk beschrijft de theoretische uitgangspunten van het instrumentarium. De 
onderwijspraktijk is betrokken bij de eerste afbakening en operationalisatie van deze uitgangspunten. 
Na een opsomming van de kerndoelen en de kaders die de Inspectie heeft vastgesteld, bevat dit 
hoofdstuk een beperkte operationele domeinbeschrijving met een verantwoording van de keuze van 
de meetinstrumenten, het toetsplan en tenslotte de toetsmatrijzen bij de verschillende toetsvormen. 

Een eerste versie van dit hoofdstuk is als notitie voorgelegd aan de drie deskundigen Folkert Haanstra, 
Stefanie van Tuinen en Karin Hoogeveen. Hun commentaar en opmerkingen zijn tijdens een overleg op 
9 juni 2015 besproken met de betrokkenen van de Inspectie van het Onderwijs en het Kohnstamm 
Instituut. Vervolgens is de notitie bijgesteld conform hetgeen besproken en besloten is tijdens het 
overleg. 

1.1 Kerndoelen en kaders 
Het toetsinstrumentarium moest een representatief en betrouwbaar beeld opleveren van de 
leerlingprestaties in groep 8 van het primair onderwijs van de volgende drie kerndoelen. 

54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en 
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 

erfgoed. (Greven & Letschert, 2006): 

Deze kerndoelen waren het uitgangspunt voor de constructie van het toetsinstrumentarium. Naast de 
drie kerndoelen had de Inspectie van het onderwijs voor de te ontwikkelen meetinstrumenten de 
volgende kaders vastgesteld. 

1 Het brede kader wordt gevormd door de domeinbeschrijving van de SLO, zoals weergegeven in 
Domeinbeschrijving van het leergebied kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs. 

2 In het bijzonder vormen het houdingsaspect ‘betekenis geven’ en de vaardigheid ‘reflectie’ een 
wezenlijk onderdeel van het peilingsonderzoek. 

3 ‘Prestaties van leerlingen’ heeft betrekking op kennis, vaardigheden en houding, en kan zowel 
betrekking hebben op het leerproces als op het leerresultaat. 

4 De set opgaven vormt een mix van aansluiting bij ‘traditionele’ onderdelen van het curriculum en 
bij recente opvattingen over curriculumvernieuwing. 

5 De set opgaven bestaat deels uit ankeritems: 
• De te ontwikkelen items/opgaven vormen in combinatie met beschikbaar komende 

ankeritems uit PPON de opgavenset die in zijn geheel de prestaties op de kerndoelen omvat.  
• Ankeritems maken maximaal 10% uit van de opgaven. 

6 Elk van de opgaven moet, voor zover dat mogelijk is, geclassificeerd worden langs de 
domeinbeschrijving van de huidige en langs die van de eerder afgenomen peiling. 

7 Afname van de opgavenset vergt een beperkte belasting voor scholen. 
8 Afname van de opgavenset vergt per leerling een inzet gedurende maximaal anderhalf uur.  

Wanneer we de kerndoelen vergelijken met de peilingen in 1996 dan bleek in de SLO-
domeinbeschrijving sprake van een verschuiving in van een vakgerichte, kennis- en productgerichte 
benadering naar een meer procesgerichte benadering, waarin het creatieve proces centraal staat en 
de leerlingen gestimuleerd worden om de vakinhoud op persoonlijke wijze te verwerken.  
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1.2 Operationele domeinbeschrijving 
Bij de afbakening en structurering van het domein voor het meetinstrument KO is aangesloten bij de in 
Nederland gangbare indeling in receptie, productie (creëren en uitvoeren) en reflectie (Oostwoud 
Wijdenes & Haanstra, 1997). Bij de constructie van het meetinstrument is uitgegaan van drie 
hoofddomeinen (Groenendijk et al., 2015):  

a receptieve competenties om kunst te beleven, te ervaren en te interpreteren,  
b productieve competenties van creëren en uitvoeren, en  
c procesgerichte, zelfregulerende competenties. 

De kerndoelen (Greven & Letschert, 2006) en de domeinbeschrijving die de SLO speciaal voor de 
peiling KO heeft opgesteld (SLO, 2015) geven een richting aan voor het onderwijs in KO. De daarin 
beschreven ‘streefniveaus’ beschrijven vooral inhoudelijke standaarden voor het onderwijsaanbod en 
geen toetsbare prestatiestandaarden die aangeven wat de leerlingen aan het einde van het 
basisonderwijs precies moeten kunnen (Kuhlemeier, Van Til & Van den Bergh, 2014).  

Nieuw en van centraal belang was de wens om in dit peilingsonderzoek specifiek aandacht te geven 
aan het creatieve proces. Bij het creatieve proces spelen niet alleen productieve vaardigheden een rol, 
maar ook receptieve en reflectieve vaardigheden. In dit proces doorloopt de leerling vier onderling 
samenhangende fasen: oriënteren, voorbereiden/plannen, uitvoeren en evalueren (SLO, 2015, p.4). 
Centrale vaardigheid binnen deze cyclus is het reflecteren op deze fasen. Overigens zijn deze fasen niet 
scherp gescheiden, maar lopen ze in elkaar over en soms door elkaar heen (SLO, 2015). Meer dan 
voorheen ligt daarbij een sterke nadruk op  

a procesgerichte, zelfregulerende vaardigheden,  
b affectieve en andere non-cognitieve doelen (zoals het uitdrukken van gevoelens en ervaringen 

en het waarderen van aspecten van het cultureel erfgoed), en  
c gedragsaspecten die wezenlijk zijn voor een rijk creatief proces zoals openstellen, 

onderzoeken, zelfstandig handelen en samenwerken.  

Het creatieve proces is geen op zichzelf staande (meta)vaardigheid, maar kan alleen betekenisvol 
worden ingezet binnen een vakspecifiek domein of binnen vakoverstijgende (samenhangende) lessen 
of projecten, waarbinnen de creatieve vaardigheden een rol spelen. Creativiteit wordt door de SLO 
beschreven als een cyclisch proces, waarin de leerling na iedere fase reflecteert om daarna de 
volgende stap te zetten. De vier onderscheiden fasen in het creativiteitsproces zullen echter door 
leerlingen niet altijd cyclisch worden gevolgd of gedemonstreerd: leerlingen kunnen terugkeren naar 
een vorige fase, of bepaalde fasen overslaan. Het proces is grillig, onvoorspelbaar en persoonlijk. Het 
creatieve proces wordt bovendien beïnvloed door vakspecifieke eisen (denk aan groepswerk, 
vaardigheidsverwerving van technieken), opdrachtspecifieke kenmerken (complexiteit, nieuwheid, 
onderwerp) en de mate waarin een opdracht betekenis heeft voor een leerling. Ten slotte is het 
creatieve proces niet in stukken te breken: het reflecteren op een afgeronde fase vereist dat een 
leerling die fase doorloopt, maar ook dat het gehele proces als een dynamische eenheid wordt gezien, 
in relatie tot eerdere en volgende fasen. Het opknippen van het creatieve proces in vier losstaande 
fasen leidt tot opdrachten die niet alleen ver af staan van waar het in creatief denken en werken om 
gaat, maar ook van de feitelijke en de wenselijke onderwijspraktijk. 

Om deze redenen zijn instrumenten ontwikkeld die zowel de productieve competenties als de 
procesgerichte, zelfregulerende vaardigheden meten en die zoveel mogelijk aansluiten bij de 
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praktische opdrachten zoals deze op dit moment in het basisonderwijs binnen het domein KO worden 
aangeboden. Deze instrumenten combineren dus de meting van kerndoel 54 en 55. 

In het leergebied KO moest ook aandacht worden besteed aan cultureel erfgoed (kerndoel 56). 
Cultureel erfgoed is opgevat als 'die aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop van 
de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan’, conform de domeinbeschrijving van de 
SLO. Kerndoel 56 is getoetst aan de hand van opgaven met voorbeelden van beeldende kunst, 
vormgeving, architectuur, muziek, dans, drama, waarbij aandacht is voor kennis en de waardering van 
deze voorbeelden. Vanwege het nationale karakter van de onderwijspeiling was het niet mogelijk om 
rekening te houden met de invulling van het cultureel erfgoed in de regionale canon.  

Teneinde de waardering in kerndoel 56 nader te kunnen onderzoeken, zijn vier specifieke 
houdingsvragenlijsten ontwikkeld, die elk uit tien uitspraken bestonden over de houding en 
waardering voor muziek, beeldende vorming, dans en drama.  

De hiervoor beschreven overwegingen worden weerspiegeld in het volgende toetsplan. 

Tabel 1.1 Toetsplan Peil.Onderwijs Kunstzinnige Oriëntatie 

Kerndoel Competentie 
Schriftelijke 

toetsing 
Praktische opdrachten 

met reflectievragen 
54 Uitdrukken en communiceren  X 
55 Reflecteren op eigen werk  X 
55 Reflecteren op werk van anderen X X 
56 Kennis en waardering 

aan de hand van (nationaal) cultureel erfgoed 
X  

 Creatief proces  X 
 

Overeenkomstig het projectvoorstel vormden de streefdoelen voor het onderwijs in kunstzinnige 
oriëntatie (SLO, 2015) het uitgangspunt voor de instrumentconstructie. Deze streefdoelen zijn 
ambitieus in de zin dat ze vooruitlopen op de vigerende onderwijspraktijk. Anders dan in 
(inter)nationaal peilingsonderzoek gebruikelijk is, is aan de ontwikkeling van de vragen geen 
inventarisatie van het onderwijsaanbod voorafgegaan (bijvoorbeeld in de vorm van analyse van de 
inhoud van leergangen en ander lesmateriaal en schriftelijke aanbodinventarisaties). Daardoor is niet 
bekend in welke mate de aan de constructie ten grondslag liggende streefdoelen in de vigerende 
onderwijspraktijk al onderwezen worden. Daarom heeft een leerling bij alle vragen in de schriftelijke 
toets de mogelijkheid om de optie ‘Ik weet het niet’ aan te geven. Voor de op de streefdoelen 
gebaseerde leerverslagen betekent dit dat niet altijd volledig duidelijk is in hoeverre de leerervaringen 
waarnaar de leerlingen gevraagd worden voor hen werkelijkheidsgehalte hebben. 

Wat de leerlingen naar eigen zeggen hebben opgestoken van de lessen of projecten kunstzinnige 
vorming op school wordt geïnventariseerd met een leerverslag (Engels: learner report). De 
proefafname werd vrijwel direct na de zomervakantie gehouden en het peilingsonderzoek direct na de 
herfstvakantie. Op dat moment hadden de achtstegroepers waarschijnlijk nog geen of hooguit weinig 
lessen/projecten gehad in muziek, beeldende vorming, dans en/of drama. Om deze reden is aan de 
leerlingen gevraagd wat zij naar eigen zeggen hebben opgestoken van het kunstonderwijs in het vorige 
schooljaar (groep 7).  

Het is voor het vaststellen van de leeropbrengst van het basisonderwijs van groot belang zicht te 
krijgen op de rol van het buiten- en naschoolse leren van de leerling in het kunstzinnige domein. Veel 
leerlingen in het basisonderwijs maken immers in hun vrije tijd muziek, zitten op balletles, of zijn op 
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andere manieren artistiek bezig. Om deze reden is op leerlingniveau een aantal vragen gesteld over 
hun ervaringen met buitenschoolse onderwijs en culturele activiteiten (museumbezoek, 
voorstellingen) in de vrije tijd in de kunstvakken.  

Hierna worden de keuzes en de toetsmatrijzen voor het schriftelijk toetsinstrumentarium en de 
praktische opdrachten uitgewerkt. 

1.3 Schriftelijk toetsinstrumentarium 
Het volledige schriftelijke instrumentarium omvat drie verschillende onderdelen: 
a. vragen naar kennis en vaardigheden 
b. vragen naar houding en waardering 
c. vragen naar leerervaringen 

Het belangrijkste bezwaar van de geraadpleegde experts wat betreft de schriftelijke instrumenten is 
het onderdeel Cultureel Erfgoed en de plek van houding/waardering. De meningen van de experts 
liepen daarbij nogal uiteen over wat daar wel/niet toe zou moeten behoren. Na bespreking met de 
inspectie is het volgende besloten: 
- Het kader en de afbakening van ‘cultureel erfgoed’ worden gevormd door kunstzinnige oriëntatie, 

aangezien kunstzinnige oriëntatie ook het onderwerp is van de peiling. Cultureel erfgoed zal 
binnen de peiling opgevat worden als 'die aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen in de 
loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan’. Gedacht wordt aan 
voorbeelden van beeldende kunst, vormgeving, architectuur, muziek, dans, drama. Waarbij 
aandacht is voor kennis en de waardering van deze voorbeelden1. 

- Het regionale aspect van cultureel erfgoed kan niet meegenomen worden in de peiling, aangezien 
sprake is een landelijke peiling.  

- Gezien de wisselende meningen van de deskundigen over de gewenste verhouding tussen 
kennisvragen en vragen over ‘houding en waardering’ handhaven we de voorgestelde verhouding 
in de schriftelijke toets.  

- In de peiling wordt het creatieve proces niet betrokken bij het toetsen van kerndoel 56. Het 
creatieve proces toetsen op dit onderdeel past niet in het kader van de peiling (30 minuten). Dit 
proces wordt in de praktische opdrachten getoetst. In de schriftelijke toets richten we ons op 
kennis en waardering. 

 
Bij de constructie van de schriftelijke instrumenten is de toetsmatrijs, zoals reeds geformuleerd in de 
offerte, gehandhaafd. Ten opzichte van de oorspronkelijke offerte is één wijziging toegepast. In plaats 
van 10 met name open vragen voor een leerrapport is gekozen voor 40 gesloten opgaven (onderdeel 5 
in tabel 1.2). Dit heeft te maken met de opmerkingen van de deskundigen over de onbetrouwbaarheid 
van een objectieve beoordeling van open vragen.  
 
De vragen betreffen kerndoel 56 (kennis en waardering van cultureel erfgoed en van kunst in het 
algemeen) en kerndoel 55: reflecteren op het werk van anderen. 
  

1 Ter informatie is deze operationalisatie via de mail voorgelegd aan de Vereniging Onderwijs Kunst en 
Cultuur (VONKC) op 30 september 2015.  
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Tabel 1.2 Toetsmatrijs Schriftelijke toetsing Kunstzinnige Oriëntatie 
Competentie/Kerndoel muziek beeldend dans drama Beoogd 

aantal 
Nieuw te 

ontwikkelen 
1. Kennis cultureel erfgoed ( = kunst) 15 anker 

2 nieuw 
15 15 15 62 68 

2. Waardering cultureel erfgoed aan de 
hand van kunstwerken. 

4 4 4 4 16 16 

3. Reflecteren op het werk van 
anderen (kunstenaars) 
(kunstbeschouwing) 

4 4 4 4 16 16 

4. Houdingen t.a.v. en waarderingen 
van kunst en KO 

10 10 10 10 40 40 

5. Uitspraken over leren binnen- en 
buitenschools  

10 10 10 10 40 40 

Totaal 39 35 35 35 174 180 
 

1.4 Praktische opdrachten voor meting van het creatieve proces 
Ook voor de praktische opdrachten is de concept toetsmatrijs voorgelegd aan de drie experts. Alle 
deskundigen vinden het fijn dat de peiling praktijkopdrachten bevat, maar maken zich zorgen over de 
haalbaarheid. Die haalbaarheid betreft twee aspecten: de factor tijd (te kort) en het opknippen van de 
opdrachten in fasen. 
- Wat betreft de tijd: om de belasting voor scholen te beperken heeft de inspectie nadrukkelijk 

bepaald dat een leerling met maximaal 1,5 uur toetstijd belast mag worden. Omdat er ook ruimte 
nodig is voor kennisvragen, hebben mag een praktijkopdracht maximaal 1 uur duren. Een suggestie 
was om de opdrachten van tevoren aan de scholen te sturen zodat zij ermee aan de slag konden en 
leerlingen een portfolio zouden kunnen aanleggen. Dit is echter geen optie, en wel om twee 
redenen: a. daarmee zou de toetstijd alsnog worden verlengd; b. er zou dan geen sprake meer zijn 
van een gestandaardiseerde afname, en juist dat is een belangrijke eis voor het meten. 

- Alle experts hebben kanttekeningen geplaatst bij het opknippen van de fases van het creatieve 
proces in de opdrachten. Ook is één van de experts van mening dat het alleen meten van de fases 
oriënteren en onderzoeken (zeker bij muziek) problematisch is omdat kinderen 
product/uitvoeringsgericht denken en vooral oriënteren en onderzoeken als de leerkracht het 
vraagt.  

- Tot slot was er de wens om waar mogelijk ook een praktische ankeropdracht mee te nemen.  

De opmerkingen van de deskundigen wat betreft de fasering hebben we op de volgende manier 
meegenomen:  
• we ontwikkelen opdrachten waarin alle fases meegenomen worden. Tijdens de pre-test worden 

deze opdrachten onderzocht op haalbaarheid. Daarnaast beperken we het aantal opdrachten 
waarin enkel de fases ‘oriënteren en onderzoeken’ aan de orde komen, ten gunste van de 
combinatie ‘uitvoeren en evalueren’. Dit betekent ook dat we zijn afgeweken van de opzet zoals 
voorgesteld in de offerte.  

• In plaats van zeven individuele klassikale opdrachten, één groepsopdracht en één individuele 
opdracht, hebben we drie individuele klassikale opdrachten voor Beeldend, twee groepsopdrachten 
voor Muziek en twee groepsopdrachten voor Dans en Drama ontwikkeld.  

• Daarbij beperken we waar mogelijk de taligheid: de praktische opdrachten zijn zo eenvoudig 
mogelijk verwoord en er worden geen essays verwacht bij de beantwoording van de vragen.  

• Eén van de opdrachten voor Beeldend betreft een ankeropgave uit een eerdere peiling. 

Technisch rapport Peil.onderwijs Kunstzinnige Oriëntatie pagina 10 
© Cito, Arnhem, juli 2016 



Bij kunstzinnige oriëntatie gaat het erom dat leerlingen betekenis geven aan de wereld en dat zij een 
ervaring/emotie leren uit te drukken door middel van kunst. Daar is geen blauwdruk voor. Sommige 
kinderen gaan doelgericht aan de slag (uitvoeren), anderen moeten tijd hebben om ‘te prutsen’ 
(onderzoeken) en kinderen met weinig verbeeldingskracht moeten meer stimuli hebben en soms op 
gang geholpen worden door een leerkracht (oriënteren). Bij de keuze voor de uitwerking van een idee 
zijn die verschillen opnieuw zichtbaar.  

Om zicht te krijgen op de competenties van leerlingen bij het doorlopen van een creatief proces zijn de 
praktische opdrachten zo geconstrueerd dat alle vier fasen van oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en 
evalueren tijdens het proces zichtbaar konden worden. Getracht is om ook in de producten zoveel 
mogelijk fasen in het creatieve proces zichtbaar te maken.  

• Wat betreft het oriënteren werd het meten van het creatieve proces bereikt door het aanbieden 
van contextmateriaal (begrippen, teksten, beelden, fragmenten) dat leerlingen op ideeën kon 
brengen.  

• Het onderzoeken is gestimuleerd door te vragen om enkele schetsen, ideeën, probeersels of 
ontwerpen.  

• Afhankelijk van de kunstvorm en de aard van de opdracht bestond het onderdeel ‘uitvoeren’ óf uit 
een opzet voor de uitvoering óf uit de daadwerkelijke uitvoering van het werk.  

• Het evalueren bestond uit een aantal vragen die de leerlingen aan het einde van de opdracht 
schriftelijk moesten beantwoorden. Deze evaluatie had zowel betrekking op het werkproces 
(gericht op het creatieve proces), als op het leerproces (leerrapportvragen). Dit gold zowel bij de 
individuele opdrachten als voor de individuele deelnemers aan de groepsopdrachten. 

 

Binnen de kunstvakken is het werken met groepen eerder regel dan uitzondering. Dit geldt met name 
voor Muziek, Dans en Drama. Voor deze domeinen is een groepsopdracht de meeste natuurlijke en 
informatieve vorm. Daarom is ervoor gekozen om voor het domein Beeldend individuele opdrachten 
te formuleren en voor de domeinen Muziek, Dans en drama Groepsopdrachten. Deze 
groepsopdrachten werden steeds door vier leerlingen uitgevoerd.  
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2 Kwaliteit van de instrumenten en handleidingen  
Dit hoofdstuk beschrijft de voor de pre-test ontwikkelde opgaven, de definitieve opgavenset inclusief 
de ankeritems, de beoordeling van de individuele tekenopdrachten, de handleiding voor de 
toetsleiders en de toetsmaterialen voor de leerlingen en instructies voor de scholen. Tenslotte wordt 
het oordeel van de externe deskundigen over de eindversie van het toetsinstrumentarium beschreven. 

2.1 Opgaven voor de pre-test 
Het schriftelijke instrumentarium omvat drie verschillende onderdelen: 
a. vragen naar kennis en vaardigheden; 
b. uitspraken over houding en waardering; 
c. uitspraken over leerervaringen. 
 
Deze paragraaf bevat een beschrijving in kwalitatieve zin van de ontwikkeling van de schriftelijke 
instrumenten (paragraaf 2.1.1 en 2.1.2) en de praktische opdrachten (paragraaf 2.1.3), die centraal 
stonden tijdens de pre-test Kunstzinnige Oriëntatie.  

2.1.1 Vragen naar kennis en vaardigheden 
In totaal zijn 112 nieuwe opgaven ontwikkeld door toetsdeskundigen van Cito met inhoudelijke 
expertise op het gebied van kunstzinnige oriëntatie. Globaal zijn drie soort opgaven ontwikkeld om 
kerndoel 56 te meten: 
1 Meerkeuzevragen die de kennis meten van de leerlingen op de vier domeinen muziek, beeldend, 

dans en drama. Bij de meerkeuzevragen is steeds een sleutel aangegeven die bestaat uit een of 
een combinatie van correcte alternatieven.  

2 Open vragen die meten of leerlingen de eigen waardering van het getoonde cultureel erfgoed 
kunnen onderbouwen. De open vragen bestaan steeds uit twee onderdelen. Na de vraag ‘Welk 
woord past bij het muziekfragment / videofragment / beeld?’ selecteert een leerling het 
antwoord uit een aantal alternatieven zoals deftig, rustig, ruig, wild, en het alternatief ‘een ander 
woord’, waar een leerling een ander woord kan invullen. Deze vraag lokt de waardering van een 
leerling uit. Omdat een waardering van een leerling niet als (niet) correct kan worden 
gekenschetst, wordt deze waardering niet beoordeeld. Vervolgens is het de bedoeling dat de 
leerling zijn waardering onderbouwt door antwoord te geven op de vraag ‘Waarom past dit 
woord bij het muziekfragment / videofragment / beeld?’ Leerlingen scoren een punt, indien de 
uitleg of onderbouwing past bij het beeld (= gekozen woord).  

3 Open vragen die meten of leerlingen de waardering van anderen van het getoonde cultureel 
erfgoed kunnen onderbouwen. Leerlingen scoren een of twee punten, indien zij kunnen uitleggen 
(= redenen kunnen geven) waarom andere mensen een bepaald standpunt over de kunstuiting 
hebben, bijvoorbeeld dat een kunstuiting belangrijk is, of beroemd of vernieuwend.  

De eerste versie van de ontwikkelde schriftelijke opgaven leverde kort samengevat het volgende 
commentaar op van de drie externe inhoudelijke experts: 
- de sterke nadruk op kennis van kunstgeschiedenis en op kunstbeschouwing past niet bij de 

onderwijspraktijk; 
- de eigen belevingswereld of hedendaagse cultuur wordt gemist; 
- de opgaven vereisen een hoog taalniveau; 
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- standpuntvragen waarbij de leerling gevraagd wordt twee verschillende standpunten te 
verdedigen zijn te hoog gegrepen. 

 
Hieronder volgt een reactie op vragen en opmerkingen van de experts. In deze reactie is de volgorde 
van bovenstaande opsomming gevolgd.  
- Kennis en waardering van cultureel erfgoed is onderdeel van de kerndoelen (kerndoel 56). 

Daarnaast bevat de domeinbeschrijving van SLO op verschillende punten een uitwerking van dit 
kerndoel voor de verschillende disciplines (zie: Bijlage A 'streefcompetenties', in de fases 
oriënteren, onderzoeken en evalueren worden streefdoelen omtrent kennis, betekenisgeving en 
waardering geformuleerd). In de opzet van de peiling (toetsmatrijs) is ervoor gekozen om toetsing 
van dit kerndoel te beperken tot het schriftelijke deel. De toetsing van kennis en waardering van 
cultureel erfgoed vormt zodoende een onderdeel van de opgavenset in een mate die 
overeenstemt met de gegeven kaders. 

- Er is conform het kader van de kerndoelen en de domeinbeschrijving van SLO een verdeling 
gemaakt over disciplines, over historische tijdperken en over verschillende culturen. We hebben 
ervoor gezorgd dat hedendaagse cultuur is opgenomen in de opgavenset in een mate die 
overeenstemt met dit gestelde kader. 

- De taligheid van de opdrachten is een belangrijk aandachtspunt geweest bij de verdere 
instrumentontwikkeling. We hebben bij de herziening van de opgaven gestreefd naar een 
minimum aan taal. Daarbij zijn de opdrachten door deskundigen gescreend op taalniveau. 

- We hebben de standpuntvragen aangepast: de leerling wordt gevraagd één standpunt te kiezen en 
dat te verdedigen. 

2.1.2 Uitspraken over houding en waardering en leerervaringen 
In eerste instantie zijn in totaal negen leerverslagen en vragenlijsten ontwikkeld: een vragenlijst 
‘Houding ten opzichte van kunst in het algemeen’, en een leerverslag en een vragenlijst naar de 
houding ten opzichte van elk van de vier domeinen muziek, beeldende vorming, dans en drama.  

Deze eerste versies leverden een veelheid aan commentaar op van de drie inhoudelijke experts. Kort 
samengevat: 
- veel van de aspecten die als uitgangspunt zijn gehanteerd, beoogden meer dan de kerndoelen te 

onderzoeken. De deskundigen vinden het niet wenselijk dat deze aspecten niet of nauwelijks 
verbonden zijn met de kerndoelen; 

- relatief veel uitspraken zijn negatief geformuleerd; 
- uitspraken gaan vooral over de houding t.a.v. traditionele, ‘serieuze’, gesubsidieerde kunst ( zie 

termen als moderne kunst, klassieke muziek, ballet, toneelstukken); te voorspellen is (uit het CKV 
onderzoek) dat meisjes op deze schaal hoger zullen scoren dan jongens en ook de leerlingen uit 
hogere sociaal economische milieus en met cultureel actieve ouders; je meet hiermee niet of 
nauwelijks onderwijsopbrengsten; 

- gebruik ook modernere vormen van kunst (denk aan graffiti, popmuziek); 
- leerervaringen op het gebied van kennis en vaardigheden ontbreken; denk bij muziek bijvoorbeeld 

aan dat ze zuiver hebben leren zingen, muzikale notatie hebben leren gebruiken en dergelijke; 
- de inhoud is te sterk gerelateerd aan het voortgezet onderwijs. 
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Dit commentaar heeft ertoe geleid dat de eerste vragenlijst ‘Houding ten opzichte van kunst in het 
algemeen’ is komen te vervallen en dat de uitspraken in de overige twee onderdelen geheel zijn 
herzien. 

Allereerst is getracht om in de nieuwe versie van het leerverslag muziek bij alle algemene en specifieke 
streefcompetentie uit de domeinbeschrijving (SLO, 2015) concept-uitspraken te formuleren. Het doel 
was een set uitspraken te produceren die evenwichtig verdeeld is naar de aspecten oriënteren, 
onderzoeken, uitvoeren, reflectie en evalueren van het creatief proces en naar de vaardigheden 
produceren, reproduceren en receptie. Dit resulteerde in een groot aantal concept-uitspraken.  

Deze omvangrijke set is vervolgens voorgelegd aan een panel van interne (Cito-)deskundigen. Die 
beoordeelden de uitspraken onder meer op theoretische en praktische relevantie en gepastheid van 
het taalgebruik voor de doelgroep. Tevens deden de interne deskundigen waar zij dat nodig achtten 
voorstellen voor herformulering.  

Na rijp beraad is uiteindelijk een set van twintig concept-uitspraken samengesteld als input voor de 
pre-test. Onderstaand overzicht laat zien hoe de uitspraken gerelateerd zijn aan de algemene en de 
specifieke streefcompetenties voor het muziekonderwijs (die op zich weer een nadere 
conceptualisatie en operationalisatie van de kerndoelen vormen).  

Tabel 2.1 Relaties van de uitspraken over muziek en algemene en specifieke streefcompetenties voor muziekonderwijs 
Vraag Uitspraak Algemeen of specifiek streefdoel 
6 Ik heb geleerd hoe ik een zelf gemaakt muziekstukje 

kan verbeteren door het op verschillende manieren 
uit te voeren 

AS 4 De leerling kan  experimenteren (…) en 
onderzoeken op welke wijze hij de opdracht uit 
kan uitvoeren 

3 Ik heb geleerd hoe ik een muziekstuk kan verbeteren 
door nog eens goed naar de opdracht te kijken 

AS 6 Bij de uitvoering van een opdracht kan de 
leerling rekening houden met (….) de gegeven 
criteria van de opdracht.. 

2 Door de lessen muziek kan ik beter vertellen wat er 
goed en fout ging bij een muziekuitvoering 

AS 7 De leerling kan zijn waardering geven over 
de activiteit, zijn eigen product en het werkproces  

4 Bij muziek heb ik kennis gemaakt met klassieke 
muziek (bijvoorbeeld opera, symfonieën, 
kamermuziek) 

1.1 Betekenis geven aan muziek uit verschillende 
tijden 

12 Door de lessen muziek kan ik nu beter uitleggen 
waarom ik een muziekstuk mooi of goed vind 

1.2 Betekenis geven aan muziek van verschillende 
stijlen 

5 In de lessen muziek heb ik ontdekt dat elke cultuur 
zijn eigen muziek heeft 

1.3 Betekenis geven aan muziek uit verschillende 
culturen 

7 Ik heb ervaren dat je bij het luisteren naar muziek 
kunt letten op de melodie, de instrumenten, het 
tempo en het ritme te veranderen 

2 De leerling kan gericht luisteren naar muziek (…) 
en kan daarin de klank-, vorm- en 
betekenisaspecten herkennen en benoemen. 

9 Ik heb geleerd hoe ik een (eigen) muziekstukje 
boeiend kan maken door tempo en ritme te 
veranderen 

3.1 Verwerken van klank-, vorm- en 
betekenisaspecten van muziek in eigen 
compositie 

10 Ik heb geleerd hoe ik met mijn stem iets tot 
uitdrukking kan brengen (bijvoorbeeld een gevoel, 
gebeurtenis, verhaal of idee) 

4.1 vormgeven van muzikale ideeën met eigen 
stem 

16 Ik heb geleerd hoe ik met een muziekinstrument iets 
tot uitdrukking kan brengen (bijvoorbeeld een 
gevoel, gebeurtenis, verhaal of idee) 

4.2 Vormgeven van muzikale ideeën met 
(school)instrumentarium 

14 Ik heb geleerd hoe ik muziek met allerlei tekens kan 
noteren (zoals figuren, strepen en stippen) 

5.1 en 5.2 Noteren en reproduceren (… ) met 
picturale en grafische notatievormen 

18 In de lessen muziek heb ik geleerd om zuiver te 
zingen 

6 De leerling kan zuiver liederen en canons zingen 

13 Ik heb geleerd hoe ik een eenvoudig muziekstuk kan 
spelen 

7.2 Uitvoeren van eenstemmige speelstukken 
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Vraag Uitspraak Algemeen of specifiek streefdoel 
11 In de lessen muziek heb geleerd hoe ik noten kan 

lezen 
8 De leerling kan (…) traditioneel genoteerde 
composities zowel auditief volgen als uitvoeren. 

15 Door de lessen muziek weet ik nu welke 
muziekinstrumenten er zijn en hoe ze klinken 

9. De leerling kent de namen en speelwijzen van 
het schoolinstrumentarium en die van het pop- 
en (Westerse) klassieke instrumentarium. 

8 Ik heb geleerd hoe ik anderen kan helpen bij het 
verbeteren van hun muziekstuk 

12 De leerling kan constructieve feedback geven. 

17 Ik heb geleerd hoe ik het commentaar van andere 
leerlingen kan gebruiken om mijn eigen muziekstukje 
te verbeteren 

13 De leerling staat open voor feedback en kan 
die eventueel verwerken in het eigen 
werk(proces). 

1 In de lessen muziek heb ik ontdekt dat je aan muziek 
veel plezier kunt beleven 

Plezier in muziek 

19 Door de lessen muziek ben ik meer te weten 
gekomen over hoe goed ik ben in muziek 

Beleving van de eigen competentie in muziek 

20 In de lessen muziek heb ik gemerkt dat ik me voor 
muziek graag wil inspannen 

Inzet en motivatie voor muziek  

 
Het overzicht bevat ook drie uitspraken uit de eerdere versie van het leerverslag muziek die ter 
becommentariëring aan de drie externe deskundigen was voorgelegd. Deze drie ‘reserve-uitspraken’ 
gaan over algemene onderwijsdoelen die volgens de externe deskundigen niet direct gerelateerd zijn 
aan de streefdoelen maar door ons in eerste instantie toch als belangrijk beschouwd werden: plezier in 
muziek, een positief beeld van de eigen competentie op het gebied van muziek (zelfbeeld) en inzet en 
motivatie. Het doel was deze uitspraken in portefeuille te hebben voor het geval uit de overige 
uitspraken geen inhoudelijk en psychometrisch bruikbare schaal geconstrueerd zou kunnen worden.  

De attitudelijst beeldend bestaat uit achttien uitspraken. 

De leerlingen scoren alle uitspraken over hun leerervaringen en hun attitude op grond van een 
Likertschaal met vijf punten, namelijk of de uitspraak voor hem of haar ‘helemaal klopt’, ‘klopt’, ’niet 
klopt’, ‘helemaal niet klopt’ of dat hij of zij over de uitspraak ‘niet heeft nagedacht / geen mening’ 
heeft. 

2.1.3 Praktische opdrachten 
Voor Beeldend is een ankeropdracht geselecteerd uit de peiling in 1996 (Hermans, e.a., 2000), 
genoemd Beeldend A, en zijn twee nieuwe praktische opdrachten ontwikkeld die klassikaal worden 
afgenomen, genoemd Beeldend B en C. De opdrachten zijn volledig zelfsturend. De proefleider zorgt 
alleen voor een soepele organisatie van de opdrachten door de leerlingen. De kwaliteit van het 
eindproduct en (indien mogelijk) van het proces wordt pas na afloop van de afname door een of meer 
externe beoordelaars beoordeeld. Er is dus geen gebruik gemaakt van observatie en beoordeling door 
de proefleider ter plekke. De procesbeoordeling vindt plaats door de leerling aan het einde van de 
opdracht enkele schriftelijke evaluatievragen te laten beantwoorden.  

Zowel voor Muziek als voor Dans en drama zijn twee groepsgewijze opdrachten ontwikkeld die 
bedoeld zijn voor een groep van vier leerlingen per school. De proefleider beoordeelt elke leerling ter 
plekke, waarbij hij zowel de individuele bijdrage van de leerling als de kwaliteit van de presentatie als 
geheel beoordeelt. Beoordeling gebeurt uitsluitend aan de hand van beoordelingsschalen en rubrics.  
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De zeven praktische opdrachten betreffen (gemiddeld) de volgende fasen (in minuten).  

Tabel 2.2 Praktische opdrachten Kunstzinnige Oriëntatie, verdeling van fasen in minuten 
 

Instructie Oriënteren 
Onder- 
zoeken Uitvoeren Evalueren 

Beeldend, opdracht A 10  5 35  
Beeldend, opdracht B 10 5 15 15 5 
Beeldend, opdracht C 10 5 10 20 5 
Muziek, opdracht D 10 5 10 20 5 
Muziek, opdracht E 10 10 20 5 5 
Dans en drama, opdracht F 10 5 10 20 5 
Dans en drama, opdracht G 10 10 20 5 5 
 

De eerste versie van de praktische opdrachten leverde redelijk eenduidig commentaar op van de drie 
inhoudelijke experts. Kort samengevat: 
- goed gekozen opdrachten die passen bij de kerndoelen; 
- de verschillende disciplines komen goed tot hun recht; 
- het creatieve proces komt in verschillende opdrachten goed naar voren; 
- kunnen niet meer van de praktische opdrachten uit het PPON onderzoek naar kunstzinnige 

Oriëntatie voor beeldende vorming (1996) worden gebruikt; 
- de taligheid van de opdrachten is een aandachtspunt; 
- Opdracht B monument is te specifiek gebonden aan Amsterdam en kennis van het Nationale 

Monument op de Dam; 
- Opdracht C, met daarin de uitvoering van twee portrettekeningen is, gezien de tijdsduur, (te) veel 

gevraagd. 
- De beoordeling van de groepsopdrachten is complex. Dit is echter inherent aan dit type opdracht. 
- De betrouwbaarheid van de beoordeling van het praktijkwerk (opdracht D-E-F-G), met de 

voorgestelde beoordelingsschaaltjes, zal alleen door proefafname voorspeld kunnen worden. 
- De vorm van eindevaluatie (developmental self assessment) is aansprekend. 
 
We hebben het commentaar op de volgende manier meegenomen in de verdere ontwikkeling: 
- De taligheid van de opdrachten is een belangrijk aandachtspunt geweest bij verdere 

instrumentontwikkeling. Gestreefd is naar een minimum aan taal. Daarbij zijn de opdrachten door 
deskundigen gescreend op taalniveau. 

- Opdracht B is aangepast. We hebben gekozen voor het laten ontwerpen van een monument voor 
een fictieve locatie. Ook is het onderwerp voor het monument vrijgelaten. Gehandhaafd is het 
beeldelement van de leeuw. 

- Opdracht C is aangepast. Er is voor gekozen om leerlingen één zelfportret te laten maken ('Ik over 
10 jaar').  

- De beoordeling van de groepsopdrachten is complex. Zoals de experts al opmerken: "Dit is echter 
inherent aan dit type opdracht". Op basis van suggesties van de toetsleiders in de pre-test is het 
beoordelingsmodel aangepast. 

- Het functioneren van de beoordelingsschaaltjes is geëvalueerd tijdens en na de pre-testafnames. 
Waar nodig zijn deze schaaltjes aangepast op basis van suggesties van de toetsleiders. 

- Er zijn niet meer praktische opdrachten uit het PPON onderzoek naar kunstzinnige Oriëntatie voor 
beeldende vorming (1996) gebruikt, omdat dit niet past binnen de beperking aan gebruik van 
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ankeropgaven. Daarnaast zijn de kerndoelen bij deze peiling deels anders dan ten tijde van het 
PPON-onderzoek, waardoor het tekenen naar de waarneming (opdracht 'de trap' uit 1996) niet 
binnen het huidige peilingsonderzoek past. 

 

2.2 Definitieve opgavenset inclusief ankeritems 
In onderstaande tabel staat een korte samenvatting van de samenstelling van het definitieve 
schriftelijke instrumentarium.  

Tabel 2.3 Samenstelling definitieve instrumentarium 
Onderdeel In offerte Ontwikkeld Na pre-test 
Kennisopgaven 94 112 94 
Ankeritems Muziek 16 n.v.t. 13 
Vragenlijst attitude 40 40 40 
Leerverslag 10 open vragen 40 gesloten uitspraken 40 
Totaal 160 192 187 
 

Voor het beluisteren van muziek waren de doelen in 1997 specifieker omschreven en technischer van 
aard dan het huidige kerndoel 56, namelijk: 
10 De leerlingen kunnen bij het luisteren naar muziek het volgende onderscheiden en benoemen: 

• klankeigenschappen (duur, hoogte, kleur en sterkte); 
• vormprincipes (herhaling, contrast en variatie); 
• betekenis (stemming, sfeer) en functie;  
• gebruikte (klassieke of school-)instrumenten en/of stemsoorten 

11 De leerlingen kunnen al luisterend: 
• muziek typeren naar geografische en/ of culturele herkomst;  
• klank, vorm en betekenis van muziek met bewegingen uitbeelden; 
• het verloop van een lied of muziekstuk meelezen met behulp van het notenschrift of een 

andere grafische notatie. (Weerden & Veldhuizen, 2000) 
Bij de selectie van de ankeritems muziek is getracht om, voor zover mogelijk, met deze verschillen in 
doelen rekening te houden. De geselecteerde ankeropgaven kunnen worden gekenschetst als tijdloze 
opgaven, omdat het kennis betreft die opgeroepen wordt door muziekfragmenten. 

Op grond van de pre-test zijn uitspraken in het leerverslag en in de attitudelijst geselecteerd. De 
geselecteerde uitspraken en de verdeling over de doelen van de globale streefcompetenties voor 
Muziek (SLO, 2015) zijn weergegeven in tabel 2.4. Te zien is dat de tien uitspraken evenwichtig 
verdeeld zijn over de aspecten oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren van het creatief 
proces terwijl ook de vaardigheden produceren, reproduceren en receptie naar behoren 
vertegenwoordigd zijn. 
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Tabel 2.4 Verdeling van de geselecteerde uitspraken naar aspect en vaardigheid van de streefdoelen Muziek 

 Uitspraak  
Aspecten streef-
competenties 

Vaardigheden van de 
streefdoelen 

4 Bij muziek heb ik kennis gemaakt met klassieke muziek 
(bijvoorbeeld opera, symfonieën, 

Oriënteren 
(streefdoel 1) 

Receptie 

12 Door de lessen muziek kan ik nu beter uitleggen waarom ik een 
muziekstuk mooi of goed vind 

Oriënteren 
(streefdoel 1) 

Reproductie 

14 Ik heb geleerd hoe ik muziek met allerlei tekens kan noteren 
(zoals figuren, strepen en stippen) 

Onderzoeken 
(streefdoel 5) 

Productie 

7 Ik heb ervaren dat je bij het luisteren naar muziek kunt letten op 
de melodie, de instrumenten, het tempo en 

Onderzoeken 
(streefdoel 2)  

Receptie 

9 Ik heb geleerd hoe ik een (eigen) muziekstukje boeiend kan 
maken door tempo en ritme te veranderen 

Onderzoeken 
(streefdoel 3) 

Productie 

16 Ik heb geleerd hoe ik met een muziekinstrument iets tot 
uitdrukking kan brengen (bijvoorbeeld een gevoel, gebeurtenis, 
verhaal of idee) 

Uitvoeren 
(streefdoel 4) 

Productie 

13 Ik heb geleerd hoe ik een eenvoudig muziekstuk kan spelen Uitvoeren 
(streefdoel 7) 

Productie 

15 Door de lessen muziek weet ik nu welke muziekinstrumenten er 
zijn en hoe ze klinken 

Uitvoeren 
(streefdoel 9) 

Reproductie 

8 Ik heb geleerd hoe ik anderen kan helpen bij het verbeteren van 
hun muziekstuk 

Evalueren 
(streefdoel 12)  

Receptie 

17 Ik heb geleerd hoe ik het commentaar van andere leerlingen kan 
gebruiken om mijn eigen muziekstukje te verbeteren 

Evalueren 
(streefdoel 12) 

Receptie 

 
De geselecteerde uitspraken voor de attitudelijst Beeldend zijn weergegeven in tabel 2.5. Inspectie van 
de tien uitspraken laat zien dat de uiteindelijke schaal een evenwichtige mixture bevat van uitspraken 
over het plezier in en de beleving van beeldende kunst (zowel passief als actief), de waardering van 
beeldende kunst (zowel meer traditionele als hedendaagse vormen) en het belang en het nut van het 
zelf produceren van beeldende kunst als persoonlijk, creatief en emotioneel proces.  

Tabel 2.5 De geselecteerde uitspraken voor de attitudelijst Beeldend 
 Uitspraak  
1 Ik vind het leuk om zelf een tekening, aquarel of schilderij te maken 
5 Ik geloof dat beeldende kunst voor mij persoonlijk maar weinig nut heeft 
6 Ik vind het fijn om iets te tekenen of te schilderen omdat ik daarmee mijn fantasie de vrije loop kan laten 
10 Ik kijk graag naar schilderijen van ‘oude meesters’ (bijvoorbeeld van Rembrandt of Vermeer) 
11 Ik vind dat mode een echte kunstvorm is, net als bijvoorbeeld schilder- en beeldhouwkunst 
12 Ik vind beeldende kunstwerken waarbij je niet kunt zien wat het voorstelt lelijk 
14 Ik kijk graag naar mooie tekeningen in stripverhalen 
15 Beeldende kunst is voor mij belangrijk als vrijetijdsbesteding 
17 Beeldende kunst is voor mij belangrijk omdat ik daarmee mijn gevoelens kan uiten 
18 Ik kijk graag naar videoclips waarin de nieuwste technieken worden toegepast 
 

In de pre-test zijn alleen het leerverslag Muziek en de attitudelijst Beeldend aan leerlingen voorgelegd. 
Met de uiteindelijk samengestelde vragenlijsten muziek en beeldend als voorbeeld zijn 
overeenkomstige lijsten samengesteld voor de overige drie vakdisciplines. Daardoor is de verdeling 
van de uitspraken van de niet gepreteste leerverslagen beeldend, dans en drama over de aspecten en 
vaardigheden van de domeinbeschrijving (SLO, 2014) identiek aan die van het leerverslag muziek. 
Evenzo zijn in de attitudelijsten muziek, dans en drama dezelfde attitudes vertegenwoordigd als in de 
gepreteste attitudelijst beeldend. Omwille van de consistentie van de uitspraken over de vier 
vakdisciplines zijn enkele uitspraken van het leerverslag muziek en de attitudelijst beeldend enigszins 
geherformuleerd (zonder afbreuk te doen aan de betekenis van de desbetreffend uitspraken). De 
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uitspraken van de definitieve leerverslagen en attitudelijsten voor het hoofdonderzoek zijn onverkort 
opgenomen in bijlage A.  

2.3 Beoordeling van praktische opdrachten 
De beoordeling van de individuele tekenopdrachten vond plaats conform de procedure met 
ankertekeningen, die reeds in 1996 is gehanteerd (Hermans, e.a., 2000). Bij deze procedure 
representeren vier zogenaamde ‘ankertekeningen’ vier opeenvolgende niveaus van (technische) 
tekenvaardigheid. Beoordelaars vergelijken de tekeningen van leerlingen met deze vier 
ankertekeningen en categoriseren het niveau van de tekening onder, op, tussen of boven het niveau 
van de ankertekeningen. Zo ontstaat een beoordelingsschaal met in totaal negen 
beoordelingscategorieën, namelijk: 

1 Onder niveau ankertekening 1 
2 Op niveau ankertekening 1 
3 Tussen niveau ankertekening 1 en ankertekening 2 
4 Op niveau ankertekening 2 
5 Tussen niveau ankertekening 2 en ankertekening 3 
6 Op niveau ankertekening 3 
7 Tussen niveau ankertekening 3 en ankertekening 4 
8 Op niveau ankertekening 4 
9 Boven niveau ankertekening 4 

Deze procedure bleek destijds eenvoudig uit te voeren en leverde betrouwbare resultaten op. Voor de 
beoordeling van opdracht A zijn de ankertekeningen uit het vorige PPON-onderzoek gehanteerd.  

In het kader van de peiling Kunstzinnige Oriëntatie vond vrijdagmiddag 9 oktober 2015 een 
beoordelingssessie plaats. Deze sessie had als doel het bepalen van tekeningen die zullen dienen als 
anker voor de beoordeling van de individuele tekenopdrachten B en C. 

De beoordeling werd uitgevoerd door acht docenten Beeldende Vorming, allen werkzaam in de 
brugklas van het voortgezet onderwijs met ruime ervaring in het beoordelen van tekeningen van deze 
doelgroep. Deze docenten hebben ervaring met leerlingen, die qua leeftijd en ontwikkeling het dichtst 
zit bij de leerlingen van groep 8 uit het basisonderwijs. 

Docenten kregen een algemene inleiding over het onderzoek en hun taak daarbinnen. Daarna werden 
de opdrachten B en C uiteengezet en toegelicht. Vervolgens beoordeelden de docenten een selectie 
van tekeningen die leerlingen maakten tijdens de pre-testfase.  

Een vakinhoudelijk medewerker van Cito heeft deze selectie samengesteld uit de 48 opdrachten B en 
48 opdrachten C, die de leerlingen in de tweede week van de pre-test hebben gemaakt. Per onderdeel 
en per opdracht waren 10 tekeningen geselecteerd. Deze selectie vormde een afspiegeling van het 
totaalaanbod aan gemaakte tekeningen. 

De beoordelaars is verzocht om de sets van 10 tekeningen te rangschikken van slecht naar goed. Deze 
beoordeling voerden zij onafhankelijk van elkaar uit en de scores noteerden zij op papier. Na de 
beoordelingssessie werden scores/ rangschikkingen ingevoerd en geanalyseerd. Op basis van deze 
statistische analyse is een discussie gevoerd en hebbende beoordelaars ter plekke de ankertekeningen 
geselecteerd. De resultaten van deze beoordelingen zijn opgenomen in Bijlage B.  
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Hieronder staat een voorbeeld van de algemene instructie en de instructie voor de beoordeling van 
tekenopdracht A. 

Algemene instructie 
Voor de beoordeling van de drie tekenopdrachten gebruikt u steeds vier zogenaamde ‘ankertekeningen’. Deze 
tekeningen fungeren als visuele ankers op een beoordelingsschaal. Deze vier tekeningen zijn zorgvuldig 
geselecteerd door een groep van acht docenten Beeldende Vorming, allen werkzaam in de brugklas van het 
voortgezet onderwijs met ruime ervaring in het beoordelen van tekeningen van deze doelgroep. In deze 
instructie zijn de ankertekeningen verkleind opgenomen.  

De visuele ankers representeren steeds de beoordelingspunten B, D, F en H, die oplopen in kwaliteit.  
U beoordeelt een tekening van een leerling als volgt: 
• Komt de kwaliteit van een tekening van een leerling overeen met een van de visuele ankers?  

Dan scoort u de kwaliteit van de tekening overeenkomstig de letter van het visuele anker.  
Maak het vakje bij B, D, F of H zwart.  

• Beoordeelt u de kwaliteit van een tekening lager  dan de kwaliteit van ankertekening B?  
Maak dan het vakje zwart onder A. 

• Beoordeelt u de kwaliteit van een tekening hoger dan ankertekening H?  
Maak dan het vakje zwart onder I. 

• Vindt u de kwaliteit van een tekening tussen de kwaliteit van twee ankertekeningen in liggen? 
Maak dan het vakje zwart onder de tussenscores C, E of G. 

Bij de opdrachten Monument (B) en Zelfportret (C) beoordeelt u naast alle schetsen en tekeningen ook de 
antwoorden van leerlingen. 
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Opdracht ‘Een ondergrondse ontdekking’ (A) 
Op het antwoordblad bij de opdracht vult u het kader voor de beoordelaar in. 

Aantal schetsen 
Deze score geeft een indicatie van de creativiteit tijdens de oriëntatiefase. Omdat het vooraf oefenen van de 
tekening door te schetsen niet expliciet in de opdracht als instructie staat, is de verwachting dat slechts enkele 
leerlingen het initiatief zullen tonen om vooraf te schetsen. Tel het aantal schetsen, dat een leerling heeft 
gemaakt om te oefenen voor de tekening over een ondergrondse ontdekking. U geeft geen oordeel over de 
kwaliteit van de schetsen. 

Tekening 
Deze score geeft een indicatie van de kwaliteit van de tekening. De opdracht is reeds in 1996 in een 
peilingsonderzoek opgenomen. De bedoeling is dat u dezelfde visuele ankers hanteert als de beoordelaars 
destijds hebben gebruikt.  

 

 

Beoordelingsschaal bij Een ondergrondse ontdekking 

A B  C D E 

  
 

Beoordelingsschaal bij Een ondergrondse ontdekking (vervolg) 

 F G H I 
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Voor de beoordeling van de groepsopdrachten zijn vier antwoordbladen ontwikkeld voor de 
toetsleider. Op dit antwoordblad scoorde de toetsleider de prestaties van de individuele leerlingen in 
de groep, en de groepsprestaties. De handleiding voor de toetsleiders bevat een uitgebreide 
beschrijving voor de scoring van de beoordelingsaspecten op het antwoordblad, bijvoorbeeld: 

Onderzoeken 
De geluiden of bewegingen die de leerlingen bij opdracht 1 (of 4) op hun werkbladen hebben geschreven, 
vormen het uitgangspunt bij het beoordelen van de fase Onderzoeken. 

Hoeveel geluiden (handelingen) uit opdracht 1 (of 4) onderzoekt de groep voor de verschillende productie-
onderdelen van de machine? 
Deze score geeft een indicatie van de omvang van het onderzoek van de geluiden of handelingen door de groep. 
Tel voor elk productie-onderdeel het aantal door de groep onderzochte geluiden of handelingen.  

Omdat het voor de hand ligt dat een groep niet alle vijf productie-onderdelen systematisch afloopt, kan het 
handig zijn om eerst in de hokjes voor elk productie-onderdeel het aantal onderzochte geluiden (handelingen) te 
turven. Dan kunt u na afloop het juiste aantal bepalen en deze aantallen als groepsscores opschrijven. 

 

Het antwoordblad was een optisch leesbaar formulier zodat het Kohnstamm Instituut de formulieren 
direct kon laten scannen en de oordelen in een databestand konden worden opgeslagen. 

Tijdens de tweede week van de pre-test zijn video-opnamen gemaakt van praktische 
groepsopdrachten.  Deze opnamen zijn gebruikt als instructiemateriaal voor de afnameleiders van het 
Kohnstamm Instituut, die de afnames tijdens de uiteindelijke peiling verzorgden. Tijdens hun eerste 
instructie-bijeenkomst hebben de toetsleiders de video-opnamen van verschillende uitvoeringen door 
leerlingen beoordeeld en besproken.  

Centraal tijdens de beoordeling stonden twee individuele beoordelingsaspecten van leerlingen, 
namelijk het niveau van het samenspel bij het klankstuk (in hoeverre kan de leerling muzikaal 
‘communiceren’ met de andere drie leerlingen?) of van de dans- en speltechnieken, en de 
zeggingskracht van het spel van een leerling. Deze bespreking had een tweeledig doel: 

1 een duidelijker beschrijving van de beoordelingsschalen van de twee beoordelingsaspecten 
van de individuele leerlingen, op grond van de onduidelijkheden en moeilijkheden die tijdens 
de bespreking naar voren werden gebracht, en  

2 het bevorderen van de overeenstemming tussen de verschillende beoordelaars (de 
interbeoordelaarsovereenstemming), zodat de gemaakte opdrachten zo gescoord worden dat 
de beoordeling zo min mogelijk afhangt van de beoordelaar en zoveel mogelijk van de 
prestaties van de leerling. 
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2.4 Handleiding voor de toetsleiders 
Tegelijkertijd met de ontwikkeling van het toetsinstrumentarium is een handleiding opgesteld voor de 
toetsleiders. Deze handleiding is tijdens de weken van de pre-test beproefd en steeds aangepast op 
grond van de opgedane ervaringen. Ook de opmerkingen van medewerkers van het Kohnstamm 
Instituut en de toetsleiders zijn in de uiteindelijke versie van de handleiding verwerkt.  

De handleiding beschrijft het doel en de opzet van de peiling, en de (voorbereiding van de) afname op 
een school van de theorietoets, de vragenlijst en de praktische opdrachten, inclusief het bijhouden van 
een logboek. In de bijlagen staat een checklist voor de materialen, de letterlijke instructietekst met het 
verhaal rondom de Ondergrondse ontdekking (=ankeritem), en instructies voor de afname en 
beoordeling van de vier verschillende groepsopdrachten. 

De instructies bestaan uit letterlijke teksten, die toetsleiders geacht worden uit te spreken, uit de 
tijdsindicaties voor de verschillende onderdelen van de opdrachten en uit aanwijzingen voor het 
begeleiden van de leerlingen tijdens de opdracht. Ook wordt de scoring van de beoordelingsaspecten 
op het antwoordblad beschreven. 

2.5 Toetsmaterialen voor de leerlingen 
De leerlingen krijgen een toetsboekje voor kennis en vaardigheden, waarin zij hun antwoorden kunnen 
aanstrepen en opschrijven. In totaal zijn er 14 versies van de toetsboekjes. Op elke school is steeds een 
toetsversie afgenomen. De boekjes zijn in kleur afgedrukt, teneinde de afbeeldingen van schilderijen, 
beelden, foto’s en gebouwen zo duidelijk mogelijk te kunnen weergeven. De boekjes heeft het 
Kohnstamm Instituut laten uitvoeren als een optisch leesbaar formulier, zodat alle meerkeuzevragen 
direct gescand konden worden en in een databestand worden opgeslagen. 

Bij elk boekje hoort een correctiemodel, met een sleutel bij elke meerkeuzevraag en een korte 
omschrijving van het gewenste antwoord met bijpassende score bij elke open vraag. Na afloop van de 
toets scoorden de toetsleiders de antwoorden op de open vragen. Deze scores zijn vervolgens 
handmatig ingevoerd. 

De vragenlijst met uitspraken over het leerverslag en de houding en waardering van leerlingen was 
eveneens een optisch leesbaar formulier, met 20 uitspraken waarbij leerlingen een 5-punts 
Likertschaal moesten aanstrepen. 

De leerlingen kregen voor alle praktische opdrachten werkbladen. Op deze werkbladen maakten zij 
hun opdrachten en vulden zij uitspraken over hun proces in. Veel uitspraken beoordeelden de 
leerlingen op een 5-punts Likertschaal. Ook de ingevulde gegevens op deze werkbladen konden direct 
worden gescand en worden opgeslagen in een databestand. 

2.6 Instructies voor de scholen 
Het Kohnstamm Instituut heeft de verzending van het totale pakket aan toetsmaterialen aan de 150 
scholen verzorgd aan de hand van paklijsten, die Cito heeft opgesteld op basis van het toetsdesign 
voor het peilingsonderzoek. De pakketten, inclusief een begeleidende brief en een geleidebon met de 
inhoud van het pakket, heeft het Kohnstamm Instituut in de week voor de herfstvakantie naar elke 
school verzonden. De begeleidende brief bevatte onder andere een verzoek om geheimhouding van 
alle toetsmaterialen. 

Nadat de toetsleiders van het Kohnstamm Instituut het onderzoek op een school hebben uitgevoerd, 
hebben zij alle materialen weer meegenomen. 
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2.7 Oordeel door externe deskundigen 
De drie externe deskundigen dr. Karin Hoogeveen, Prof. Dr. Folkert Haanstra en Stéfanie van Tuinen is 
gevraagd om een oordeel te geven over het definitieve toetsinstrumentarium voor Peil.onderwijs 
Kunstzinnige oriëntatie. In bijlage C zijn de volledige reacties van de deskundigen opgenomen. 

Nadruk op creatief proces positief 
Allen waren het eens met de nadruk op het creatieve proces en waren verheugd dat alle fasen van dit 
proces in de praktische opdrachten zijn verwerkt. Belangrijkste kanttekening bij de zeven praktische 
opdrachten betrof de meting van de eerste twee fasen Oriënteren en Onderzoeken bij de praktische 
opdrachten. De twee fasen worden bij een tekenopdracht en de vier groepsopdrachten gemeten door 
het aantal geluiden of schetsen te tellen. Een dergelijke kwantificering komt weliswaar de 
betrouwbaarheid van de meting ten goede, maar gaat ten koste van de validiteit. Een deskundige had 
liever gezien dat de mate van variatie en de argumentatie van de leerlingen voor hun keuzes 
beoordeeld zouden worden. Vanwege het negatieve effect op de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
hebben we als Cito niet voor deze variant gekozen. Overigens worden de schetsen bij twee 
tekenopdrachten niet alleen kwantitatief beoordeeld, maar wordt ook de kwaliteit beoordeeld aan de 
hand van ankers. 

Compenseren voor buitenschools leren 
Alle deskundigen noemden tevens het belang van buitenschools leren van leerlingen, juist bij 
kunstzinnige oriëntatie. De kennis en vaardigheden van leerlingen zal voor een groot deel 
waarschijnlijk zijn verworven door buitenschoolse lessen in muziek, dans, drama en beeldende 
vorming. Ook het belang, dat ouders hechten aan culturele aspecten tijdens de opvoeding, is relevant 
in dit opzicht. De deskundigen geven terecht aan dat in de analyse dit soort zaken meegenomen 
moeten worden. Deze aspecten worden dan ook tijdens het peilingsonderzoek gemeten door een 
vragenlijst die het Kohnstamm Instituut bij de leerlingen afneemt. 

Kennisopgaven bevragen beperkt deel én zijn uitsluitend gesloten 
Bij de kennisvragen in de theorietoetsen uitten de deskundigen het bezwaar dat veel kennisvragen zijn 
gestoeld op ‘klassieke’ kunst en bovendien gesloten van aard zijn. De open beschouwingsvragen uit de 
vorige peiling Beeldende vorming waren volgens de heer Haanstra meer valide geweest, maar wel 
minder betrouwbaar te scoren. Cito heeft hier niet voor gekozen omdat de open beschouwingsvragen 
uit de vorige peiling als manco bleken te hebben, dat er vrijwel niets uitkwam bij de leerlingen. 

Alle deskundigen zetten vraagtekens bij de ankeritems over het domein muziek, die in de 
theorietoetsen zijn opgenomen. Zij hebben vraagtekens bij de relevantie van vragen naar de 
geografische herkomst van muziek en noemen de afbeeldingen bij deze items ‘oubollig’. Voor een 
peiling op stelselniveau is alleen ankering mogelijk met de muziekpeiling uit 1997. Aangezien deze heel 
wat jaren geleden heeft plaatsgevonden, bleken de opgaven achteraf inderdaad niet meer passend bij 
de tijd. 

Attitude vooral gericht op klassieke kunst 
De deskundigen vinden de vragenlijsten voor leerlingen met uitspraken over leerverslag en attitude 
sterk verbeterd ten opzichte van de eerste versie in juli 2015. Het leerverslag vinden de deskundigen 
een belangrijk onderdeel. Dit oordeel hebben zij echter niet over de uitspraken over de attitude. Deze 
uitspraken vinden de deskundigen niet relevant voor het meten van de kerndoelen en de 
domeinbeschrijving. Ook de eenzijdige nadruk op ‘klassieke’ kunst bij de attitude-uitspraken noemen 
de deskundigen als bezwaar. Cito heeft hier wel voor gekozen, omdat het interessant is om te zien hoe 
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leerlingen denken over aspecten van cultuur die over het algemeen wat verder van hen afstaan. Het is 
juist door onderwijs dat deze aspecten dichter bij de leerlingen kunnen komen te staan. 
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3 Psychometrische kwaliteit van het instrumentarium 
In dit hoofdstuk worden de aanpak en resultaten van de pre-test, het toetsdesign en de 
analyseresultaten betreffende de normen, betrouwbaarheid en validiteit beschreven. 

3.1 Aanpak en resultaten van de pre-test 
Het belangrijkste doel van de pre-test voor de schriftelijke instrumenten en de praktische opdrachten 
was het bepalen hoe de opgaven functioneren in de doelgroep (leerlingen groep 8).  

In juni 2015 zijn de scholen geworven, die mee wilden doen aan de pre-test. Hierbij is uitgegaan van 
een willekeurige steekproef. De werving verliep bijzonder moeizaam. Voor de werving heeft Cito in 
totaal 852 scholen benaderd. De mailing is gepersonaliseerd verstuurd naar bij Cito bekende 
contactpersonen van groep 8; niet naar algemene e-mailadressen. Hierdoor werden de juiste mensen 
beter bereikt. Bovendien zijn na de mailingen van 26 juni, 1 juli en 14 augustus scholen gebeld door 
een team van meerdere personen. Scholen zijn helaas slecht bereikbaar telefonisch, hadden vaak ook 
geen interesse of het tijdstip (vlak na de zomer) kwam hen niet goed uit. Bijna alle scholen zijn 
minimaal één keer gebeld. Tenslotte is via LinkedIn, via Facebook en bij de laatste mailing een beloning 
beloofd in de vorm van het winnen van een rondleiding binnen Cito inclusief afsluitende lunch.  

Tabel 3.1 Scholen die hebben deelgenomen aan pre-test Peil.onderwijs Kunstzinnige Oriëntatie 
Datum Actie Aantal scholen 
1-6-2015 Brief per post verstuurd 187 
26-6-2015 Brief per post verstuurd 87 
26-6-2015 E-mail naar scholen die brief hebben ontvangen 265 
1-7-2015 E-mail naar nieuwe steekproef scholen 305 
14-8-2015 E-mail naar nieuwe steekproef scholen 273 

 
Totaal uniek aangeschreven scholen 852 

  

Van de 852 benaderde scholen doen uiteindelijk slechts 10 scholen mee aan de pre-test (1,2% van 
852). Dit lage responspercentage wordt onder andere veroorzaakt door het bijzonder ongelukkige 
tijdstip van werving en pre-test. De werving vond plaats in de maand juni. Scholen zijn in deze laatste 
maand voor de zomervakantie heel druk met het afsluiten van het schooljaar, en niet genegen om in 
te gaan op een verzoek aan medewerking aan een pre-test. Bovendien vond de pre-test tijdens de 
eerste schoolweken in september plaats.  

De pre-test heeft gedurende twee weken plaatsgevonden: van 31 augustus tot en met 4 september 
2015 en van 14 tot en met 19 september 2015. Tijdens beide weken zijn de schriftelijke kennistoetsen 
en de praktische opdrachten afgenomen bij in totaal tien scholen. De representativiteit van deze 
scholen liet helaas te wensen over: het bleek namelijk niet mogelijk om scholen in stedelijke gebieden 
te werven voor de pre-test.  

De afname vond plaats door drie toetsdeskundigen van Cito met deskundigheid op het gebied van 
kunstzinnige oriëntatie en door drie externe medewerkers met een creatieve opleiding, die via een 
uitzendbureau zijn ingehuurd. De toetsdeskundigen waren alle drie direct betrokken bij de 
ontwikkeling van de opgaven en praktische opdrachten. Alle zes afnameleiders hebben een algemene 
afname-instructie van een uur gekregen door de Cito-projectleider. Na elke week vond een evaluatie-
overleg plaats met alle betrokken afnameleiders, waarin de ervaringen werden uitgewisseld en 
verbeteringen van de materialen werden besproken.  

Technisch rapport Peil.onderwijs Kunstzinnige Oriëntatie pagina 26 
© Cito, Arnhem, juli 2016 



3.1.1 Schriftelijke kennistoets 
Omdat het domein kunstzinnige oriëntatie bestaat uit voorwerpen en uitingen die niet schriftelijk zijn, 
is het contextmateriaal bij de schriftelijke kennistoets (beelden, video’s muziek) zowel tijdens de pre-
test als tijdens de uiteindelijke peiling digitaal op een school aangeboden via een digibord. De nadelige 
consequentie hiervan was dat de toets klassikaal moest worden afgenomen en dus voor alle leerlingen 
tegelijk was.  

In de pre-test zijn de volgende nieuwe opgaven en ankeropgaven ingezet, verdeeld over acht unieke 
versies van de theorietoets met 16 opgaven. 

Tabel 3.2 Verdeling van de opgaven in de pre-test over de kerndoelen 
Competentie/Kerndoel muziek beeldend dans drama Totaal 
1. Kennis cultureel erfgoed ( = kunst) 16 anker 

8 nieuw 
21 18 16 79 

2. Waardering cultureel erfgoed aan de hand van 
kunstwerken. 

8 3 8 8 27 

3. Reflecteren op het werk van anderen (kunstenaars) 
(kunstbeschouwing) 

 8 8 8 24 

Totaal 32 32 32 32 128 
 

De toetsleiders hebben bij in totaal 177 leerlingen acht unieke versies van de theorietoets met 16 
opgaven afgenomen. Dit leverde de volgende aantallen leerlingen per toetsversie op. 

Tabel 3.3 Aantal leerlingen per toetsversie 
Versie Week Aantal leerlingen 
1 1&2 29 
3 2 16 
5 1 29 
7 1&2 27 
9 1 22 
11 2 15 
13 2 20 
15 2 19 
Totaal  177 
 
De 177 leerlingen waren qua geslacht gelijk verdeeld: er waren 90 jongens en 87 meisjes. De verdeling 
over de leerlinggewichten was als volgt: 157 leerlingen hadden gewicht 0, elf leerlingen hadden een 
gewicht van 0,3 en negen leerlingen een gewicht van 1,2. 

Leerlingen bleken voor de toets 15-20 minuten nodig te hebben. De aantallen klassen en leerlingen zijn 
te laag om een zinvolle toetsanalyse uit te voeren. Bijlage D bevat de resultaten van de itemanalyse 
met een opsomming van de p-waarde of p’-waarde, de item-test correlatie (Rit) en de item-
restcorrelatie (Rir). Opgaven met een Rir lager dan 0 zijn grondig bekeken en eventueel tekstueel 
bijgesteld.  

Op grond van deze analyses zijn verwijderd: drie ankeropgaven, vijf nieuwe kennisopgaven, acht 
opgaven over de eigen waardering en vijf opgaven over de waardering van anderen. Dit resulteert in 
de volgende aantallen beschikbare opgaven, verdeeld over de domeinen en kerndoelen. 
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Tabel 3.4 Verdeling van de opgaven na de pre-test over de kerndoelen 
Competentie/Kerndoel muziek beeldend dans drama Totaal 
1. Kennis cultureel erfgoed ( = kunst) 13 anker 

3 nieuw 
21 18 16 71 

2. Waardering cultureel erfgoed aan de hand van 
kunstwerken. 

7 1 5 4 17 

3. Reflecteren op het werk van anderen (kunstenaars) 
(kunstbeschouwing) 

 6 5 8 19 

Totaal 23 28 28 28 107 
 
Alle 107 geschikt bevonden opgaven (94 nieuw, 13 anker) zijn geselecteerd voor het definitieve 
instrumentarium, rekening houdend met een evenredige verdeling over de onderscheiden kenmerken.  

3.1.2 Leerverslag en attitudelijst 
In de proefafname was een kwartier afnametijd gereserveerd voor het uittesten van de ontwikkelde 
leerverslagen en vragenlijsten. Een kwartier was te kort om alle acht ontwikkelde instrumenten aan 
alle leerlingen voor te leggen. Vandaar dat besloten is om in de proefafname slechts twee van de acht 
instrumenten uit te proberen, te weten het ‘Leerverslag muziek’ en de vragenlijst ‘Houding ten 
opzichte van beeldende kunst’. Hiermee worden alle vragen uit het leerverslag en de vragenlijsten in 
de proefafname uitgeprobeerd, zij het niet bij alle vier disciplines. Dit is weliswaar niet optimaal, maar 
gezien de gegeven randvoorwaarden van tijd en middelen het hoogst haalbare. Deze twee 
instrumenten zijn alleen in de tweede pre-test week afgenomen van 14 tot en met 19 september 
2015. 

Aan de pre-test van het leerverslag muziek en de attitudelijst beeldende oriëntatie is deelgenomen 
door 85 leerlingen. De verdeling naar geslacht is 53% jongen en 47% meisje en de verdeling naar 
gewicht is dat 92% gewicht  .00 heeft, 5% gewicht .30 en 4% gewicht 1.20. Voor de attitudelijst 
beeldend die als eerste werd afgenomen zijn antwoorden beschikbaar van 85 leerlingen en voor het 
leerverslag muziek zijn het er 72. Bijlage E bevat de resultaten van de analyse van de resultaten. 

3.1.3 Praktische opdrachten 
De pre-test heeft bij de praktijkopdrachten vooral als doel het optimaliseren van de 
meetinstrumenten, en niet zozeer het evalueren van de instrumenten. In de eerste week van de pre-
test zijn op elke school de drie tekenopdrachten afgenomen. Omdat opdracht A reeds in 1996 is 
afgenomen, is ervoor gekozen om in week 2 van de pre-test alleen de tekenopdrachten B en C af te 
nemen. 

Teneinde zoveel mogelijk uit te kunnen gaan van standaard afnamecondities, was het van belang om 
de leerlingen de groepsopdrachten te laten uitvoeren in aparte ruimtes. Juist in het kunstzinnige 
domein blijken leerlingen gebruik te maken van wat zich buiten de groep bij andere groepen afspeelt, 
wat op het niveau van objectieve meting echter onwenselijk is. 

In de eerste en tweede week zijn op elke school twee groepsopdrachten afgenomen. Aan een 
groepsopdracht deden telkens vier leerlingen mee. In totaal hebben dus 80 leerlingen deelgenomen 
aan een groepsopdracht. Vier leerlingen zijn door drie beoordelaars beoordeeld, vier leerlingen door 
een beoordelaar en de overige 72 door steeds twee beoordelaars. In totaal zijn 160 observaties 
verzameld. 
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Tabel 3.5 Aantal leerlingen per praktische opdracht 
Tekenopdracht Aantal leerlingen Groepsopdracht Aantal observaties 

A 64 D 40 
B 82 E 40 
C 81 F 40 
  G 40 

Totaal 227  160 
 
Naar aanleiding van de afname in de eerste week is het volgende aangepast: 

• De beoordeling en scoring van de evaluatievragen bij zowel de groepsopdracht als de 
individuele opdrachten bleek eenvoudiger/simpeler te moeten. Daarom zijn de antwoorden 
van de leerlingen op deze open vragen verzameld, geanalyseerd en omgezet naar gesloten 
vragen. 

• De teksten van de groepsopdrachten waren te omvangrijk en te omslachtig. Deze teksten zijn 
omgezet naar werkbladen met invulopdrachten en genummerde opdrachten. 

Naar aanleiding van de afname van de groepsopdrachten in de tweede week en de opmerkingen van 
de projectleiding en toetsleiders van Kohnstamm is (onder andere) het volgende aangepast: 

• De instructie voor de opdrachten drama is aangepast conform de suggesties van Saskia Tilanus 
(=toetsleider bij Kohnstamm) en Anne Regtvoort. 

• Er is een duidelijk onderscheid gemaakt in het beoordelingsformulier tussen individuele scores 
en groepsscores. 

• De afname-instructie is aangevuld met aanwijzingen voor de houding en het gedrag van de 
toetsleider tijdens de afname van de theorietoets en de vragenlijsten, bij de begeleiding van 
de tekenopdrachten en bij de begeleiding en de instructie en sturing van de 
groepsopdrachten. 

Voor de beoordeling van de groepsopdrachten werden drie belangrijke beoordelingsaspecten 
individueel gescoord, namelijk het niveau van samenspel of dans- en speltechniek, de zeggingskracht 
of expressie van de leerling en de positieve bijdrage van de leerling aan het groepsproces. In de pre-
test was de volgende instructie opgenomen in de handleiding voor de toetsleiders. 

Wat is het niveau van het samenspel/de dans- en speltechnieken? 
Deze score geeft een indicatie van de techniek van een leerling. 

• Bij muziek betreft het de mate waarin een leerling naar andere leerlingen kan luisteren, interactie heeft 
met de overige leerlingen en eventueel de fouten van andere leerlingen kan opvangen, onder andere 
door te improviseren. 

• Bij dans- en speltechniek gaat het erom of een leerling al of niet vloeiend kan bewegen, flexibel kan 
inspelen op de acties van de overige leerlingen en, net als bij muziek, eventueel de fouten van andere 
leerlingen kan opvangen, onder andere door te improviseren. 

Wat is de zeggingskracht van de uitvoering? 
Deze score geeft een indicatie voor de verbeeldingsvermogen of de expressie van een leerling. In hoeverre is 
kan een leerling duidelijk communiceren en een boodschap overbrengen? Om duidelijk te communiceren is het 
vaak noodzakelijk om (enigszins) te overdrijven. 

Score Wat ziet u? 
1 = zeer laag De communicatie van de leerling is volstrekt niet duidelijk. 
2 = laag De communicatie van de leerling is onduidelijk 
3 = hoog De communicatie van de leerling is weliswaar duidelijk, maar omslachtig. 
4 = zeer hoog De communicatie van de leerling is bijzonder duidelijk en effectief. 
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Hoe groot was de bijdrage van deze leerling aan het groepsproces? 
Deze score geeft een indicatie voor de samenwerking in de groep en het verloop van het groepsproces. In een 
groep kunnen leden verschillende rollen hebben met een verschillende betrokkenheid bij het groepsproces en 
het groepsresultaat. Scoor elke leerling in relatie tot de andere leerlingen. 

Score Wat ziet u? 
1 = zeer beperkt De leerling hield zich voornamelijk afzijdig van de groep en toonde geen eigen initiatief. 
2 = beperkt De leerling was een meeloper en toonde vrijwel geen eigen initiatief. 
3 = hoog De leerling werkte goed mee en toonde af en toe eigen initiatief. 
4 = zeer hoog De leerling was (een van de) leiders in de groep en vertoonde zeer veel eigen initiatief. 

 

 

De onderlinge overeenstemming op de vierpuntsschaal van deze aspecten bleek redelijk. 

Tabel 3.6 Aantal verschillen bij oordelen van twee (of drie) beoordelaars 
Beoordelingsaspect Verschil = 0 Verschil = 1 Verschil = 2 
Niveau van samenspel of dans- en speltechniek 32 33 3 
Zeggingskracht 38 23 2 
Bijdrage aan samenwerking 27 22 2 

Totaal 97 (53%) 78 (43%) 7 (4%) 
 

3.2 Toetsdesign 
Deze paragraaf beschrijft het onderzoeksdesign voor de Peiling Kunstzinnige oriëntatie in het najaar 
van 2015. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het design voor het schriftelijk 
instrumentarium en dat voor de praktische opdrachten.  

3.2.1 Schriftelijke instrumenten 
In totaal is een opgavenset voor de schriftelijke instrumenten ontwikkeld, die bestaat uit: 

Tabel 3.7 Verdeling van de opgaven voor de schriftelijke instrumenten 
Onderdeel In offerte Ontwikkeld Na pre-test 
Kennisopgaven 94 112 94 
Ankeritems Muziek 16 nvt 13 
Vragenlijst attitude 40 40 40 
Leerverslag 10 open vragen 40 gesloten uitspraken 40 
Totaal 160 192 187 
 
Om de betrouwbaarheid van de metingen de verhogen, is - met toestemming van de inspectie op 27 
september 2015 - de toetslengte van de kennis- en vaardigheidsonderdeel vergroot naar 22 opgaven 
per toetsversie.  

In totaal zijn tijdens de peiling uiteindelijk 107 opgaven (94 nieuwe opgaven en 13 ankeritems over 
muziek) afgenomen over kennis en waardering van cultureel erfgoed en reflecteren op het werk van 
anderen, verdeeld over 10 heterogene clusters A tot en met J met elk 11 opgaven. In ieder cluster 
werden over zo veel mogelijk verschillende onderwerpen vragen gesteld. Dat betekende dat in ieder 
cluster opgaven zaten over drie van de vier domeinen Muziek, dans, drama of beeldende kunst. Ook 
de 13 ankeropgaven uit eerdere peilingen werden op deze wijze verdeeld over de verschillende 
clusters. Om de leerlingen niet onnodig in verwarring te brengen, zijn de vragen per onderwerp bij 
elkaar gezet in de schriftelijke toets.  
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In ieder cluster kennisopgaven zitten elf opgaven, die conform de toetsmatrijs bij voorkeur als volgt 
zijn verdeeld: 

• 7 tot 8 opgaven betreffen kennis van het cultureel erfgoed ( = kunst), zoals in kerndoel 56 
• 1 tot 2 opgaven betreffen de onderbouwing van de eigen waardering van cultureel erfgoed 

aan de hand van kunstwerken, eveneens afkomstig uit kerndoel 56, en  
• 1 tot 2 opgaven betreffen de onderbouwing van de waardering in het kader van reflecteren op 

het werk van anderen (kunstenaars, kunstbeschouwing) in het kader van kerndoel  55.  

Tabel 3.8 laat zien hoe deze clusters aan leerlingen zijn voorgelegd. Er zijn tien verschillende 
toetsboekjes samengesteld. Elk boekje bestond uit twee van deze heterogene clusters met elf 
kennisopgaven, waardoor ieder boekje uit 22 opgaven bestond. Omdat ieder cluster in twee boekjes 
zat, moest ieder boekje door 300 kandidaten gemaakt worden om tot 600 observaties per opgave te 
komen. Vanwege de koppeling met de praktische opdrachten was het aantal leerlingen per boekje op 
300 gezet. De clusters waren zo verdeeld dat alle boekjes met elkaar ‘verbonden’ zijn.  

Tabel 3.8 Afname-ontwerp voor de schriftelijke meetinstrumenten 
Cluster A B C D E F G H I J 

  Toets 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 N opgaven N leerl 

KO01 1 2 

        

22 300 

KO02 

 

1 2 

       

22 300 

KO03 

  

1 2 

      

22 300 

KO04 

   

1 2 

     

22 300 

KO05 

    

1 2 

    

22 300 

KO06 

     

1 2 

   

22 300 

KO07 

      

1 2 

  

22 300 

KO08 

       

1 2 

 

22 300 

KO09 

        

1 2 22 300 

KO10 1 

        

1 22 300 

Observaties/item 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600  3000 

 
Het grote voordeel van dit design was dat wanneer deze sets bij circa 3000 leerlingen afgenomen zijn, 
dat dan voor alle onderwerpen het maximum aantal leerlinggegevens beschikbaar is. Voor metingen 
op systeemniveau is dat de ideale opdeling: deze kennistoetsen zijn door middel van een incompleet 
design zo opgezet dat de af te nemen opgaven over 10 heterogene clusters verdeeld worden. 

Belangrijk aandachtspunt bij de toekenning van de versies aan de scholen was dat de opgaven goed 
verdeeld waren over de voorhoedescholen en de representatieve scholen. Alle opgaven moesten 
namelijk op de verschillende typen scholen terecht komen. De leerlingen van één school hebben 
dezelfde toetsversie gemaakt. 

Daarnaast heeft elke leerling tien uitspraken beoordeeld in het kader van het leerverslag en tien 
uitspraken over zijn of haar houding en waardering ten opzichte van een of twee domeinen muziek, 
beeldend, dans of drama. Deze uitspraken zijn toegevoegd aan de vragenlijst voor de leerlingen. De 
tien verschillende versies met uitspraken zijn steeds evenwichtig verspreid over alle leerlingen in een 
klas. 
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3.2.2 Praktische opdrachten 
De afname van de praktische opdrachten vond plaats volgens een mixture van klassikale afname en 
afname aan kleine groepjes (van vier leerlingen). Deze laatste afnamevorm is zonder twijfel minder 
efficiënt dan de gebruikelijke klassikale afname. Groepsgewijze afname was echter onontbeerlijk met 
het oog op een valide meting van betekenisverlening via creëren en uitvoeren en van zelfregulering 
van het creatieve proces tijdens de (onderling samenhangende) fasen van oriëntatie, 
voorbereiden/plannen, uitvoeren en evalueren. De groepsgewijze afname was eveneens van belang 
om samenwerking te kunnen meten.  

Bij de verdeling van de praktische opdrachten over de klassen is ernaar gestreefd om (indien mogelijk) 
de vier verschillende groepsopdrachten af te nemen. De resterende leerlingen in de klas zijn 
vervolgens evenredig verdeeld over de drie individuele tekenopdrachten A, B en C.  

Elke leerling deed mee aan een klassikale of een groepsgewijze afname (van één uur afnametijd). Zo 
kon feedback worden gegeven op het niveau van elke individuele leerling in een klas. Het beoogd 
aantal waarnemingen bij 150 scholen was als volgt: 

Tabel 3.9 Beoogd aantal waarnemingen van praktische individuele en groepsopdrachten 
 Beeldend (individueel) Muziek Dans/drama 
 A B C D E F G 
Gemiddeld per school 3 3 3 4 4 4 4 
Op leerlingniveau 450 450 450 600 600 600 600 
Op groepsniveau    150 150 150 150 
 
Voor het vaststellen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zijn op 66 scholen de afnames van de 
groepsopdrachten D tot en met G door een extra beoordelaar beoordeeld. Deze 66 scholen zijn 
geselecteerd op basis van hun regionale spreiding en het aantal leerlingen in groep 8. Met hetzelfde 
doel zijn 148 of 149 individuele tekenopdrachten A, B en C (van elke school een opdracht) na afloop 
van alle afnames nogmaals beoordeeld door een tweede beoordelaar.  

3.3 Aantal leerlingen in peiling 
In totaal hebben 3809 leerlingen uit groep 8 deelgenomen aan de peiling. Al deze leerlingen hebben 
(een deel van) de theorietoets gemaakt. 3617 leerlingen maakten ook een praktische individuele of 
groepsopdracht.  De bedoeling was dat elke leerling slechts een praktische opdracht zou maken. 80 
leerlingen hebben echter twee opdrachten gemaakt: 72 leerlingen maakten zowel een individuele 
opdracht als een groepsopdracht, 7 leerlingen namen deel aan twee groepspopdrachten en een 
leerling maakte twee individuele opdrachten. 

3.4 Resultaten analyse theorietoetsen 
De dataset met personen waarvan verondersteld was dat zij een van de theorietoetsen (ThT) 
Kustzinnige Oriëntatie gedaan hebben bevatte 4022 records. Dat wil dus zeggen dat er 4022 
verschillende leerling-nummers in de data voorkwamen. Bij 65 van deze leerlingen was er van geen 
enkele opgave een leerling-antwoord bekend (100% ontbrekende antwoorden). Bij twee leerlingen 
ontbrak de eerste helft van de toets. Deze twee leerling records konden zodoende ook niet als een 
reguliere afname meetellen. Analyses zijn uitgevoerd op de dataset met de gegevens van de 3955 
overgebleven leerlingen. 146 leerlingen hiervan bleken afkomstig uit groep 7.   
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De gegevens van de leerlingen betroffen de antwoorden op tien verschillende toetsversies. Deze 
toetsversies hadden wel overlap van opgaven waardoor het later mogelijk was om Item Response 
Theorie analyses uit te voeren. De leerlingen zijn redelijk gelijkmatig over de toetsen verdeeld 
(minimaal 364 observaties en maximaal 420; gemiddeld iets meer dan 395 leerlingen per toets). Alle 
boekjes hadden 22 opgaven, maar in boekje 7 was iets misgegaan met een van de opgaven waardoor 
daar geen bruikbare observaties beschikbaar waren. Dit item was echter wel goed geobserveerd in een 
van de andere toetsversies, zie tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Beschrijving resultaten van de schriftelijke meetinstrumenten 

Toets N lln N items Max score Gem. score sd sem 

1 403 22 25 14,2 3,7 1,8 
2 408 22 25 12,9 3,5 1,9 
3 420 22 27 12,2 4,1 2,0 
4 371 22 27 12,9 3,9 1,9 
5 423 22 26 13,6 3,8 1,8 
6 364 22 26 13,7 3,9 2,0 
7 385 21 25 10,0 3,4 2,2 
8 398 22 25 10,1 3,7 1,8 
9 401 22 26 11,5 3,6 2,3 

10 382 22 26 14,6 4,0 2,0 
Toets = toets versie; N lln = aantal leerlingen; N items = aantal items; Max score = maximale score;  
Gem. score = gemiddelde score; SD= standaard deviatie scores; SEM = Standard Error of the Mean van scores; 

Voor de 10 verschillende toetsversies zijn ieder afzonderlijk klassieke analyses uitgevoerd (zie Tabel 
3.11). De gemiddelde p-waarden over de toetsversies lijken van vergelijkbare moeilijkheidsgraad 
(gemiddelde p-waarde over alle toets versies: 48,7, range: 40,0 – 56,9). Tabel 3.11 bevat verschillende 
maten voor de betrouwbaarheid. Alle betrouwbaarheidsschattingen van de toetsversies zijn 
onderschattingen bij deze dataset. De bekendste van de betrouwbaarheidsmaten (alpha) zit het verst 
af van de werkelijke betrouwbaarheid. De (asymptotisch geschatte) variant van de Greatest Lower 
Bound (= laagste ondergrens of GLB) zit het dichtst bij de ware betrouwbaarheidsmaat op basis van 
inter-itemrelaties2.  

De betrouwbaarheden zijn voor de meeste toetsen voldoende voor de vergelijking van de leerlingen 
op groepsniveau. De GLB was groter dan 0,70 voor alle toetsen waarvoor de GLB uitgerekend kon 
worden. Bij toets versie 9 kon bij de variant met 22 opgaven geen enkele GLB geschat worden. In 
toets-versie 7 was geen asymptotische schatting van de GLB te maken.  

  

2  zie ook http://foswiki.cs.uu.nl/foswiki/pub/Toetsing/ToetsAdviesCommissie/MisverstandenRondCronbachAlpha.pdf ). 
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Tabel 3.11 Kwaliteit en betrouwbaarheid voor de schriftelijke meetinstrumenten 

Toets Gem. p Gem Rit 
Alpha  

Est 
Alpha  

SE 
Lambda-2 

Est 
GLB 
Est. 

GLB  
Asympt Est 

1 56,9 0,33 0,63 0,03 0,66 0,77 0,76 
2 51,5 0,31 0,57 0,03 0,60 0,74 0,71 
3 45,2 0,33 0,64 0,03 0,67 0,79 0,75 
4 47,8 0,34 0,65 0,03 0,68 0,78 0,75 
5 52,2 0,34 0,65 0,02 0,68 0,80 0,78 
6 52,5 0,31 0,62 0,03 0,66 0,78 0,74 
7 40,0 0,30 0,57 0,03 0,60 0,74 (a) 
8 40,5 0,34 0,66 0,02 0,69 0,79 0,77 
9 44,3 0,31 0,60 0,03 0,63 (b) (b) 
10 56,3 0,34 0,66 0,03 0,69 0,79 0,75 

Toets = toets versie; Gem. p-waarde = gemiddelde p-waarde; Gem. Rit = gemiddelde item-totaal-correlatie;  
Alpha = Cronbach’s alpha, ondergrens van de betrouwbaarheid; Lambda-2, maat voor betrouwbaarheid;  
GLB = Greatest Lower Bound, maat voor betrouwbaarheid.  
Est. = schatter; SE = Standard Error; Asympt. Est. = asymptotische schatter. 
 

Naast de analyses voor de hierboven beschreven dataset zijn ook additionele analyses uitgevoerd om 
te onderzoeken of er sprake is van opmerkelijke reeksen ontbrekende waarden. Leerlingen waarvan bij 
3 of meer opgaven achter elkaar de antwoorden ontbreken, zijn niet meegenomen in de analyses. Bij 
dergelijke reeksen van ontbrekende waarden zou eventueel een onterechte samenhang in de opgaven 
gesuggereerd kunnen worden. Vooral bij de item respons theorie (IRT) analyses zou dit een 
ongewenste invloed kunnen hebben op de schattingen van de itemparameters. Het aantal leerlingen 
in de alternatieve analyses daalt met 39: van 3955 naar 3916. De gemiddelde p-waarden stijgen iets 
(gemiddeld van 48,7 naar 48,8), en de geschatte betrouwbaarheden dalen iets (gemiddeld minder dan 
0,01; bij deze dataset zijn alle asymptotische GLB-waarden te berekenen; geen van de waarden komt 
onder de 0,70).  

In Bijlage F zijn de moeilijkheden en item-totaal-correlaties per item weergegeven. Daarin is te zien dat 
een viertal van de 107 opgaven3 extreem moeilijk is (P<,10), en 14 zeer moeilijk (P<0,25). Van de 
opgaven was er ook een opgave met een negatieve rit-waarde. Een vijftal opgaven had een extreem 
lage (maar positieve) rit tussen de 0 en 0,05. 

Vervolgens zijn itemresponsetheorie-analyses uitgevoerd. Op basis van deze analyses zijn in totaal vijf 
van de 107 items geëxcludeerd die niet goed functioneren. Merk op dat opgaven die verwijderd waren 
ook opvielen bij de klassieke analyse. Zo zijn de opgave met de negatieve samenhang tussen de item-
score en de toetsscore (rit) verwijderd, evenals twee van de 5 met de extreem lage rit-waarden. De op 
grond van minder gunstige psychometrische kenmerken verwijderde opgaven konden ook inhoudelijk 
geduid worden. 

Met behulp van itemresponsetheorie-analyses is over de goed functionerende items een schaal 
Kunstzinnige Oriëntatie geconstrueerd, en zijn verschillende groepen leerlingen met elkaar vergeleken. 
Alle opgaven in deze toetsen hebben betrekking op kerndoel 56. Er is wel een onderscheid te maken 
tussen opgaven die puur naar kennis vragen (Kennis, 71 opgaven; 66 na verwijdering van de opgaven, 
met een maximaal te behalen score van 66) en ook de evaluatie van kunstvorm (Waardering, in totaal 

3 Itemnummers lopen van 1 tot en met 128. In een eerder stadium zijn rond de pilot test al enkele opgaven verwijderd, deels 
op basis van inhoud (waren al genoeg opgaven van dat soort) en deels op basis van de resultaten bij die opgaven. 
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36 opgaven met een maximaal te behalen score van 55). Dit laatste type is onder te verdelen in Eigen 
Waardering (17 opgaven) en Waardering van Anderen (19 opgaven).  

Voor elke leerling zijn bankscores opgeleverd: bankscores schatten het aantal punten dat een leerling 
zou hebben behaald als hij of zij alle opgaven had gemaakt. Op grond hiervan kan berekend worden 
welk percentage van het totaal aantal te behalen punten dit betreft. Dit kan beschouwd worden als 
een schatting van het beheersingsniveau van een leerling. 

Naast de bankscores zijn voor elke leerling schaalscores opgeleverd, door eerst z-scores te berekenen 
op basis van het gemiddelde en de standaarddeviatie van de leerlingen uit de representatieve 
steekproef. Vervolgens zijn deze z-scores getransformeerd naar een lineaire functie met gemiddelde 
250 en standaarddeviatie 50. Daarnaast is voor elke leerling het percentage missende scores 
opgeleverd. Tevens is voor de terugrapportage naar de scholen een algemene schaal KO gemaakt. De 
interpretatie van deze laatste schaal is echter lastig, omdat de 36 opgaven Waardering de schaalscores 
veel meer bepalen dan de 66 opgaven Kennis.  

3.5 Trendanalyse van opgaven Muziek in 1997 en 2015 
De theorietoetsen bevatten 13 opgaven over muziek, die ook zijn afgenomen in de peiling in 1997. De 
twee opgaven die de experts als het meest oubollig beschouwden, waren niet in de toetsboekjes 
opgenomen. De resterende ‘tijdloze’ opgaven betroffen steeds een muziekfragment met een 
meerkeuzevraag of een vraag naar de herkomst van de muziek, waarbij leerlingen de juiste plaats op 
een kaart van Europa of een wereldkaart moeten aangeven. Tabel 3.12 beschrijft het aantal leerlingen, 
dat de opgaven heeft gemaakt, de p-waarden van de opgaven in 2015 en 1997 en het verschil tussen 
de p-waarden. 

Tabel 3.12 Kwaliteit en betrouwbaarheid voor de schriftelijke meetinstrumenten 
Opgave a N2015 N1997 P2015 P1997 VERSCHIL 

54054 2 1440 515 0,67 0,73 -0,062 

14312 3 1440 506 0,83 0,72 0,106 

12061 2 756 515 0,27 0,60 -0,333 

54041 4 756 530 0,66 0,55 0,108 

54047 2 379 511 0,21 0,41 -0,203 

52070 2 741 511 0,56 0,63 -0,075 

13082 3 748 530 0,81 0,83 -0,018 

54053 2 787 506 0,41 0,53 -0,121 

54042 6 749 511 0,81 0,91 -0,097 

54048 1 787 515 0,26 0,33 -0,068 

52090 2 787 530 0,41 0,52 -0,11 

54051 2 749 530 0,07 0,15 -0,077 

13091 2 693 515 0,43 0,63 -0,201 

 
33 

 
SOM 6,40 7,55 -0,1 

 

Tabel 3.12 vertoont een duidelijke driedeling: de drie opgaven 12061, 54047 en 13091 zijn in 2015 
beduidend slechter gemaakt dan in 1997. Dit betreft opgaven waarin leerlingen in een pianostuk een 
terugkerende melodie moeten herkennen, muziek uit Turkije moeten herkennen en verschillende 
instrumenten als claves, een cow bell en een tamboerijn. De twee opgaven 14312 en 54041 zijn 
daarentegen in 2015 beter gemaakt. In deze opgaven moeten leerlingen aangeven wanneer ze een 
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akoestische of een elektrische gitaar horen spelen en moeten ze muziek uit Spanje herkennen. De 
overige acht opgaven maakten de leerlingen in 2015 een beetje slechter. Al deze opgaven kunnen 
worden gekenschetst als tijdloze opgaven, omdat het kennis betreft die opgeroepen wordt door 
muziekfragmenten. 

De som van de p-waarden van deze 13 opgaven scheelt in 2015 ruim een punt  met de som van de p-
waarden in 1997. Kalibratie van de muziek-opgaven door een OPLM-analyse levert een significant 
negatief effect van -0,61. Volgens de indeling van Cohen is dit een matig effect. 

3.6 Moeilijkheid van kennisopgaven 
Om een beeld te geven van de moeilijkheid van de verschillende opgaven, staan in de volgende figuren 
de geschatte beheersingsniveaus afgebeeld voor de leerlingen uit de verschillende percentielen van 64 
van de 66 kennisopgaven, verdeeld over de vier domeinen. kerndoel is een selectie van de opgaven 
afgebeeld. Elk balkje in de figuur hoort bij een opgave. Op de verticale as staan links de percentielen 
en rechts de vaardigheidsscores. Om vast te stellen welke opgaven de leerling uit een bepaald 
percentiel naar verwachting beheerst kan een horizontale lijn worden getrokken ter hoogte van het 
desbetreffende percentiel: 

• Liggen de balkjes helemaal onder de getrokken percentiellijn? Dan heeft de leerling meer dan 
80% kans om die opgaven goed te maken en ‘beheerst’ de leerling deze opgaven. 

• Doorkruist de getrokken lijn de balkjes? Dan heeft de leerling tussen de 50 en80% kans om de 
opgave goed te maken en beheerst de opgave ‘matig’. 

• Liggen de balkjes boven de getrokken percentiellijn? Dan zijn dit opgaven die boven het 
beheersingsniveau van de leerlingen liggen. 

Bij elke figuur zijn steeds drie opgaven afgebeeld: een opgave die een percentiel 5 leerling beheerst, 
een opgave beheerst door een percentiel 50 leerling en een opgave die een percentiel 95 leerling 
beheerst.  

De drie afgebeelde opgaven zijn geselecteerd uit de verzamelding opgaven, die niet als anker zijn 
geselecteerd. De selectie van ankers was als volgt. Per vaardigheid zijn clusters gemaakt van opgaven 
op basis van hun moeilijkheid. Het is belangrijk om goede ankers over de hele schaal beschikbaar te 
hebben om zo ook laagvaardige en hoogvaardige leerlingen goed te kunnen meten. Daarom is het dan 
ook nodig om ook moeilijke (p<0,50) en makkelijke (p>0,80) opgaven te selecteren. De meeste 
aandacht gaat echter wel naar de opgaven van gemiddelde moeilijkheid. Daarom zijn daar twee 
clusters gemaakt: opgaven met moeilijk heden tussen 0,50 en 0,65 en tussen 0,65 en 0,80. Het betreft 
hier overigens de geschatte p-waarden van de populatie en niet de geobserveerde p-waarden om 
toevalligheden uit te sluiten dat opgaven bij hoog dan wel laag vaardige groepen terecht waren 
gekomen. De verschillen tussen de geobserveerde en de geschatte p-waarden zijn overigens zeer klein 
en gemiddeld ook 0; de correlatie tussen de geschatte en geobserveerde  p-waarden voor alle opgaven 
is 0,995. 

Binnen ieder van deze clusters zijn twee opgaven geselecteerd, wat per vaardigheid 8 opgaven 
oplevert. Als er binnen een cluster meer dan twee opgaven beschikbaar waren, dan vond deze selectie 
plaats op basis van de Rit-waarde; de opgaven met de hoogste rit-waarde is geselecteerd. Dat leverde 
bij vrijwel alle vaardigheden ook rit-waarden van >0,20 op (een grens die die door COTAN gebruikt 
wordt als criterium). 
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Bij de waarderingsopgaven waren niet alle domeinen beschikbaar, en het kwam ook voor dat per p-
waarde categorie er niet genoeg opgaven beschikbaar waren met een voldoende hoge Rit-waarde. In 
die gevallen kunnen sommige categorieën oververtegenwoordigd zijn. 

Het doel was in ieder geval een zo goed mogelijke spreiding te krijgen over domein en moeilijkheid. 
Verder dan naar het domein is er niet dieper ingegaan op de inhoud, aangezien dat pas echt relevant 
wordt wanneer er sprake is vaneen nieuwe peiling wanneer duidelijk wordt welke vaardigheden dan 
relevant zijn, en hoe die vorm moeten krijgen in opgaven. 

Ook de 17 opgaven over de eigen waardering zijn niet in de figuren opgenomen, omdat deze opgaven 
steeds hetzelfde format hebben, namelijk: 

 

Welk woord past bij … (het muziekfragment, het videofragment, de afbeelding, het beeldhouwwerk)? 

A deftig 
B ruig 
C rustig 
D saai 
E somber 
F stoer 
G wild 
H vrolijk 

 
I een ander woord: ______________________________________________ 
J Ik weet het niet. 

 

Waarom past dit woord bij … (het muziekfragment, het videofragment, de afbeelding, het beeldhouwwerk)? 

 
 
 
 

 

Het correctievoorschrift bij deze opgaven luidt bij de opgave steeds: ‘1 punt, indien de uitleg van het 
woord past bij het beeld.’ 
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Percentiel 5 leerling beheerst opgave 
0114_b1 matig: 

Percentiel 50 leerling beheerst opgave 0314_b2matig:: Percentiel 95 leerling beheerst opgave 
1313_b7 goed: 

Hoe heeft Jan van Eyk het werk 
geschilderd? 

A precies 
B snel 
C grof 
D Ik weet het niet. 

 

Welk plaatje toont de belangrijkste (compositie)richting in het schilderij? 

A B C 

 

In welke tijd heeft Eugène Atget deze 
foto’s gemaakt? 

A rond 1800 
B rond 1900 
C rond 2000 
D Ik weet het niet. 
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Percentiel 5 leerling beheerst opgave 0110_da1: Percentiel 50 leerling beheerst opgave 0710_da4 matig: Percentiel 95 leerling beheerst opgave 0509_da3 matig: 

Je ziet een fragment uit een reclamefilmpje voor een 
musical.  

Welk tempo heeft de dans? 

A vooral een langzaam tempo 
B vooral een snel tempo 
C een langzaam en een snel tempo 
D Ik weet het niet. 
 

(bij een videofragment van moderne groepsdans) 

Wat is een kenmerk van de bewegingen van de dansers? 

A De bewegingen zijn vooral gelijk en snel.  
B De bewegingen zijn vooral gelijk en langzaam. 
C De bewegingen zijn vooral verschillend en snel. 
D De bewegingen zijn vooral verschillend en langzaam.  
E Ik weet het niet. 
 

 (bij een balletfragment) 

Vergelijk de danspassen van de man en de vrouw. 
Wanneer zijn de danspassen gelijk?  

A altijd 
B vaak 
C nooit . 
D Ik weet het niet.  
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Percentiel 5 leerling beheerst opgave 0106_dr1 zeer 
matig: 

Percentiel 50 leerling beheerst opgave 1505_dr8 matig: Percentiel 95 leerling beheerst opgave 1506_dr8 zeer 
matig: 

Geselecteerd als ankeropgave Geselecteerd als ankeropgaven Kies twee redenen waarom Ali B. de theatervoorstelling 
geeft. 

A Hij wil mensen informeren (om iets te leren). 
B Hij wil mensen amuseren (om te vermaken).  
C Hij wil mensen overtuigen (om een mening of 

idee over te brengen).  
D Hij wil mensen overhalen (om iets te doen). 
E Ik weet het niet. 
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Percentiel 5 leerling beheerst opgave 0904_m10: Percentiel 50 leerling beheerst opgave 54054AS1matig: Percentiel 95 leerling beheerst opgave 12061AB2 niet: 
Deze muziek is om op te dansen. 

Welke afbeelding past het best bij het fragment? 

A  
 

B  
 

C  
 

D Ik weet het niet 

(muziekfragment Flamenco) 

Je hoort een muziekfragment.  

Waar komt deze muziek vandaan? Vul het rondje in op 
het kaartje. 

(kaart wereld, muziekfragment Afrika) 

 

Je hoort een melodie (3a). 

Hoe vaak hoor je deze melodie in het muziekfragment, dat straks 
volgt?  
Zet een kruisje elke keer als je de melodie hoort. 
Je hoort eerst de melodie nog een keer (3a). 
Nu volgt het hele fragment (3b). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

O Ik weet het niet. 
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3.7 Resultaten analyse Leerverslag en attitude 
De dataset met leerlingen die de vragenlijsten betreffende het leerverslag en de attitude hebben 
gemaakt, bevat de gegevens van 3971 unieke leerlingen; 6 records zijn uit het bestand verwijderd 
vanwege dubbele leerlingnummers.  

De gegevens van de leerlingen betroffen de antwoorden op tien verschillende toetsversies. Deze 
toetsversies hadden overlap van opgaven. De leerlingen zijn redelijk gelijkmatig over de toetsversies 
verdeeld (minimaal 373 observaties en maximaal 408 leerlingen per toets; zie tabel 3.13). Alle boekjes 
hadden 20 opgaven. Drie versies bestonden uit twee blokken van tien uitspraken in het kader van het 
leerverslag voor twee domeinen (muziek, beeldend, dans of drama), drie versies bevatten twee 
blokken van tien uitspraken over houding en waardering ten opzichte van één of twee van de vier 
domeinen, en vier versies bestonden uit een combinatie van een blok uitspraken in het kader van het 
leerverslag en over houding en waardering. 

Tabel 3.13 Beschrijving toetsversies met uitspraken over leerverslag en attitude 

  N items uit domein leerverslag N items uit domein attitude 

Toets N lln Muziek Beeldend Dans Drama Muziek Beeldend Dans Drama 

1 406 10 10       
2 405  10 10      
3 403 10   10     
4 408 6 t/m 10 1 t/m 5   6 t/m 10 1 t/m 5   
5 407 1 t/m 5  1 t/m 5  1 t/m 5  1 t/m 5  
6 400   6 t/m 10 1 t/m 5   6 t/m 10 1 t/m 5 
7 398  6 t/m 10  6 t/m 10  6 t/m 10  6 t/m 10 
8 392     10 10   
9 379      10 10  

10 373     10   10 
Toets = toetsversie; N lln = aantal leerlingen; N items = aantal items; 

In bijlage H staan de beschrijvende statistieken per uitspraak weergegeven. De antwoorden op acht 
uitspraken zijn gespiegeld, namelijk de uitspraken 5 en 9 over de attitude bij de vier domeinen. Deze 
uitspraken zijn in bijlage H vet gedrukt. De scoring in bijlage H bestrijkt de scores -2 tot +2. Bij de 
overige analyses zijn de scores steeds met 2 gesommeerd, zodat het scorebereik op de schalen loopt 
van 0 tot 4. 

Op de oorspronkelijke vier schalen Leerverslag (een voor elk domein) en vier schalen Attitude 
(eveneens een voor elk domein) is op de eerste plaats de interne consistentie onderzocht door de 
betrouwbaarheid per schaal te onderzoeken. In tabel 3.14 staan de resultaten voor de acht schalen. 
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Tabel 3.14 Kwaliteit en betrouwbaarheid van de definitieve schalen voor Leerverslag en Attitude 
Schaal N lln Gem. sd Min Max Alpha Lambda-2 
Leerverslag              
- muziek 771 18,8 7,5 0 40 0,80 0,80 
- beeldend 790 21,6 7,7 0 40 0,81 0,81 
- dans 387 16,0 9,1 0 40 0,89 0,89 
- drama 368 22,9 8,8 0 40 0,88 0,88 
Attitude              
- muziek 720 20,7 7,1 0 40 0,73 0,75 
- beeldend 725 20,0 8,1 0 40 0,79 0,80 
- dans 354 18,8 9,6 0 40 0,86 0,87 
- drama 354 19,2 8,7 0 40 0,80 0,82 
N lln = aantal leerlingen; Gem. = gemiddelde score op uitspraak; sd = standaard deviatie;  
Min = minimale score; Max = maximale score  
Alpha = Cronbach’s alpha, ondergrens van de betrouwbaarheid; Lambda-2, maat voor betrouwbaarheid;  
 
Tabel 3.14 bevat verschillende maten voor de betrouwbaarheid. Alle betrouwbaarheidsschattingen 
zijn onderschattingen. De bekendste van de betrouwbaarheidsmaten (alpha) zit het verst af van de 
werkelijke betrouwbaarheid (Sijtsma, 2009). De betrouwbaarheden zijn voor de schalen voldoende 
voor een vergelijking van de leerlingen op groepsniveau. De Alpha en Lambda zijn groter dan 0,70 voor 
alle schalen.  

Daarnaast zijn op elk van de acht schalen factoranalyses uitgevoerd (principale componentenanalyse 
met varimax rotatie). Daaruit kwam naar voren dat de vier leerverslagen unidimensioneel zijn. Dit is 
niet het geval voor de vier attitudelijsten. De schalen omtrent de attitude dans en muziek vertonen 
twee componenten, de schalen omtrent de attitudes voor beeldend en drama vertonen drie 
componenten (zie bijlage I). De belangrijkste component bij alle vier schalen vormen de uitspraken 
over het zelf actief bezig zijn met een domein. Passief bezig zijn met een domein vormt bij drama, 
muziek en beeldend een tweede component. Uitspraak 9 over het belang van een duidelijk verhaal 
vormt bij drama de derde component. Deze componenten vormen inhoudelijk gezien een geheel. 
Omdat de betrouwbaarheid van de uitspraken voldoende hoog is, is ervoor gekozen om toch uit te 
gaan van een schaal.  

De intraklasse correlatie was bij geen van de attitudeschalen significant groter dan 0. Zoals te 
verwachten was, vertoonden de intraklasse correlatie van de leerverslagen wel een significatie groter 
dan 0, waarbij de significantie van de leerverslagen dans (intraklasse correlatie van 0,19) en drama 
(intraklasse correlatie van 0,16) het grootste bleken. Scholen lijken dus invloed te hebben op de door 
de leerlingen waargenomen onderwijsaanbod. 
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3.8 Resultaten analyse praktische opdrachten 
De analyse betrof drie individuele tekenopdrachten A, B en C en vier groepsopdrachten D, E, F en G die 
de domeinen Muziek en Dans/drama betroffen. De verschillende opgaven zijn door de volgende 
aantallen leerlingen gemaakt: 

Tabel 3.15a Aantal leerlingen4 per (combinatie van) individuele en groepsopdracht 

Groep 
Individueel 

D  
N=524 

E 
N=519 

F 
N=521 

G 
N=515 

Totaal 
2079 

A: N=480 16 14 8 9 527 
B: N=484 0 2 2 2 490 
C: N=494 2 3 6 8 513 

Totaal: 1650 542 536 537 534 3609 
 

3.8.1 Kerndoel 55: Reflectie op eigen werk 
Teneinde de reflectie op eigen werk in het kader van kerndoel 55 te meten hebben de leerlingen bij 
alle zeven praktische opdrachten op een 5-punts Likertschaal uitspraken gescoord over de start en het 
verloop van het teken- of groepsproces. De uitspraken waren identiek voor de drie tekenopdrachten A, 
B en C, namelijk: 

1 Ik houd helemaal niet van tekenen. Ik vond de tekenopdracht heel erg leuk. 
2 Ik vond het heel moeilijk om met de 

opdracht te beginnen 
Ik had direct verschillende ideeën voor de tekening. 

3 Ik ben direct gaan tekenen. Ik heb eerst rustig bedacht welk idee ik het beste idee vond. 
4 Ik heb niet geoefend. Ik heb eerst alle moeilijke onderdelen geschetst. 
5 Ik ben direct kleine onderdelen en details 

gaan tekenen. 
Ik heb eerst de achtergrond geschetst en daarna heb ik de 
voorgrond uitgewerkt. 

6 Ik had te weinig tijd om mijn tekening af 
te maken. 

Ik had voldoende tijd om mijn tekening netjes in te kleuren. 

 

  

4 Voor de constructie van de verzamelvariabelen over de teken- of groepsopdrachten heen, is het belangrijk dat 
voor elke leerling de resultaten worden meegenomen van slechts één tekenopdracht of één groepsopdracht. 
Hiervoor was het noodzakelijk om van de resultaten van leerlingen met twee tekenopdrachten of twee 
groepsopdrachten de resultaten van één van de twee opdrachten te verwijderen. Dit verklaart waarom de 
aantallen leerlingen in het opgeleverde bestand lager zijn dan zoals vermeld in tabel 3.15a. 

Technisch rapport Peil.onderwijs Kunstzinnige Oriëntatie pagina 48 
© Cito, Arnhem, juli 2016 

                                                           



Voor de twee muziekopdrachten D en E en voor de twee dans/drama opdrachten F en G en luiden de 
zeven uitspraken: 

1 Ik werk het liefst alleen. Ik werk het liefst met anderen samen. 
2 Ik vond het heel moeilijk om met de 

opdracht te beginnen. 
Ik had direct verschillende ideeën hoe we het klankstuk (de 
voorstelling) uit konden voeren. 

3 Ik kon geen geluid bedenken. 
Ik wist niet wie welke rol speelde. 

Ik heb eerst allerlei verschillende geluiden geprobeerd. 
Voor mij waren mijn rol en de rol van anderen direct duidelijk. 

4 Ik heb niet geoefend. Ik heb heel veel geoefend met de andere groepsleden. 
5 Ik moest vaak even overleggen tijdens de 

uitvoering. 
Ik wist precies wat ik moest doen tijdens de uitvoering. 

6 Ik maakte veel ruzie in de groep. Ik kon goed met de andere groepsleden opschieten. 
7 Ik deed steeds wat ik zelf wilde doen 

zonder te overleggen. 
Ik heb alles eerst met de andere groepsleden besproken. 

 

Uitspraak 1 was steeds een voorbeeld-uitspraak. Omdat deze voorbeeld-uitspraken door vrijwel alle 
leerlingen zijn ingevuld, zijn deze uitspraken ook geanalyseerd. Factoranalyse en onderzoek naar de 
betrouwbaarheid (lambda-2) van de zes respectievelijk zeven uitspraken leverde de resultaten in tabel 
3.15b. Bij de tekenopdrachten A, B en C leverde uitspraak 5 geen bijdrage aan de betrouwbaarheid van 
de overige uitspraken en fungeerde vaak als aparte derde factor bij de factoranalyse. De overige twee 
factoren bestonden uit 1, 2 en 6 (uitspraken rondom affiniteit), en de uitspraken 3 en 4 (aanpak).  

Bij de opdrachten D en E bleken drie factoren relevant, namelijk het groepsproces (uitspraak 6 en 7), 
(het gebrek aan) duidelijkheid (2 en 5) en het samen onderzoeken (1, 3 en 4). Hoewel factoranalyse bij 
de opdrachten F en G in eerste instantie een  factor onderscheidde, leverde een (geforceerd) 
onderscheid in drie componenten hetzelfde resultaat op als bij D en E, met uitzondering van de 
afwijkende uitspraak 3. Deze uitspraak bleek te horen bij de uitspraken 2 en 5 in plaats van bij de 
uitspraken 3 en 4. 

Tabel 3.15b Aantal leerlingen en reflectie-uitspraken van individuele en groepsopdrachten 

Opdracht Aantal 
leerlingen 

Aantal 
uitspraken 

Zonder 
uitspraak 

Betrouw-
baarheid 

Aantal factoren 

A 548 6 5 .398 2, uitspraken 1-2-6, en 3-4 
B 490 6 5 .412 2, uitspraken 1-2-6, en 3-4 
C 500 6 5 .438 2, uitspraken 1-2-6, en 3-4 

D en E 1038 7  .551 3, uitspraken 6-7, 2-5 en 1-3-4 
F en G 1016 7  .620 3, uitspraken 6-7, 2-3-5 en 1-4 

 

Voor de analyse van reflectie (kerndoel 55) zijn voor alle drie tekenopdrachten twee somscores 
berekend voor Affiniteit en Aanpak. Omdat deze scores identiek zijn opgebouwd zijn deze scores 
verzameld in twee variabelen om op stelselniveau de drie tekenopdrachten met elkaar te kunnen 
vergelijken. 

Voor de analyse van kerndoel 55 bij de groepsopdrachten zijn steeds drie somscores berekend voor de 
reflectie over het groepsproces, (het gebrek aan) duidelijkheid en het samen onderzoeken. Er is een 
verzamelvariabele geconstrueerd voor de reflectie over het groepsproces voor de vier 
groepsopdrachten D, E, F en G samen. Omdat de somscores van de overige twee factoren verschillend 
zijn opgebouwd, zijn voor deze factoren de gemiddelde scores berekend en verzameld in twee 
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variabelen om de reflectievaardigheid van leerlingen op stelselniveau met elkaar te kunnen 
vergelijken. 

3.8.2 Kerndoel 54 en fasen van creatief (groeps-)proces 
Bij de analyse van de verschillende scores van de praktische opdrachten zijn scores gehercodeerd om 
tot betekenisvolle somscores te komen. De twee typen aanpassingen bij de scores zijn: 

• Herschaling: Bij alle aspecten is ervoor gezorgd dat de minimumscore altijd 0 is. Een aantal 
aspecten had een minimumscore van 1. Het voordeel van deze aanpassing is dat de aspecten 
makkelijker vergelijkbaar worden.   

• Omkering: Een aantal aspecten was contra-indicatief, hetgeen betekent dat een lage score juist 
indicatief is voor een positieve prestatie. Deze aspecten zijn omgekeerd, zodat een hoge score 
altijd indicatief is voor een hoge prestaties en zodoende somscores betekenisvol zijn in de 
dataset. 

Ter bepaling van de schalen zijn enkele analyses uitgevoerd. Allereerst is de overeenstemming tussen 
de eerste en de tweede beoordelaar per onderdeel bepaald om te zien of de individuele aspecten 
goed waren te scoren. Er zijn kappa’s berekend, maar aangezien aspecten vaak polytoom zijn gescoord 
en grote afwijkingen tussen beoordelaars daarom zwaarder moeten wegen is de analyse vooral gericht 
op de gewogen kappa die de afstand tussen twee beoordelingen meeneemt. Er is gekozen voor een 
kwadratische weging waardoor de gewogen kappa’s ook uit te rekenen zijn als Pearson correlaties. De 
kwaliteit van de overeenstemming is beoordeeld op grond van de volgende indeling (Landis & Koch, 
1977). Voor de rapportage op stelselniveau zijn alleen die scores van de eerste beoordelaar 
meegenomen wanneer de overeenstemming als redelijk gekwalificeerd kan worden. De scores van de 
tweede beoordelaar zijn verder niet bij de rapportage betrokken. 

Tabel 3.15b Criteria van Landis en Koch (1977) 

Gewogen Kappa range Kwalificatie overeenstemming 
0,0 - 0,2 gering 
0,2 - 0,4 matig 
0,4 - 0,6 redelijk 

>0,6 voldoende tot perfect 
 

Om te kunnen evalueren welke aspecten bij elkaar genomen kunnen worden om tot somscores te 
leiden, en wat de kwaliteit van die schalen is, zijn twee typen analyses uitgevoerd. Ten eerste is waar 
mogelijk een factoranalyse uitgevoerd (PCA en Varimax-rotatie met Kaiser normalisatie) . Daarnaast is 
een schaling uitgevoerd, en is de kwaliteit van de schaal geëvalueerd als geheel en wat betreft de 
bijdrage van de aspecten.  

Voor het schalen is gekeken wat de betrouwbaarheid van de schaal is op basis van inter-item relaties. 
Ook de impact van de opgave binnen de schaal is onderzocht. Voor de schaal of schalen die op basis 
van deze analyses het best gevormd kunnen worden, zijn de som-scores berekend.  

Om de scores terug te kunnen rapporteren zijn ontbrekende scores geïmputeerd met de gemiddelde 
score op het onderdeel. Er zijn meer geavanceerde methoden mogelijk, waarbij ook rekening 
gehouden wordt met de vaardigheid van de leerling op basis van de overige aspecten. Er zijn echter 
drie verschillende indicatoren van de vaardigheid van de leerling: de subschaal, de groeps- of 
individuele schaal, en de totaalschaal. Het meest heterogeen zijn de subschalen, maar die hebben als 
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nadeel dat deze soms erg klein zijn, of slechts uit één onderdeel bestaan. In dat geval zou dan geen 
imputatie mogelijk zijn5. Daarom is gekozen voor de simpelste wijze van imputeren die voor alle 
aspecten toegepast kan worden, en die onafhankelijk is van de indicator van de vaardigheid. Per schaal 
is ook het aantal of percentage ontbrekende waarden berekend. Dus als bij een toekomstige analyse 
zonder de geïmputeerde waarden gerekend zou moeten worden dan moeten alleen de leerlingen 
geselecteerd worden met dat aantal op 0 (nul). Voor de rapportage op stelselniveau is het advies om 
met de geïmputeerde waarde te rekenen, omdat het belangrijk is om zoveel mogelijk leerlingen in de 
peiling te kunnen betrekken. 

In deze paragraaf wordt eerst de kwaliteit van de scores op de individuele tekenopdrachten 
beschreven en vervolgens de kwaliteit van de scores op de vier groepsopdrachten. 

3.8.2.1 Individuele tekenopdrachten 
Om te onderzoeken of de beoordelingen van de eerste beoordelaar als uitgangspunt kunnen worden 
genomen voor de berekening van de scores van leerlingen, zijn ruim 25% van de tekenopdrachten van 
de individuele leerlingen door een tweede beoordelaar beoordeeld (zie Tabel 3.16) en is de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend. 

Er waren rond de 30 beoordelaars bij ieder van de opdrachten bij de eerste beoordeling betrokken (31 
bij A, 29 bij B, en 30 bij C). De tweede beoordelingen zijn door drie beoordelaars uitgevoerd, die van 
elke school het resultaat van een willekeurige leerling op opdracht A, B en C beoordeelden. Zo was de 
spreiding van de tweede beoordelingen over alle scholen gegarandeerd. 

Tabel 3.16 Aantallen en percentages leerlingen. 

opdracht 
aantal leerlingen percentage leerlingen 

dubbel enkel totaal dubbel enkel 
A 145 455 600 24,2% 75,8% 
B 147 393 540 27,2% 72,8% 
C 148 416 564 26,2% 73,8% 

totaal 440 1264 1704 25,8% 74,2% 
 

De resultaten zijn per opdracht weergegeven omdat de resultaten per opdracht verschillen. 

Bij opdracht A was er sprake van een tweetal te beoordelen aspecten, te weten het tellen van het 
aantal schetsen (Onderzoeken) en het evalueren van de tekening (Uitvoering). Aangezien het aantal 
schetsen dat de beoordelaars telden slecht overeenkwam (zie Tabel 3.17a), en er een mogelijke 
verklaring lag in de wijze waarop de tekeningen overgedragen waren, is de evaluatie van het aantal 
schetsen versimpeld tot een dichotoom gescoord aspect, namelijk: Is er geschetst? Hierbij komt een 
telling van 0 schetsen overeen met “Nee” en ieder geteld aantal met “Ja”. De correlaties tussen de 
twee beoordelaars is in alle gevallen matig (waarden tussen 0,20 en 0,40). Dat is vooral wonderlijk bij 
de eerste vraag aangezien verwacht mag worden dat het tellen van schetsen tot veel 
overeenstemming zou leiden.  

Op grond van de lage overeenstemming en het feit dat opdracht A als ankeropgave fungeert, is 
besloten tot een herbeoordeling van opdracht A. Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen 

5 Als er slechts 1 opgave gebruikt wordt voor de gehele terugrapportage is dat niet zo uitgevoerd, en blijft de 
score als ontbrekend staan.  
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de uitkomsten van opdracht A in 1997 en in 2015 hebben vijf docenten Tekenen uit het voortgezet 
onderwijs bij Cito op 29 april 2016 eerst een testbeoordeling van tien tekeningen uitgevoerd en 
vervolgens alle tekeningen opnieuw beoordeeld.  

Op grond van een analyse van de resultaten bij de testbeoordeling zijn de volgende conclusies 
getrokken en gebruikt bij de beoordelingssessie. De beoordelingsschaal uit 1997 laat volgens de vijf 
docenten zien dat de volgende kenmerken van belang zijn: 

• mate waarin het verhaal overtuigend is uitgebeeld (herkenning van het verhaal) 
• volledigheid; mate waarin elementen uit het verhaal zijn weergegeven. Hoe meer elementen 

en details hoe beter. (voldoen aan de opdracht, herkenning van het verhaal) 
• ruimtelijkheid; de (overtuigende) plaatsing van elementen in de ruimte / in een situatie. Hoe 

overtuigender elementen in de ruimte worden geplaatst, hoe beter. (compositie, perspectief, 
overlap, verhoudingen van figuren ten opzichte van de ruimte, inzet van licht/kleur) (Negatief 
is een schematische, platte weergave) 

• de overtuigende ruimtelijke (driedimensionale weergave) van verschillende elementen van de 
voorstelling. Hoe overtuigender, plasticiteit/lichtwerking. 

• de sprekende weergave van handelingen en/of gezichtsuitdrukkingen. 
• stofuitdrukking, variatie en overtuigende weergave van verschillende structuren 
• handschrift, techniek 

Vervolgens zijn de volgende afspraken gemaakt voor de beoordeling van de tekeningen: 
− Tel het aantal schetsen op een pagina. 
− De definitieve tekening telt niet mee als schets. 
− Ankertekeningen zijn leidend voor beoordeling. 
− Procedure: vergelijk elke tekening alleen met de beoordelingsschaal (niet onderling). 

In totaal zijn 606 tekeningen beoordeeld. 537 tekeningen bleken te zijn gemaakt door leerlingen uit 
groep 8, de overige tekeningen zijn gemaakt door leerlingen uit groep 7. 154 van de 606 tekeningen 
zijn dubbel beoordeeld. De vijf beoordelaars hebben ongeveer 30 tekeningen voor de tweede maal 
beoordeeld, waarbij de tekeningen steeds evenredig verdeeld waren over de vier overige 
beoordelaars. Dus bijvoorbeeld beoordelaar 5 beoordeelde steeds 7 of 8 tekeningen die ook door 
beoordelaar 1, 2, 3 of 4 waren beoordeeld.  

Bij de herbeoordeling is de Pearson correlatie voor het aantal schetsen bij de 154 dubbele 
beoordelingen .888, wat tot tevredenheid stemt. De Pearson correlatie voor de uitvoering van de 
tekening blijft helaas onveranderd laag. 

Tabel 3.17a Beoordelaarsovereenstemmingsmaten voor de aspecten van Opdracht A 
  1e beoordeling Herbeoordeling 
Fase Variabele Pearson's R Kappa Pearson’s R 
Onderzoeken Aantal schetsen (polytoom) 0,209 0,226 .888 
 Is er geschetst (dichotoom) 0,378 0,356  
Uitvoeren  Uitvoering (polytoom) 0,376 0,117 .379 

 

Een verklaring voor de geringe samenhang tussen de twee beoordelaars bij Uitvoering kan zijn, dat de 
scoreverdelingen zeer scheef naar links zijn verdeeld en een bijzonder kleine variatie vertonen. Bij het 
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uitgangspunt dat een verschil van één beoordelingscategorie voor de kwaliteit van de tekening 
acceptabel is, dan is het verschil bij 120 van de 153 dubbele beoordelingen (78%) acceptabel. 

Tabel 3.17b Aantallen oordelen voor de uitvoering van Opdracht A 
   Beoordelaar 2    

Beoordelaar1 A B C D E F G Totaal 

A 29 15 2 0 0 0 0 46 

B 21 23 4 4 2 2 0 56 
C 7 4 4 1 1 7 1 25 
D 1 7 3 2 1 1 0 15 
E 1 2 1 2 1 0 0 7 

F 0 1 1 0 1 0 0 3 
H 0 1 0 0 0 0 0 1 

Totaal 59 53 15 9 6 10 1 153 

Verschil >1 9 11 4 4 3 1 1 33 
 

De kwaliteit van de tekening is bij 73% (393 van de 535 leerlingen uit groep 8) beoordeeld in de twee 
laagste beoordelingscategorieën. En ook schetsen zijn vrijwel niet gemaakt: slechts 31 van de 535 
leerlingen hebben schetsen gemaakt.  

Tabel 3.17c Aantallen schetsen per oordeel voor uitvoering van Opdracht A 

Oordeel 0 1 2 3 4 Totaal % 

A 187 13 2 2 0 204 38% 

B 181 7 1 0 0 189 35% 

C 73 2 0 0 0 75 14% 

D 31 1 0 0 0 32 6% 

E 18 1 0 1 0 20 4% 

F 9 0 0 0 1 10 2% 

G 2 0 0 0 0 2 0% 

H 3 0 0 0 0 3 1% 

I 0 0 0 0 0 0 0% 

Totaal 504 24 3 3 1 535  
 

In 1997 was reeds sprake van een scheve verdeling van de beoordelingscategorieën van de destijds 
972 beoordeelde tekeningen. In 2015 is die verdeling duidelijk nog schever komen te liggen, zoals te 
zien is in Figuur 3.0 met een vergelijking van de percentages tekeningen per beoordelingscategorie in 
1997 en 2015. 

De kwaliteit van de tekeningen in 2015 is in het algemeen aanmerkelijk lager beoordeeld dan in 1997. 
Wat beoordelaars opviel was bijvoorbeeld dat leerlingen in 2015 erg schematisch tekenden, en dat 
leerlingen vaak een of enkele details uit het verhaal weergaven, in plaats van de hele situatie (zoals in 
de ankertekeningen). Daarnaast was er vaak sprake van een zeer gebrekkige ruimteweergave en 
waren de tekeningen met weinig concentratie gemaakt. 
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Figuur 3.1 Percentage tekeningen per beoordelingscategorie Opdracht A 

 

Voor een analyse op stelselniveau zijn voor opdracht A de volgende individuele schalen beschikbaar: 
• Een schaal voor de fase Onderzoeken, die bestaat uit het aantal schetsen: 0 tot maximaal 4, en 
• Een schaal voor de kwaliteit van de uitvoering van de tekening, die bestaat uit in totaal negen 

kwaliteitsniveaus A t/m I, gescoord als 1 tot en met 9. 
 

De aspecten van opdracht B lieten over het algemeen een betere overeenstemming tussen de twee 
beoordelaars zien. Ook hier was er sprake van een mix van dichotoom gescoorde aspecten (maximum 
score = 1) en polytoom gescoorde aspecten (met een maximale score groter dan 1). Bij de vijf 
dichotoom gescoorde aspecten bij Evalueren (van het onderzoeksresultaat) geeft de Kappa een betere 
weergave van de overeenstemming. De twee redenen voor de keuze van de schetsen en het materiaal 
vertonen een voldoende overeenstemming, de drie relaties tussen schetsen en uitwerking, en tussen 
ideeën en titel, en ideeën en materiaalkeuze vertonen een matige overeenstemming (grijs gearceerd 
in tabel 3.18). Het definitief ontwerp is het equivalent van de Uitvoering van Opdracht A, maar levert 
een duidelijk betere overeenstemming op. Dat was ook het geval voor de drie aspecten over de fase 
Onderzoeken. In Tabel 3.18 staan de maten voor de beoordelaarsovereenstemming. De gearceerde 
overeenstemmingsmaten zijn relatief laag. 

Tabel 3.18: beoordelaarsovereenstemmingsmaten voor de aspecten van Opdracht B 

Fase variabele Max.sc.  Pearson's R Kappa 
Oriënteren Antwoord op vraag 1-5 is toepasbaar op monument 5 0,299 0,247 
Onderzoeken Plattegrond monument (met ankertekeningen) 9 0,591 0,168 
 Zij-aanzicht monument (met ankertekeningen) 9 0,574 0,215 
 Oefeningen monument (met ankertekeningen) 9 0,607 0,225 
Evalueren Reden voor keuze schetsen 1 0,661 0,643 
 Relatie tussen schets(en) en uitwerking  1 0,134 0,134 
 Relatie tussen ideeën en titel monument 1 0,305 0,299 
 Reden voor materiaalkeuze 1 0,646 0,645 
 Relatie tussen ideeën en materiaalkeuze 1 0,166 0,152 
Uitvoeren Definitief ontwerp monument (met ankertekeningen) 9 0,573 0,144 
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Ondanks de lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is de eerste factoranalyse uitgevoerd met alle 
aspecten. De resultaten zijn gegeven in Tabel 3.19. Er is overigens ook een factor analyse uitgevoerd 
zonder de twee relaties tussen ideeën en titel, en ideeën en materiaalkeuze. Dat levert een twee-
factor oplossing op met dezelfde eerste factor, met de overige aspecten in de tweede factor. 

Tabel 3.19: Rotated Component Matrix voor de onderdelen van Opdracht B 

Fase variabele 1 2 3 
Oriënteren Antwoord op vraag 1-5 is toepasbaar op monument 0,141 -0,098 0,759 
Onderzoeken Plattegrond monument 0,782 -0,022 -0,035 
 Zij-aanzicht monument 0,801 0,111 0,082 
 Oefeningen monument 0,650 0,190 0,222 
Evalueren Reden voor keuze schetsen 0,065 0,185 0,593 
 Relatie tussen schets(en) en uitwerking  0,312 0,342 0,277 
 Relatie tussen ideeën en titel monument 0,152 0,270 0,616 
 Reden voor materiaalkeuze 0,081 0,876 0,007 
 Relatie tussen ideeën en materiaalkeuze 0,094 0,777 0,225 
Uitvoeren Definitief ontwerp monument 0,696 0,11 0,341 

 

De eerste factor betreft de beoordelingen van alle schetsen in het kader van onderzoeken en het 
definitief ontwerp van het monument (grijs gearceerd in Tabel 3.19), op grond van ankertekeningen. 
De betrouwbaarheid van deze schaal is 0,76 (zowel lambda-2 als alpha). Het verwijderen van een enkel 
aspect maakt de schaal alleen maar minder betrouwbaar. 

De tweede schaal met de overige aspecten bleek betrouwbaarder zonder het eerste aspect 
Alternatieven waarbij de scores voor de relaties tussen ideeën en titel en ideeën en materiaalkeuze 
verwijderd werden, waren niet beter. Op basis daarvan is besloten de schaal Evalueren (van de 
onderzoeksresultaten) te maken, met een betrouwbaarheid rond de 0,63. Het verwijderen van een 
van de aspecten zou de betrouwbaarheid verlagen. Oriënteren blijft hierdoor als enkel aspect over. 

Voor de terugrapportage aan de scholen is het belangrijk om een uitspraak te kunnen doen over het 
totale resultaat op opdracht B. Daarom is een totale schaal gemaakt waarin alle aspecten opgenomen 
zijn. Dat leverde een schaal met een betrouwbaarheid van 0,78 (lambda-2; alpha van 0,72). Het is wel 
duidelijk dat het eerste aspect en de redenen en relaties de minste bijdrage leveren aan de 
betrouwbaarheid van de gehele schaal. Voor de volledigheid is ook een totaalscore geanalyseerd 
zonder de relatie tussen schetsen en uitwerking en de ideeën en materiaalkeuze. Dat levert een iets 
lagere betrouwbaarheid op basis van inter-item-relaties. 
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Tabel 3.20: Betrouwbaarheden voor schaal met alle onderdelen van Opdracht B 

 
Item eigenschappen Als opgave verwijderd wordt uit schaal 

Onderdelen Max 
Sc P R it* gemiddelde variantie 

Cronbach's 
Alpha 

Verschil met 
schaal Alpha  

Antwoord op vraag 1-5 is toepasbaar op 
monument 5 0,88 0,30 14,71 40,35 0,712 0,01 
Plattegrond monument 9 0,30 0,46 16,70 32,00 0,691 0,03 
Zij-aanzicht monument 9 0,37 0,60 16,18 29,72 0,656 0,07 
Oefeningen monument 9 0,30 0,55 16,72 31,27 0,668 0,05 
Reden voor keuze schetsen 1 0,36 0,27 18,78 43,08 0,720 0,00 
Relatie tussen schets(en) en uitwerking  1 0,82 0,36 18,32 43,08 0,717 0,01 
Relatie tussen ideeën en titel monument 1 0,59 0,36 18,55 42,49 0,714 0,01 
Reden voor materiaalkeuze 1 0,76 0,25 18,38 43,43 0,722 0,00 
Relatie tussen ideeën en materiaalkeuze 1 0,68 0,33 18,46 42,82 0,717 0,01 
Definitief ontwerp monument 9 0,46 0,63 15,45 27,84 0,648 0,07 

* gecorrigeerd 

In tabel 3.21 wordt het overzicht gegeven van de schalen die onderzocht zijn. In psychometrisch 
opzicht is de samengestelde schaal Schetsen en definitief ontwerp de beste, vanwege de hogere 
betrouwbaarheden.  

Tabel 3.21 Betrouwbaarheden van de subschalen en totaalschalen. 

 
betrouwbaarheid 

Schaal 
aantal maximum Inter-item-relatie Beoordelaars 
items score Lambda-2 Alpha Pearson's R Spearman R 

Onderzoeken en uitvoeren 
Schetsen en definitief ontwerp 
(ankertekeningen) 4 32 0,76 0,76 0,60 0,63 
Evalueren 
Redenen en relaties 5 5 0,57 0,57 0,52 0,48 
Oriëntatie 1 5 . . 0,30 0,35 
Totaal exclusief  
relatie tussen schetsen en uitwerking en 
relatie tussen ideeën en materiaalkeuze 8 40 0,77 0,72 0,59 0,61 
Totaal  10 42 0,78 0,72 0,58 0,60 

 

De correlaties van de elkaar niet overlappende schalen staan in Tabel 3.22. De onderlinge correlaties 
zijn aan de lage kant. 

Tabel 3.22 De Pearson-correlaties van de niet overlappende sub-schalen  

 
Onderzoeken en uitvoeren Evalueren Oriëntatie 

Onderzoeken en uitvoeren   0,39 0,27 
Evalueren  0,39 

 
0,26 

Oriëntatie 0,27 0,26   
 

Voor een analyse op stelselniveau is het belangrijk om de vier verschillende fasen in het creatieve 
proces te kunnen onderscheiden. Daarom is ervoor gekozen om de drie beoordeelde schetsen als 
resultaat van de onderzoeksfase, en het oordeel over het definitief ontwerp als resultaat van de 
uitvoeringsfase als twee aparte schalen te hanteren.  
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Voor een analyse op stelselniveau zijn voor opdracht B de volgende individuele schalen beschikbaar: 
• Oriënteren, met de antwoorden op vraag 1-5: 0 tot maximaal 5, 
• Onderzoeken, die bestaat uit de kwaliteit van drie oefeningen voor het monument, die elk 

bestaan uit in totaal negen kwaliteitsniveaus A t/m I, gescoord als 3 tot en met 27 (3 maal 1-9), 
• Evalueren, met een oordeel over de twee redenen en drie relaties, met een score van 0 tot 

maximaal 5, en 
• Uitvoeren van de tekening, die bestaat uit in totaal negen kwaliteitsniveaus A t/m I, gescoord 

als 1 tot en met 9. 

Op verzoek van de opdrachtgever zijn de prestaties bij opdracht B Monument beschreven: 

Algemene kenschets van prestaties bij opdracht B Monument 

In deze opdracht staan de deelprocessen ‘onderzoeken’ en ‘uitvoeren’ centraal. Hoewel het onderzoeken 
centraal staat, zeker in de eerste drie deelopdrachten, valt niet uit te sluiten dat (technische) tekenvaardigheid 
een criterium is dat meespeelt in de beoordeling. Een belangrijk aspect binnen de onderzoeksfase is het kunnen 
genereren van ideeën. Bij voorkeur zijn deze ideeën origineel, oorspronkelijk of verrassend en toont een leerling 
ook ideeën die van elkaar verschillen. Een tweede criterium dat van belang is binnen deze fase is het uitwerken 
van deze ideeën. Het uitwerken van verschillende mogelijkheden en daarbij adequate keuzes maken, het 
combineren van ideeën of oplossingen, het experimenteren. 

Bij de tekeningen in de laagste categorie is te zien dat leerlingen vrijwel geen gebruik maken van de geboden 
ruimte om verschillende ideeën weer te geven. Vaak blijven deze leerlingen steken op één voor de hand liggend 
schetsje dat niet of nauwelijks is uitgewerkt. Het definitieve ontwerp ontstijgt het niveau van een snelle schets 
niet, het blijft bij een eerste aanzet en vaak is er sprake van weinig technische vaardigheid. 

In de categorie die daarboven ligt neemt het aantal schetsen toe, maar zijn de tekeningen snel en met weinig 
concentratie uitgevoerd. Ideeën zijn vaak voor de hand liggend en de tekeningen getuigen van weinig 
technische vaardigheid. Het definitieve ontwerp verschilt niet veel van het eerste idee en deze tekening is in 
beperkte mate uitgewerkt. 

In de derde categorie worden oorspronkelijke ideeën met concentratie uitgewerkt en er is sprake van een 
redelijke tekenvaardigheid. Zo is er vaak sprake van een poging tot ruimtelijke weergave (plaatsing in de ruimte, 
plasticiteit, perspectief), details worden onderzocht of verschillende aanzichten van het monument worden 
getoond. Samenhang in het onderzoek ontbreekt vaak nog op dit niveau. Het definitieve ontwerp is interessant 
(bijvoorbeeld in zijn expressiviteit), maar de leerling is niet in staat om op het ontwerp op alle fronten goed uit 
te werken, zo kan bijvoorbeeld de detaillering te wensen over laten of de plaatsing in de ruimte is gebrekkig. 

In de hoogste categorie is sprake van verschillende, oorspronkelijke en originele ideeën in de onderzoeksfase. Er 
hoeft geen sprake te zijn van  perfecte schetsjes in technische zin, al blijkt de vaardigheid van de tekenaar wel 
een grote rol te spelen bij de beoordeling door de experts. In elk geval is er duidelijk sprake van onderzoek: 
verschillende mogelijkheden worden uitgeprobeerd, waarbij sprake is van op elkaar volgende experimentjes: 
geslaagde uitkomsten worden verder uitgediept, andere worden verworpen. Het definitieve ontwerp toont een 
eigen, oorspronkelijke invulling van de opdracht, waarbij aandacht wordt besteed aan verschillende facetten 
zoals detaillering, plaatsing in de omgeving en een overtuigende ruimtelijke weergave van het monument. 
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Bij opdracht C waren er drie beoordeelde aspecten. Op het antwoordblad voor de eerste beoordelaar 
bleek abusievelijk een optie 5 vermeld bij het aspect Orientatie (Antwoord op vraag 1-4 is toepasbaar 
op portret), waardoor het maximum voor de eerste beoordelaar niet 4 maar 5 was. De 
overeenstemming is onderzocht voor drie mogelijkheden:  
1. de originele scores (maximum scores 5 en 4; 5 – 4);  
2. bij de eerste beoordelaar is score 5 gelijk gesteld aan 4 (scores 4&5 zijn samengevoegd; 4&5 – 4);  
3. de 20 leerlingen met score 5 zijn niet in de analyse meegenomen waardoor alleen met scores tot 

een maximum van 4 is gewerkt (4–4).  

Van deze drie varianten leverde (4 -4) de hoogste overeenstemming op, maar dat ging wel ten koste 
van 20 waarnemingen. De resultaten voor de (4&5–4) waren vergelijkbaar met de  (4–4) variant. De 
overeenstemming lag bij alle varianten met een waarde rond de 0,30 op een matig niveau (zie Tabel 
3.23). 

Tabel 3.23 Beoordelaarsovereenstemmingsmaten voor de beoordeelde aspecten van Opdracht C 

Variabele Max.sc. aantal Pearson's R Kappa 
Oriëntatie (5 - 4) 4 of 5 147 0,29 0,15 
Oriëntatie (4&5 - 4) 4 147 0,31 0,18 
Oriëntatie (4 - 4) 4 127 0,32 0,20 
Onderzoeken (oefening)* 9 146 0,44 0,22 
Uitvoeren (definitief portret)* 9 147 0,55 0,18 

* met ankertekeningen 

De overeenstemming bij onderzoeken was met een waarde van 0,44 net redelijk te noemen. De 
laatste opgave Definitief portret is een equivalent van de opgave Ondergrondse ontdekking bij A en 
Definitief ontwerp monument bij B. De overeenstemming bij Uitvoeren was met 0,55 het best. Merk 
op dat alle aspecten polytoom zijn gescoord en dat hier de correlatie als gewogen kappa 
gerechtvaardigd is. 

Door het geringe aantal aspecten is een factoranalyse niet zeer informatief. De correlatiematrix tussen 
de drie onderdelen (Tabel 3.24) laat zien dat de hoogste correlatie gevonden wordt tussen 
onderzoeken en uitvoeren, die allebei beoordeeld worden op grond van ankertekeningen. Deze 
correlaties zijn bepaald op 558 kandidaten. Bij een zestal kandidaten is geen enkele beoordeling 
uitgevoerd. Bij twee kandidaten mist er een enkele beoordeling.  

Tabel 3.24 Correlatie tussen de drie beoordelingen bij tekenen (door eerste beoordelaar, N=558) 

 
Oriëntatie onderzoeken uitvoeren 

Orientatie   0,25 0,25 
onderzoeken 0,25 

 
0,67 

Uitvoeren  0,25 0,67   
 

Bij de evaluatie van de schaling is te zien dat de somscore van onderzoeken en uitvoeren een hoge 
betrouwbaarheid oplevert (Lambda-2 van ,80). Het toevoegen van Oriëntatie maakt de 
betrouwbaarheid lager. Voor de beoordelaarsovereenstemming maakt het overigens niet veel uit, 
waarbij wel gezegd moet worden dat de beoordelaarsovereenstemming bij de Totaal-schaal op 20 
leerlingen minder is beoordeeld aangezien dat de leerlingen waren met de score 5. Als de leerlingen 
met score 5 wel meegenomen worden vallen de beoordelaarsbetrouwbaarheden iets lager uit (rond 
de 0,49). 
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Tabel 3.25 Eigenschappen van de totaalschalen 

 betrouwbaarheid 

Schaal 
aantal maximum Inter-item-relatie Beoordelaars 
items score Lambda-2 Alpha Pearson's R Spearman R 

Onderzoeken en uitvoeren 2 16 0,80 0,80 0,51 0,52 
Oriëntatie, onderzoeken en 
uitvoeren 3 20 0,74 0,67 0,51 0,53 

Voor de terugrapportage naar scholen is ervoor gekozen om te rapporteren over de verkorte 
beoordelaarsschaal waarin alleen Schetsen en definitief portret opgenomen zitten.  

Bij opgave 6a tot en met 6j kruisten de leerlingen zelf aan welke onderdelen ze hadden geoefend en of 
ze de oefening gelukt vonden. Deze evaluatie van de onderzoeksresultaten door de leerlingen is zeer 
betrouwbaar, namelijk .884 (Lambda-2, alpha is .877). Op grond van deze betrouwbaarheid is de 
somscore van alle onderdelen van opgave 6 berekend. De verdeling van de somscores is wel bijzonder 
scheef: vrijwel alle leerlingen geven aan alle tien onderdelen te hebben geoefend. 

Figuur 3.2 Aantal geoefende onderdelen volgens leerlingen, bij Opdracht C opgave 6 

 
De onderlinge samenhang van de vier onderdelen bij opgave 8 (als evaluatie van het definitief 
ontwerp) is te laag om een betrouwbare somscore te kunnen berekenen.  

Voor een analyse op stelselniveau zijn voor opdracht C de volgende individuele schalen beschikbaar: 
• Oriënteren, met de antwoorden op vraag 1-5: 0 tot maximaal 5, 
• Onderzoeken, die bestaat uit de kwaliteit van de oefeningen voor het portret, die bestaat uit in 

totaal negen kwaliteitsniveaus A t/m I, gescoord als 1 tot en met 9, 
• Evalueren, met de tien mogelijke onderdelen, die leerlingen belangrijk vonden om te oefenen, 

met een score van 0 tot maximaal 10, en 
• Uitvoeren van de tekening, die bestaat uit in totaal negen kwaliteitsniveaus A t/m I, gescoord 

als 1 tot en met 9. 
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3.8.3 Groepsopdrachten 
De opdrachten D en E betroffen het domein Muziek (maken van een klankstuk) en de opdrachten F en 
G het domein Dans/Drama (maken van een voorstelling). Bij ongeveer 10% van de groepsopdrachten 
hebben twee beoordelaars onafhankelijk van elkaar de verschillende aspecten beoordeeld. De 
overeenstemming tussen de eerste en tweede beoordelaar staat in Tabel 3.26. 

Tabel 3.26  Gewogen Kappa voor de beoordelingspunten van de vier groepsopdrachten 

Fase Beoordeling van groep D E F G 
Orienteren Heeft de groep (ter oriëntatie) doos met attributen ontvangen? -0,08 No Corr 

  onderzoeken Geluiden/handelingen voor Parfum maken / productie-onderdeel 1 0,74 0,85 0,89 0,68 
 Geluiden/handelingen voor Flesjes vullen / productie-onderdeel 2 0,61 0,87 0,75 0,57 
 Geluiden/handelingen voor Dopjes op flesjes / productie-onderdeel 3 0,45 0,67 0,66 0,56 
 Geluiden/handelingen voor Etiket op flesjes / productie-onderdeel 4 0,39 0,70 0,88 0,47 
 Geluiden/handelingen voor Flesjes in doos / productie-onderdeel 5 0,78 0,66 0,18 0,77 
Uitvoeren Hoeveel (productie-onder)delen herkent u in de uitvoering? 0,12 

 
0,76 0,93 

 
Hoeveel productiefasen herkent u in de uitvoering? / 
Wat is de inhoud van de uitvoering? 0,80 0,40 0,45 0,75 

 Hoe verliep de samenwerking tijdens de opdracht? 0,59 0,68 0,55 0,76 
 Hoeveel sturende aanwijzingen heeft de groep gehad? 0,65 0,70 0,90 0,78 
 Beoordeling van leerling D E F G 
Orienteren Hoeveel geluiden/handelingen heeft leerling verzonnen? 0,76 0,65 0,87 0,88 
Uitvoeren Wat is het niveau van samenspel door de leerling? 0,58 0,46 0,31 0,74 
 Wat is de zeggingskracht van de uitvoering door de leerling? 0,77 0,61 0,58 0,71 
 Hoe groot was de positieve bijdrage aan het groepsproces? 0,56 0,70 0,73 0,74 
Evalueren In hoeverre volgt de uitvoering de grafische notatie/ uitvoeringsplan? 

 
0,68 

 
0,52 

 
Hoeveel productiefasen (delen) herkent u in de grafische notatie 
(uitvoeringsplan)  

 
0,76 

 
0,76 

Groep Wie had de beste ideeën voor de uitvoering? 0,42 0,39 0,56 0,43 
 Wie had de minste ideeën voor de uitvoering? 0,73 0,67 0,38 0,68 
 Wie deed het meeste voor de uitvoering? 0,47 0,15 0,38 0,65 
 Wie deed het minste voor de uitvoering? 0,50 0,52 0,49 0,51 
 Wie was de beste tijdens de uitvoering? 0,58 0,33 0,69 0,65 
 Wie was de minste tijdens de uitvoering? 0,38 0,39 0,47 0,63 

 

Op basis van deze resultaten is besloten om de Oriëntatie-groepsscores (in de eerste rij van de tabel) 
niet te gebruiken. Bij D was in twee van de 13 gevallen geen overeenstemming tussen de twee 
beoordelaars, wat opmerkelijk mag heten omdat een beoordelaar moest scoren of de groep een doos 
met attributen had gekregen van de toetsleider. Bij E kon de mate van overeenstemming niet worden 
berekend aangezien er ook geen variantie in scores was gevonden: alle beoordelaars vulden nee in.  

Het aantal beoordeelde aspecten met een overeenstemming onder de 0,20 – wat volgens de criteria 
van Landis en Koch een geringe overeenstemming betreft – was beperkt. Het overzicht is gegeven in 
Tabel 3.27. Daarbij valt op te merken dat dit telkens over individuele observaties gaat. De 
overeenstemming zal hoger zijn bij sommering over de onderdelen tot een individuele of 
groepsbeoordeling. 
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Tabel 3.27 Samenvatting van kwalificaties van de onderdelen (exclusief de Oriëntatie groepsscores) 

Gewogen 
Kappa range 

Kwalificatie 
overeenstemming 

aantallen Percentages 
per categorie cumulatief per categorie cumulatief 

0,0 - 0,2 gering 3 3 4% 4% 
0,2 - 0,4 matig 8 11 10% 13% 
0,4 - 0,6 redelijk 23 34 28% 41% 

>0,6 voldoende tot perfect 48 82 59% 100% 
 

Om te kunnen evalueren welke aspecten bij elkaar genomen kunnen worden om tot zinvolle 
somscores te leiden, en wat de kwaliteit van die schalen is zijn twee typen analyses uitgevoerd. Ten 
eerste zijn er factoranalyses uitgevoerd (PCA en Varimax-rotatie met Kaiser normalisatie) . De 
resultaten van de factoranalyse, samen met de inhoudelijke betekenis van de onderdelen en 
overeenkomsten over schalen (D, E, F, G) leverde de volgende twee groepsscores op: 

Onderzoek groep Som van de vijf groepsaspecten die allen over onderzoeken gaan 
(Geluiden/handelingen […] productie-onderdeel 1 tot en met 5); gescoord als 0 
tot maximaal 20 (5 x 4).  

Uitvoering groep Som van de relevante uitvoeringsaspecten op groepsniveau en het verloop van 
het groepsproces:  

• Hoeveel (productie-onder)delen herkent u in de uitvoering?  
(score 0 – 5, alleen bij D, F en G) 

• Hoeveel productiefasen herkent u in de uitvoering? (score 0 – 3,  
alleen bij opdracht D en E) 

• Hoe verliep de samenwerking tijdens de opdracht?  (score 0 - 3) 
• Hoeveel sturende aanwijzingen heeft de groep gehad? (score 0 – 4) 

Bij F en G geven beoordelaars aan of er sprake is van Dans, Drama of een 
combinatie. (Wat is de inhoud van de uitvoering?) Deze variabele betreft geen 
beoordeling van de uitvoering, maar beschrijft alleen de aard van de uitvoering 
en is daarom niet bij de analyse betrokken. 

Naast de twee groepsscores bleken bij alle vier opdrachten drie individuele scores mogelijk, namelijk: 
Oriëntatie individu betreft de score op de vraag  

• ‘Hoeveel geluiden/handelingen heeft leerling verzonnen?’ (score 0 – 5) 

Uitvoering individu som van de twee individuele uitvoeringsaspecten en het oordeel over de 
bijdragen van de leerling aan het groepsproces (score 0 tot maximaal 9 (3 x 3)): 

• Wat is het niveau van samenspel door de leerling? 
• Wat is de zeggingskracht van de uitvoering door de leerling?  
• Hoe groot was de positieve bijdrage aan het groepsproces?  

Rol in groep individu Bij de evaluatie werd de beoordelaar gevraagd om drie maal de leerling met de 
meest positieve bijdrage aan te wijzen en om drie maal leerling met de meest 
negatieve bijdrage aan te wijzen. In het laatste geval zijn de scores contra 
indicatief en is de omgekeerde score gebruikt. Deze scores zijn bij elkaar 
opgeteld en kennen een bereik van 0 tot 6. Merk op dat deze score correleert 
met de groepsscore omdat het een rangordening binnen de groep betreft: 

• Wie had de beste/minste ideeën voor de uitvoering? 
• Wie deed het meeste/minste voor de uitvoering? 
• Wie was de beste/minste tijdens de uitvoering? 
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Bij opdracht E maakt een leerling een grafische notatie van het klankstuk, en bij opdracht G een 
uitvoeringsplan van de bedachte voorstelling. Voor het op papier uitwerken van het klankstuk of de 
voorstelling moet de leerling een evaluatie uitvoeren van de resultaten van de onderzoeksfase. Bij 
deze opdrachten bleek een vierde individuele score mogelijk namelijk: 
Evalueren individu Deze score bestaat uit de som van de twee beoordeelde aspecten over de 

grafische notatie (bij E) of het uitvoeringsplan (bij G), de score is steeds 0 - 6:  
• In hoeverre volgt de uitvoering de grafische notatie / het 

uitvoeringsplan? (score 0 – 3) 
• Hoeveel productiefasen /delen in de uitvoering herkent u in de 

grafische notatie / het uitvoeringsplan? (score 0 – 3) 

Voor de terugrapportage naar de scholen zijn naast deze korte schalen ook meer omvattende schalen 
gemaakt door de som van de twee groepsscores te nemen, evenals de som van de individuele scores 
en een (ongewogen) totaalsom van de groepsscore en de individuele score. 

De betrouwbaarheden op basis van inter-item relaties laten zien dan de totaal-schalen zeker 
voldoende betrouwbaar zijn. Voor onderzoek op groepsniveau zijn alleen de betrouwbaarheden bij de 
schalen Uitvoering groep bij F en G aan de lage kant (grijs gearceerd). Het is ook duidelijk dat de 
groepsscore voor onderzoek en de Individuele scores voor Uitvoeren intern sterk samenhangen. 

Tabel 3.28 Lambda-2 

Schaal (Lambda-2) D E F G 
Onderzoek groep 0,86 0,88 0,89 0,90 
Uitvoering groep 0,60 0,63 0,52 0,47 
Uitvoering individu 0,84 0,85 0,85 0,86 
Rol in proces individu 0,75 0,73 0,76 0,75 
Evalueren individu 

 
0,77 

 
0,78 

 

De samenhang tussen de losse schalen is laag – wat ook de reden was om hier losse schalen van te 
maken. Echter de correlaties zijn in de meeste gevallen ook weer niet zo laag dat de sommerende 
scores er minder betrouwbaar van worden. Enige uitzondering is de individuele schaal bij E.  

Tabel 3.29 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: correlaties scores Beoordelaar 1 en 2 

Schaal (correlaties scores beoordelaar 1 en 2) D E F G 
Onderzoek groep 0,67 0,72 0,81 0,70 
Uitvoering groep 0,70 0,77 0,88 0,93 
Oriënteren individu 0,76 0,65 0,87 0,87 
Uitvoering individu 0,73 0,72 0,66 0,84 
Rol in proces individu 0,75 0,66 0,77 0,80 
Evalueren individu 

 
0,78 

 
0,66 

Ook bij de Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij schaal E is de sommering minder indicatief dan bij de 
losse scores. Voor evaluatie op systeemniveau zijn de gegevens voldoende. 
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De verschillende somscores kunnen gemaakt worden, maar wat hierbij speelt is dat er ook sprake is 
van ontbrekende waarden. Als daar geen aanpassing voor wordt getroffen dan kan bij veel leerlingen 
uit de dataset geen zinvolle somscore berekend worden. Daarom heeft imputatie plaats gevonden. 

Tabel 3.30 Percentages ontbrekende waarden zonder herstel ontbrekende waarden op itemniveau 

Schaal D E F G 
Onderzoek groep 5% 1% 6% 1% 
Uitvoering groep 6% 14% 5% 13% 
Oriëntatie individu 2% 8% 3% 3% 
Uitvoering individu 3% 5% 6% 4% 
Rol in groep individu 9% 10% 9% 10% 
Evalueren individu 

 
8% 

 
6% 

 

3.9 Correlaties tussen theorietoetsen en praktische opdrachten 
Tijdens de bespreking van het toetsplan en de toetsmatrijs kwam naar voren, dat de bij de peiling 
betrokken deskundigen het belangrijk vonden om de relatie te onderzoeken tussen de resultaten op 
de theorietoetsen en de praktische opdrachten. Omdat de theorietoetsen een ander kerndoel 
(namelijk 56) beogen te meten dan de praktische opdrachten (kerndoel 54), ligt een hoge correlatie 
tussen beide instrumenten niet in de lijn der verwachting. 

Teneinde de samenhang te onderzoeken zijn steeds Pearson-correlaties berekend tussen het 
kennisdeel en de opgaven over waardering in de theorietoetsen en alle praktische opdrachten. 

Tabel 3.32 Pearson correlaties tussen bankscores theorietoets en individuele opdrachten 

 
Praktische opdracht Kennis Waardering 

A Onderzoeken – aantal schetsen -0,023 0,061 
 Uitvoering (kerndoel 54)  0,114 ** 0,185 ** 
B Oriënteren  0,122 ** 0,183 ** 
 Onderzoeken  0,117 * 0,287 ** 
 Evalueren  0,078 0,274 ** 
 Uitvoering (Kerndoel 54)  0,098 * 0,278 ** 
C Oriënteren  0,086 0,129 ** 
 Onderzoeken  0,115 * 0,094 * 
 Evalueren -0,029 0,032 
 Uitvoering (Kerndoel 54)  0,246 ** 0,201 ** 

* significant op 0,05; ** significant op 0,01 

Hoewel de meeste correlaties significant zijn, vertonen de scores op de individuele beeldende 
opdrachten een geringe tot matige samenhang met de behaalde score op de theorietoets. Tussen de 
onderdelen van opdracht B en de waarderingopgaven bestaan de hoogste correlaties. 

Voor de resultaten op de theorietoets en de groepsopdrachten is de samenhang nog minder. De 
hoogste correlaties vertonen de individuele scores (voor de grafische notatie) bij opdracht E en de 
opgaven over de waardering in de theorietoetsen. Het is dan ook niet zinvol om deze relatie te 
rapporteren. 
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Tabel 3.33a Pearson correlaties tussen theorietoets (kennis) en groepsopdrachten 

Schaal D E F G 
Onderzoek groep 0,084 0,07 0,076 0,144 
Uitvoering groep 0,028 0,03 0,088 -0,015 
Oriëntatie individu 0,023 0,041 0,01 0,191 
Uitvoering individu 0,069 0,083 0,112 0,117 
Rol in groepsproces individu 0,044 0,119 0,126 0,147 
Evalueren individu  0,097  0,072 

 

Tabel 3.33b Pearson correlaties tussen theorietoets (waardering) en groepsopdrachten 

Schaal D E F G 
Onderzoek groep -0,013 0,027 -0,047 0,044 
Uitvoering groep 0,145 0,055 0,127 -0,012 
Oriëntatie individu 0,003 0,108 0,108 0,109 
Uitvoering individu 0,127 0,177 0,159 0,157 
Rol in groepsproces individu 0,053 0,145 0,075 0,158 
Evalueren individu  0,268  0,017 

 

3.10 Conclusies  
Het doel van deze analyse is om de kwaliteit van het instrumentarium te onderzoeken. Welke 
onderdelen van het instrumentarium geven zinvolle informatie over de stand van zaken van 
Kunstzinnige Oriëntatie in het primair onderwijs? 

Voor een uitspraak over de beheersing van kerndoel 54 (over de kwaliteit van de uitvoering) en 55 
(over de reflectie door leerlingen) geven de individuele scores bij de vier groepsopdrachten een 
voldoende tot perfect betrouwbaar beeld voor een analyse op stelselniveau. Dit geldt ook voor alle 
toetsen met opgaven over de beheersing van kerndoel 56 (over kennis en de eigen waardering en 
waardering van anderen. 

Voor kerndoel 54 vertonen de individuele scores bij de drie tekenopdrachten een matige (.379 bij 
opdracht A) tot redelijke betrouwbaarheid (van .55 en .573 bij de opdrachten B en C). Dit betekent dat 
voor opdracht A alleen een vergelijking mogelijk is van de verdeling van de individuele scores met 
1997, zoals in figuur 3.1. Uitspraken over de beheersing van kerndoel 54 op basis van de opdrachten B 
en C moeten met enige reserves worden gedaan. Dit geldt eveneens voor de uitspraken over de 
resultaten bij kerndoel 55 voor de tekenopdrachten A, B en C. 

Naast de fase uitvoeren bestaat het creatieve proces uit de drie fasen oriënteren, onderzoeken en 
evalueren. Voor een analyse op stelselniveau zijn de volgende scores voldoende betrouwbaar: 

• De individuele scores voor onderzoeken en evalueren bij de tekenopdrachten,   
• de individuele scores voor oriënteren en evalueren bij de groepsopdrachten, en  
• de groepsscores voor onderzoeken. 

Bij de groepsopdrachten is naast het creatieve proces ook het groepsproces beoordeeld. De 
individuele scores op dit gebied zijn voldoende betrouwbaar voor een analyse op stelselniveau, 
evenals de groepsscores voor de uitvoering van een klankstuk bij de opdrachten D en E.  
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Bijlage A Uitspraken van de leerverslagen en attitudelijsten  
 
Vak nr Uitspraak Leerverslag 
Muziek 1 Door de lessen muziek kan ik nu beter uitleggen waarom ik een muziekstuk mooi of niet zo mooi 

vind  
Muziek 2 Ik heb geleerd hoe ik met een muziekinstrument iets tot uitdrukking kan brengen (bijv. een 

gevoel, gebeurtenis, verhaal of idee) 
Muziek 3 Ik heb geleerd hoe ik een eenvoudig muziekstuk kan spelen 
Muziek 4 Bij muziek heb ik kennis gemaakt met klassieke muziek (bijv. opera, symfonieën, kamermuziek) 
Muziek 5 Ik heb geleerd hoe ik anderen kan vertellen wat er goed en fout ging bij hun muziekstukje 
Muziek 6 Door de lessen muziek weet ik nu welke muziekinstrumenten er zijn en hoe ze klinken 
Muziek 7 Ik heb geleerd hoe ik muziek met allerlei tekens kan noteren (zoals figuren, strepen en stippen) 
Muziek 8 Ik heb geleerd hoe ik een (eigen) muziekstukje boeiend kan maken door tempo en ritme te 

veranderen 
Muziek 9 Ik heb ervaren dat je bij het luisteren naar muziek kunt letten op de melodie, de instrumenten, 

het tempo en het ritme 
Muziek 10 Ik heb geleerd om open te staan voor wat de juf of meester van mijn muziekstukje vindt 
Beeldend 1 Door de lessen beeldende kunst kan ik nu beter uitleggen waarom ik een beeldhouwwerk mooi  

of niet zo mooi vind 
Beeldend 2 Ik heb geleerd hoe ik met een tekening of schilderij iets tot uitdrukking kan brengen (bijv. een 

gevoel, gebeurtenis, verhaal of idee) 
Beeldend 3 Ik heb geleerd hoe ik een eenvoudig werkstuk van papier, klei of textiel kan maken 
Beeldend 4 Bij beeldende kunst heb ik kennis gemaakt met schilderijen van ‘oude meesters’ (bijv. van 

Rembrandt of Vermeer) 
Beeldend 5 Ik heb geleerd hoe ik anderen kan vertellen wat ik goed en minder goed vind aan hun tekening 

of schilderij 
Beeldend 6 Tijdens de lessen beeldende kunst heb ik verschillende technieken beter leren kennen (zoals 

tekenen, schilderen, bouwen en boetseren) 
Beeldend 7 Ik heb geleerd hoe ik een ontwerp of een schets voor een schilderij kan maken  
Beeldend 8 Ik heb geleerd hoe ik een tekening boeiend kan maken door kleur, vorm en licht en donker te 

veranderen  
Beeldend 9 Ik heb ervaren dat je bij het kijken naar schilderijen kunt letten op de kleur, de vorm en de 

vlakverdeling  
Beeldend 10 Ik heb geleerd om open te staan voor wat de juf of meester van mijn tekening of schilderij vindt 
Dans 1 Door de lessen dans kan ik nu beter uitleggen waarom ik bepaalde dansen mooi of niet zo mooi 

vind 
Dans 2 Ik heb geleerd hoe ik met een dansje iets tot uitdrukking kan brengen (bijv. een gevoel, 

gebeurtenis, verhaal of idee) 
Dans 3 Ik heb geleerd hoe ik een eenvoudig dansstukje kan uitvoeren 
Dans 4 Tijdens de lessen dansen en bewegen heb ik kennis gemaakt met klassiek ballet (bijv. Het 

Zwanenmeer) 
Dans 5 Ik heb geleerd hoe ik anderen kan vertellen wat er goed en minder goed ging bij hun dansstukje  
Dans 6 Door de lessen dans en beweging weet ik nu welke danspasjes er zijn en hoe ik ze kan 

herkennen 
Dans 7 Ik heb geleerd hoe ik een plan voor een dansstukje kan maken 
Dans 8 Ik heb geleerd hoe ik zelf een leuk onderwerp voor een dansstukje kan bedenken 
Dans 9 Ik heb ervaren dat je bij het kijken naar een dansuitvoering kunt letten op de danspassen, het 

tempo en het gebruik van het podium 
Dans 10 Ik heb geleerd om open te staan voor wat de juf of meester van mijn dansstukje vindt 
Drama 1 Door de lessen dans kan ik nu beter uitleggen waarom ik een toneelstukje  mooi  of niet zo mooi 

vind 
Drama 2 Ik heb geleerd hoe ik in een toneelstukje iets tot uitdrukking kan brengen (bijv. een gevoel, 

gebeurtenis, verhaal of idee) 
Drama 3 Ik heb geleerd hoe ik samen met anderen een eenvoudige toneelstukje kan uitvoeren 
Drama 4 Tijdens de lessen drama heb ik kennis gemaakt met toneel en theater 
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Vak nr Uitspraak Leerverslag 
Drama 5 Ik heb geleerd hoe ik anderen kan vertellen wat er goed en minder goed vind aan hun 

toneelstukje 
Drama 6 Door de lessen drama weet ik nu hoe  je emoties kunt spelen (bijv. met woorden, gebaren en 

gezichtsuitdrukkingen) 
Drama 7 Ik heb geleerd hoe ik een plan voor een toneelstukje kan maken  
Drama 8 Ik heb geleerd hoe ik zelf een leuk onderwerp voor een toneelstukje kan bedenken 
Drama 9 Ik het ervaren dat je bij het kijken naar een toneelstukje kunt letten op de personen , het verhaal 

en waar het verhaal zich afspeelt 
Drama 10 Ik heb geleerd om open te staan voor wat de juf of meester van mijn toneelspel vindt 
 
 
Vak Nr Uitspraak Attitudelijst 
muziek 1 Ik vind het leuk om alleen of samen met anderen te zingen 
muziek 2 Ik luister graag naar moderne muziek (bijvoorbeeld pop, rock, house, dance, rap, techno, dj) 
muziek 3 Muziek is voor mij belangrijk als vrijetijdsbesteding 
muziek 4 Ik vind dat straatmuzikanten echte kunstenaars zijn 
muziek 5 Ik geloof dat muziek voor mij persoonlijk maar weinig nut heeft 
muziek 6 Ik luister graag naar klassieke muziek (bijv. opera, symfonieën, kamermuziek) 
muziek 7 Muziek maken is voor mij belangrijk omdat ik daarmee mijn gevoelens kan uiten 
muziek 8 Ik kijk graag naar muziekprogramma's op televisie  (bijv. Voice of Holland, Singer-songwriter van 

Nederland) 
muziek 9 Ik vind muziek die ik niet kan nazingen lelijk 
muziek 10 Ik vind muziek maken fijn omdat ik dan creatief kan zijn  
beeldend 1 Ik vind het leuk om zelf een tekening of schilderij te maken  
beeldend 2 Ik kijk graag naar mooie tekeningen in stripverhalen 
beeldend 3 Tekenen en schilderen zijn voor mij belangrijk als vrijetijdsbesteding 
beeldend 4 Ik vind dat modeontwerpers echte kunstenaar zijn 
beeldend 5 Ik geloof dat beeldende kunst voor mij persoonlijk maar weinig nut heeft 
beeldend 6 Ik kijk graag naar schilderijen van ‘oude meesters’ (bijv. van Rembrandt of Vermeer) 
beeldend 7 Tekenen en schilderen zijn voor mij belangrijk omdat ik daarmee mijn gevoelens kan uiten 
beeldend 8 Ik kijk graag naar videoclips waarin de nieuwste technieken worden toegepast 
beeldend 9 Ik vind kunstwerken waarbij je niet kunt zien wat het voorstelt lelijk 
beeldend 10 Ik vind tekenen en schilderen fijn omdat ik daarmee mijn fantasie de vrije loop kan laten 
dans 1 Ik vind het leuk om op muziek te bewegen 
dans 2 Ik kijk graag naar hoe dansers bewegen in moderne dans (bijv. breakdance, streetdance) 
dans 3 Dansen is voor mij belangrijk als vrijetijdsbesteding 
dans 4 Ik vind dat breakdancers echte kunstenaars zijn  
dans 5 Ik geloof dat dansen voor mij persoonlijk maar weinig nut heeft 
dans 6 Ik kijk graag naar klassiek ballet (bijv. het Zwanenmeer) 
dans 7 Dansen is voor mij belangrijk omdat ik daarmee mijn gevoelens kan uiten 
dans 8 Ik kijk graag naar dansen op televisie (bijv. Dance, dance, dance of So You Think You Can Dance: 

The Next Generation)  
dans 9 Ik vind een dansuitvoering waar geen verhaal achter zit saai 
dans 10 Ik vind dansen en bewegen fijn omdat ik me dan helemaal kan uitleven 
drama 1 Ik vind het leuk om een rol te spelen in een toneelstukje 
drama 2 Ik kijk graag naar hoe acteurs spelen in soapseries (bijv. SpangaS of Goede tijden, slechte tijden) 
drama 3 Toneelspelen is voor mij belangrijk als vrijetijdsbesteding 
drama 4 Ik vind dat cabaretiers echte kunstenaars zijn 
drama 5 Ik geloof dat toneel en theater voor mij persoonlijk maar weinig nut hebben 
drama 6 Ik luister en kijk graag naar toneelstukken (bijv. Romeo en Julia) 
drama 7 Meedoen aan een rollenspen is voor mij belangrijk omdat ik daarmee mijn gevoelens kan uiten 
drama 8 Ik kijk graag naar jeugdseries op televisie (bijv. Brugklas)  
drama 9 Ik vind een toneelstuk waarin geen verhaal verteld wordt saai 
drama 10 Ik vind meedoen aan een toneelstukje fijn omdat ik dan creatief kan zijn 
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Bijlage B Selectie van ankertekeningen  
Opdracht B (monument) bestaat in totaal uit vier onderdelen: drie opdrachten om te schetsen en een 
definitief werkstuk. Opdracht C (Portret) bestaat uit twee opdrachten: schetsen en een definitief 
portret. De acht beoordelaars worden in de volgende tabel aangeduid met een letter A tot en met H. 
De te selecteren tekeningen worden aangeduid met de kleine letters a tot en met h. 

 
B (Monument) A B C D E F G H gem sd anker 

Schetsen  
zij-aanzicht 

           

h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00 1 
j 2 2 2 4 2 2 2 2 2,25 0,71  
a 4 4 4 3 6 4 6 8 4,88 1,64 2 
e 3 3 9 5 7 5 5 5 5,25 1,98  
g 8 6 7 2 9 9 3 3 5,88 2,85  
d 5 5 5 10 3 6 7 7 6 2,07  
i 7 7 8 8 5 3 8 4 6,25 1,98 3 
f 10 8 3 6 8 7 4 6 6,5 2,27  
c 6 10 6 9 4 8 10 9 7,75 2,19  
b 9 9 10 7 10 10 9 10 9,25 1,04 4 

Schetsen 
plattegrond 

           

j 1 1 1 1 1 2 1 1 1,13 0,35 1 

g 3 2 3 2 3 1 4 6 3 1,51  

e 4 6 4 7 2 4 5 3 4,38 1,60 2 

h 2 4 6 4 6 5 3 8 4,75 1,91  

i 5 8 5 3 5 7 2 5 5 1,93  

d 6 5 7 5 7 3 7 2 5,25 1,91  

f 7 7 2 8 4 8 8 4 6 2,33 3 

c 9 3 8 6 8 9 6 7 7 2,00  

b 8 9 10 9 9 6 10 9 8,75 1,28  

a 10 10 9 10 10 10 9 10 9,75 0,46 4 
Schetsen 

onderdelen 
           

j 1 1 2 2 1 1 1 1 1,25 0,46 1 

i 2 2 1 1 6 2 2 2 2,25 1,58  

h 3 3 8 5 2 3 3 3 3,75 1,91 2 

f 9 4 3 4 4 5 7 4 5 2,00  

e 4 5 4 3 5 6 8 6 5,13 1,55  

b 5 6 9 7 3 4 6 5 5,63 1,85  

c 7 10 6 6 8 7 4 10 7,25 2,05  

g 8 7 7 9 9 8 5 7 7,5 1,31 3 

d 6 9 5 8 7 9 9 8 7,63 1,51  

a 10 8 10 10 10 10 10 9 9,63 0,74 4 
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B (Monument) A B C D E F G H gem sd anker 

Definitief / 
eindwerkstuk 

           

j 1 1 1 1 1 1 2 1 1,13 0,35 1 

i 2 2 3 4 2 2 1 6 2,75 1,58  

h 3 3 2 7 4 4 3 5 3,88 1,55 2 

g 8 6 8 5 3 5 4 3 5,25 1,98  

f 10 5 4 3 6 7 8 4 5,88 2,36  

d 5 4 9 6 5 6 5 8 6 1,69 3 

e 4 7 7 9 7 3 9 2 6 2,67  

a 6 10 5 2 10 8 6 7 6,75 2,66  

b 9 9 6 8 8 9 7 9 8,13 1,13  

c 7 8 10 10 9 10 10 10 9,25 1,16 4 

 
C (Portret) A B C D E F G H gem sd anker 

Schetsen         
   j 1 1 5 2 1 1 3 2 2,00 1,41 1 

g 5 2 1 3 2 2 1 1 2,13 1,36 
 i 2 3 2 4 5 5 2 3 3,25 1,28 
 e 6 5 3 6 4 6 6 5 5,13 1,13 2 

h 3 6 10 1 10 3 4 6 5,38 3,29 
 b 4 4 8 8 6 4 8 4 5,75 1,98 
 f 9 9 4 7 3 9 5 9 6,88 2,53 
 c 8 7 7 9 7 8 7 7 7,50 0,76 3 

d 10 8 6 5 8 7 10 8 7,75 1,75 
 a 6 10 9 10 9 10 9 10 9,13 1,36 4 

Portret 
           j 1 1 1 1 1 1 2 1 1,13 0,35 1 

g 2 3 2 3 2 2 1 3 2,25 0,71 
 f 4 2 5 2 6 3 5 2 3,63 1,60 
 i 3 4 3 4 3 5 3 4 3,63 0,74 2 

e 5 7 6 5 7 6 7 5 6,00 0,93 
 c 6 5 9 6 8 4 6 7 6,38 1,60 
 d 8 6 4 7 4 9 8 8 6,75 1,91 
 h 7 10 8 8 5 7 4 6 6,88 1,89 3 

b 9 8 7 9 9 8 9 9 8,50 0,76 
 a 10 9 10 10 10 10 10 10 9,88 0,35 4 
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Bijlage C Eindoordelen van externe deskundigen 

Reactie Karin Hoogeveen 
5 november 2015 
 
In het algemeen zijn de toetsen en opgaven helder en sterk verbeterd ten opzichte van de laatste 
versie. De toelichting op de diverse onderdelen vind ik eveneens inzichtelijk. Ik vraag me wel af hoe de 
diverse onderdelen ten opzichte van elkaar gewogen worden na de beoordeling per onderdeel, temeer 
daar sommige kerndoelen door meerdere toetsvormen gemeten worden. 
Ook ben ik benieuwd in hoeverre er gecorrigeerd wordt voor activiteiten die kinderen in hun vrije tijd 
ondernemen. Ik meen me te herinneren dat daar vragen over gesteld zouden worden, maar ik ben ze 
niet tegen gekomen. 

1. Handleiding toetsleider 
Dit lijkt mij een heldere handleiding waar de toetsleider goed mee uit de voeten moet kunnen na een 
training. Wel zou duidelijker gemaakt moeten worden in welk opzicht de twee opdrachten dans/drama 
(F en G) van elkaar verschillen. 
Ik vind dat afname en beoordeling gescheiden plaats moeten vinden. Jullie betogen dat ook,  maar 
deze lijkt soms door elkaar te lopen, omdat de toetsleider (ook) beoordelingsaspecten moet noteren 
en als tweede beoordelaar kan optreden. Dat is verwarrend. 
Zijn er twee aparte trainingen voor toetsleiders en beoordelaars? Indien het onvermijdelijk is dat de 
proefleider ook beoordelingsaspecten noteert, dan is een deels gezamenlijke training aan te raden, 
zodat er op een uniforme manier geïnterpreteerd en beoordeeld kan worden. 

Beoordeling praktische opdrachten 
Oriënteren 
Het aantal geluiden bij de muziekopdracht geldt als beoordelingscriterium. Dat vind ik wat mager. Het 
gaat ook over variëteit en in welke mate leerlingen kiezen voor de niet meteen voor de hand liggende 
geluiden. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te hebben voor: hoe zijn de leerlingen hiertoe 
gekomen (een leerling die alles bedenkt, een of twee, hele groepje). Dat komt aan de orde bij het 
groepsproces en de scores voor de individuele leerlingen, maar zou uitgesplitst kunnen worden per 
fase. 
Deze opmerking geldt ook voor de andere disciplines. Ik begrijp dat kwantificering het eenvoudigst is, 
maar dat is een te magere operationalisering van de kwaliteit van de oriëntatiefase. 
 
Onderzoeken 
Ook hier weer: waarom alleen aantallen? Interessanter is, bijvoorbeeld bij muziek en dans: gebruiken 
de leerlingen argumenten om te kiezen voor het ene dan wel andere geluid of het uitproberen van de 
ene dan wel de andere beweging? Welk soort argumenten (artisitieke, bruikbaarheid, uitvoerbaarheid 
etc.). Op grond waarvan komen definitieve keuzes tot stand (een leerling die een dominante rol speelt 
in de groep, een leerling die zich bijvoorbeeld buiten school veel bezighoudt met dans en/of drama). 
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Uitvoeren 
De tekst beoogt de techniek van leerlingen te beoordelen. Dat maakt geen onderdeel uit van de 
kerndoelen en zal sterk variëren naarmate een leerling ook buiten school bezig is met dans, drama en 
muziek.  In de kop staat dans/speltechnieken. Gaat het hier om de disciplines dans, drama en muziek? 
Dan zou ik dat ook in de kop zetten. 

2. Vragenlijsten leerlingen attitude  leerverslag 
Er heeft een enorme verbeterslag plaatsgevonden en er is een heldere verantwoording beschikbaar 
over de uiteindelijk geselecteerde items. De vragenlijsten zijn relevant en beknopt gehouden. Ik kan 
me in veel vragen goed vinden. 
Ik blijf moeite houden met vragen over mooi of niet mooi als operationalisering van ‘betekenis geven’. 
Wellicht zou een betere operationalisering zijn: ‘begrijp ik beter waarom (muziek, schilderij, toneelstuk 
of dans) mooi of niet mooi gevonden wordt door deskundigen.’ Of: ‘ … belangrijk wordt gevonden’. 
Dat geldt ook voor de stellingen zoals: ‘muziek die ik niet kan nazingen, vind ik lelijk.’  en de stellingen 
met termen als saai en leuk. Wat zegt dat in relatie tot de kerndoelen? De verantwoording van deze 
categorie vragen in het bijbehorende document overtuigt mij niet van opname van deze 
attitudevragen in PPON. 
 
De relevantie van stellingen zoals: ‘Ik vind dat straatmuzikanten/ cabaretiers/ breakdancers/ 
modeontwerpers  echte kunstenaars zijn’ ontgaat me nog steeds. 
 
Waarom wel vragen of leerlingen in aanraking gekomen zijn met klassieke muziek en klassiek ballet en 
niet vragen naar moderne beeldende kunst en moderne dans? 
 
De voorbeelden (bijvoorbeeld bij muziekprogramma’s: Voice of Holland, Singer-songwriter van 
Nederland) lijken me overbodig en bovendien te sturend.  
Veel kinderen kijken vooral op hun laptop naar clips en films op YouTube, die mis ik nog steeds. Dat 
geldt voor audiovisueel in het algemeen, jammer dat daarover niets is opgenomen, terwijl er op 
scholen wel gewerkt wordt met het maken van films. 
 
Verkleinwoorden vermijden: dansje, dansstukje, danspasjes, toneelstukje. Komen nogal denigrerend 
over. 

3. Toetsen 
Uiteraard horen kennisvragen ook bij een peilingsonderzoek, maar ik blijf moeite houden met de 
inhoud van een deel van de opgenomen vragen en mij is niet duidelijk waarop die keuze is gebaseerd. 
Het lijkt dat Kunst algemeen leidend is geweest, zoals we dat in het VO kennen. Eigenlijk geldt het 
grootste deel van mijn reactie op 17 augustus nog steeds. Omdat niet voorgeschreven is wat scholen 
moeten behandelen, berust het teveel op toeval en de mate waarin leerlingen buiten school culturele 
activiteiten ondernemen, of een leerling over de kennis beschikt waar jullie naar vragen. 
 
Vragen als: Waar komt deze muziek vandaan? worden vaak gesteld en ik vraag me af waarom aan de 
geografische herkomst van muziek zoveel belang wordt toegekend. 
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Ik vind het ook nog steeds jammer dat leerlingen niet zelf een gevoel op mogen schrijven, maar 
moeten kiezen uit een rijtje en er dus ook ‘foute’ gevoelens zijn, getuige het beoordelingsformulier. 
Het lijkt mij vooral te gaan om de manier waarop leerlingen de relatie leggen tussen het kunstwerk en 
hun gevoel. Een andere insteek zou kunnen zijn: welk gevoel denk je dat de kunstenaar had toen hij dit 
maakte en waarom. 
 
Tenslotte, hopelijk beledig ik niet iemand: wat een oubollige tekeningen bij de muzikanten en 
bovendien alleen mannen. Waren er geen modernere en sekseneutralere plaatjes te vinden? 
 
Ik wens jullie veel succes bij de afronding en ben benieuwd naar de resultaten! 
 

Reactie Folkert Haanstra 
Definitieve reactie op definitieve versie Peilingsonderzoek Kunstzinnige Oriëntatie 
november 2015 

De omschrijving van toetsplan en toetsmatrijs is helder. Er zijn t.a.v. de operationalisering van de 
kerndoelen en de SLO domeinbeschrijving duidelijke en in het algemeen verdedigbare keuzes 
gemaakt. Er zijn uiteraard nog wel kanttekeningen, die deels overigens een herhaling van vorige 
opmerkingen zijn (zoals t.a.v. de attitudelijst) .  

Het centrale belang van het creatieve proces in het peilingsonderzoek wordt benadrukt. Daarover 
enkele opmerkingen: 
‘Dit creatieve proces kan zowel betrekking hebben op de productieve vaardigheden als op de 
receptieve en reflectieve vaardigheden’.  Deze formulering vind ik verwarrend, je kunt het zo lezen dat 
ook reflectie zelf de fasen van een creatief proces volgt (dus dat je zoiets hebt als oriënterende 
reflectie, terwijl het gaat om reflectie op oriëntatie). Moet het daarom niet zijn: ‘Bij het creatieve 
proces spelen niet alleen productieve vaardigheden een rol, maar ook receptieve en reflectieve 
vaardigheden’.  (Deze formulering staat ook op p.3 van de handleiding van de toetsleider). 

De keuze om bij de praktische opdrachten het creatieve proces als  ‘dynamische eenheid ‘ te zien, en 
in de opdrachten alle fasen uit te lokken, vind ik juist. Wel heb ik bij de muziek en dans/drama 
opdrachten vragen over de veronderstelde verdeling van de fasen en bij Een ondergrondse ontdekking 
over ‘oriënteren’ en ‘onderzoeken’ (zie reactie op praktische opdrachten). 
 
In eerdere reactie gaf ik aan: Maar bij muziek in het p.o. is het creatieve proces, zoals omschreven door 
de SLO, weinig aan de orde. Dat heeft een vooral docentgerichte invulling, waarbij  reproductie 
(bijvoorbeeld zingen van bepaalde liederen) voorop staat. Heeft reproductie/herscheppen ook een 
plaats in de praktische opdrachten van de podiumkunsten of helemaal niet?  
Besloten is dus om dit niet te doen. Aangesloten wordt dus bij een poging tot curriculumvernieuwing 
en niet bij wat in het kader (nr 5) heet ‘traditionele’ onderdelen van het curriculum.  Dit moet bij de 
interpretatie van de resultaten uitdrukkelijk aan de orde komen.  

De praktische opdrachten 
De verschillen tussen D en F enerzijds en E en G anderzijds zijn dat bij een meer open opdracht (F en G) 
de oriëntatiefase en onderzoeksfase langer zijn. Is de veronderstelling dat bij een gesloten de opdracht  
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oriëntatie en onderzoek van minder belang zijn en bij verhoudingsgewijs meer open opdrachten 
oriëntatie en onderzoek  langer behoren te zijn? Dat lijkt me niet juist. 

In de tabel op pag 3  van handleiding toetsleider wordt aangegeven dat bij opdracht A oriënteren en 
onderzoeken ontbreken. Ik snap dat opdracht A qua vorm identiek moet zijn aan de vorige afname en 
dat je nu oriëntatie en onderzoek niet middels oefentekeningen kunt afdwingen. Maar impliciet 
kunnen ze wel (of juist niet) aanwezig zijn.  U verwacht dat slechts enkele leerlingen het initiatief zullen 
tonen om vooraf te schetsen. Het feit dat alle fasen niet expliciet worden uitgelokt, maakt het extra 
interessant om te kijken of ze dan ook niet plaats vinden.  In het antwoordblad bij  A worden terecht  
vragen over eerste fasen gesteld. Er staat een score voor oriënteren (aantal schetsen), maar niet voor 
onderzoeken. Ik zou zeggen dat het maken van schetsen onder onderzoeken valt en niet onder 
oriënteren (zie ook het toetsplan 3.2.1) 

Verder is de operationalisering van creativiteit of de eerste fasen van creatief proces steeds beperkt 
tot aantallen schetsen, aantallen geluiden etc.  Dat is zeer betrouwbaar, maar van zeer beperkte 
validiteit. Eén schets waarin veel is gerommeld en uitgeprobeerd kan net zoveel waard zijn als 3 
schetsen.  

Theorietoets en vragenlijst  
Wat betreft de toets kunstzinnige oriëntatie:  Ik vind het goed dat de vragen en de 
antwoordmogelijkheden op veel plaatsen vereenvoudigd zijn, maar bepaalde bezwaren die ik vorige 
keer heb geuit blijven staan. Zo vind ik bijvoorbeeld de keuze van Les Saltimbanques nog steeds 
problematisch vanwege de voorkennis die je moet hebben: de verwijzing naar Picasso en dat het van 
isolatiemateriaal is gemaakt (dat kun je uit de foto alleen niet opmaken).  En dan de m.i. zinloze vraag 
naar redenen waarom het beeld zoveel geld waard is.   

Zoals vorige keer aangegeven: de open beschouwingsvragen van de vorige peiling beeldend vind ik 
geschikter, omdat daarin het niveau van de beschouwing veel rechtstreekser (in termen van de leerling 
zelf) duidelijk wordt. Dus misschien minder betrouwbaar te scoren, maar wel meer valide.   

Leerlingverslagen en attitudelijsten 
Ik vind de items in het leerverslag sterk verbeterd en dat in de proefafname muziek bleek dat veel 
leerlingen zeiden niet te voldoen aan streefcompetenties, pleit wat mij betreft voor de validiteit van 
het verslag. Ik begrijp dat de lijst items gereduceerd moest worden, maar de manier waarop roept 
toch vragen op. Het is nogal een kunstgreep om ‘niet over nagedacht’ als neutrale middencategorie te 
nemen. Ik zie het toch als een negatieve uitspraak over de betreffende competentie. Ik vraag me 
verder af of zo’n leerlingverslag wel een hoge alpha moet hebben en dat dus items met lage RIR 
ongeschikt zijn. Een hoge alpha betekent toch dat dezelfde dimensie wordt gemeten, maar dat hoeft 
bij zo’n leerlingverslag niet. Het gaat om zeer verschillend soortige streefcompetenties en je zou willen 
dat items m.b.t gelijksoortige streefcompetenties met elkaar correleren, maar binnen die 10 of 20 zijn 
uitspraken die niet gerelateerd hoeven te zijn. Maar ik ben geen methodoloog en Cito zal ongetwijfeld 
kunnen aangeven waarom dit wel een goede aanpak is.   

De attitude lijst (beeldend of anderszins) blijft voor mij een onnodig onderdeel van de peiling. In mijn 
vorige reacties ben ik daar al uitgebreid op ingegaan. Het geldt met name de items die de houding 
t.a.v. kunststromingen, genres e.d. meten (oude meesters, videoclips) want die meten m.i. niet of 
nauwelijks onderwijsopbrengsten. 
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Dat laatste is natuurlijk sowieso een probleem bij de peiling kunstzinnige oriëntatie: veel kennis en 
vaardigheden zullen buiten school zijn verworven, in het gezin, muziekscholen , centra voor 
kunstzinnige vorming etc. De gezinssocialisatie in de kunsten (nemen je ouders je mee naar het 
museum? etc. etc.) zou belangrijk zijn te weten, maar voert te ver. Maar je zou toch wel in één 
eenvoudige vraag kunnen inventariseren of de deelnemende leerlingen buitenschoolse lessen muziek, 
dans, drama en beeldend volgen of gevolgd hebben.  

Reactie Stéfanie van Tuinen 
5 november 2015 

Bij deze wil ik de ontwerpers van het toetsinstrumentarium complimenteren met het resultaat. Het zal 
vast geen gemakkelijke klus zijn geweest om hiervoor de juiste opzet, inrichting en uitvoering te 
kiezen. Zeker ook gezien het korte tijdsbestek waarin één en ander gereed moest komen.  

Mij is gevraagd om een oordeel te geven over het definitieve resultaat van toetsinstrumentarium. In 
een eerder stadium van het ontwerp zijn er een aantal aanbevelingen gedaan door Folkert Haanstra, 
Karin Hoogeveen en mijzelf. Het is goed om te zien dat een aantal aanbevelingen in het eindresultaat 
verwerkt zijn. Het 'in zijn geheel' opnemen van het creatieve proces, bij verschillende vakdisciplines, 
vind ik een grote verbetering t.o.v. de vorige versie. Het zal voor zich spreken dat ik het betreur dat 
een aantal aanbevelingen niet zijn overgenomen. Ik zal eerst een aantal algemene opmerkingen geven 
en daarna ingaan op de aandachtspunten in de verschillende documenten.  

• Ten aanzien van de resultaten van Peil.onderwijs (in zijn huidige opzet en inrichting) zal alleen met 
enige bescheidenheid iets gezegd kunnen worden over de kwaliteit van het onderwijs in het 
leergebied kunstzinnige oriëntatie, het creatieve proces en het (creatieve) product van leerlingen 
eind groep 8.  

• Het toetsinstrumentarium biedt nergens zicht op (buiten school opgedane) voorkennis van 
kinderen of op het onderwijsaanbod van school. Wordt de informatie uit Peil.onderwijs 
bijvoorbeeld gecombineerd met en gerelateerd aan informatie uit andere monitorinstrumenten 
(zoals de monitor Cultuuronderwijs)? (Daar was in voorafgaand overleg weleens sprake van)  
En is het misschien interessant om toch een vraag toe te voegen over deelname van leerlingen 
aan naschoolse culturele activiteiten?  

• Het is niet duidelijk hoe de onderlinge verdeling van praktische toetsen, leerverslagen en 
kennistoetsen wordt georganiseerd (worden verschillende combinaties van vakdisciplines in de 
toetsen bewust gemaakt?) en of er tussen verschillende toetsresultaten een relatie gelegd wordt. 
(Daarbij zou ik het interessant vinden om bij de analyse van de toetsresultaten onderscheid in 
sekse te maken.)  

Toetsplan en toetsmatrijs 
• De vaardigheid 'techniek' staat niet expliciet in de kerndoelen of de domeinbeschrijving, maar 

wordt wel opgevoerd als kader. De vaardigheid 'techniek' komt in het toetsinstrumentarium 
nauwelijks expliciet aan de orde.  

• Het document verhaalt over de 'nog te houden pre-test'. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden en 
de tekst dient daarop aangepast te worden.  

• In het kader van kerndoel 56 wordt gedacht aan voorbeelden afkomstig uit de (traditionele) 
kunsten. Cultureel erfgoed kan echter veel breder opgevat worden.  
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• Er zal aandacht besteed worden aan buitenschools leren (p. 3): deze tekst gaat m.i. over 
naschools leren.  

• De schriftelijke toets bestaat uit 20 vragen: 10 kennis- en 10 attitude-vragen. De getallen op p. 4 
kloppen waarschijnlijk niet.  

• In het kader van individuele, objectieve toetsing is afname in aparte ruimtes en bijvoorbeeld 
'ongestoord tekenen zonder te overleggen' begrijpelijk, maar dit strookt nauwelijks met de 
werkelijkheid in de praktijk.  

Handleiding voor de toetsleider 
• De omschreven opbrengst van Peil.onderwijs is m.i. breder dan hier beschreven staat 

(bijvoorbeeld, input leveren aan toekomstige beleidskeuzes op het gebied van cultuuronderwijs).  
• Een verantwoording (explicieter dan nu het geval is) over wat er precies gepeild wordt per 

onderdeel en waarom, lijkt me wenselijk.  
• Brondocumenten (zoals de domeinbeschrijving) dienen worden toegevoegd.  
• De toetsleider dient de school (liefst van tevoren) duidelijk te instrueren over de inrichting van de 

toetsomgeving en de materialen/bronnen. (Zo leverde het puntenslijpen van de kleurpotloden 
bijvoorbeeld veel ruis op tijdens de tekentoets, zo zag ik bij de pre-test.)  

• De toetsleider dient de toetsformulieren van tevoren (op school) te controleren. (In de pre-test 
bleken sommige formulieren bijvoorbeeld niet goed gevouwen te zijn waardoor leerlingen erg in 
verwarring werden gebracht.)  

• Het strekt tot aanbeveling om de toetsleider de gelegenheid te bieden om, naast het scoren op 
toetsitems (1,2,3 of 4), extra opmerkingen te plaatsen.  

• Op p. 3 is het niet duidelijk waar de attitudelijst-vragen gesteld worden.  
• Het document 'Beoordelen van de individuele tekenopdracht' hoort m.i. toegevoegd te worden 

aan de handreiking voor de toetsleider.  

Praktische opdrachten  
• De opdracht machine vind ik sterk omdat het aansprekend is voor kinderen, verschillende 

vakdisciplines combineert, op natuurlijke wijze een beroep doet op de verschillende fasen van het 
creatieve proces en goed past bij de werkelijkheid in de (school)praktijk.  

• De tekenopdrachten vind ik een stuk minder aansprekend of uitdagend en nogal traditioneel.  
• De beoordeling van de tekeningopdrachten, waarbij voorbeeldtekeningen als ankeritems worden 

gebruikt, is voor mij soms wat arbitrair (vooral daar waar het de hogere scores betreft). Ik zou het 
prettig vinden wanneer de argumentatie wordt toegevoegd aan de voorbeeldtekeningen. 
(Bijvoorbeeld: Is de beste voorbeeldtekening bij de opdracht 'zelfportret' beter dan de één na 
beste omdat de tekening meer (zoals achtergrond, perspectief, kleur) laat zien dan de criteria die 
in de opdracht werden gesteld?)  

Kennistoetsen  
• De kennistoetsvragen zijn op een aantal vlakken arbitrair.  

Bijvoorbeeld, toets je, door het correct plaatsen van een fragment in een werelddeel, de kennis 
van muziek (of dans) of van topografische kennis of van beiden? Gezien het groot aantal vragen 
dat op deze wijze is opgesteld is het maar zeer de vraag of dit inzicht geeft in de kennis over kunst 
(en dus iets zegt over de kwaliteit van het onderwijs binnen het leergebied kunstzinnige 
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oriëntatie).  
Bijvoorbeeld: kan het bij de vraag over een 'dans volgens vaste regels' niet ook over de 'vaste 
ongeschreven regels' gaan? En is dan breakdance niet bij uitstek een dans met vaste 
ongeschreven regels?  

• De kennisvragen gaan vooral over traditionele kunsten en de gegeven voorbeelden zijn weinig 
aansprekend voor kinderen.  

• Kinderen met extra (niet op school opgedane kennis over kunst en cultuur) hebben teveel 
voordeel bij de huidige toetsvragen.  

• Door enkel gesloten kennistoetsen te stellen ontbreekt iedere (relevante) nuance of 
argumentatie.  

Leerverslagen  
• De attitudelijsten zijn niet relevant, bezien vanuit het kader dat gehanteerd is: de kerndoelen en 

de domeinbeschrijving.  
• Het is onduidelijk wat attitudelijsten (moeten) opleveren en wat er met die opbrengst gedaan kan 

worden.  
• Het is jammer dat het stellen van attitudevragen ten koste is gegaan van het aantal vragen uit het 

leerverslag.  
• De interpretatie van competenties (die ter inspiratie aan de domeinbeschrijving zijn toegevoegd) 

zijn enkel vanuit het oogpunt van traditionele kunsten geïnterpreteerd: kennis van kunst uit 
verschillende tijden gaat bijvoorbeeld (juist) niet enkel over klassieke kunst. De uitspraken uit het 
leerverslag van drama passen in dat geval beter bij de uitgangspunten van de bovengenoemde 
competenties. 
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Bijlage D Resultaten pre-test toetsversies 
 

Versie 1 29 leerlingen     
nr Sl max gem.score p rit rir Opmerking 
1 . 1 0,93 0,93 12,24 3,57  
2 . 1 0,79 0,79 60,95 51,03  
3 . 1 0,03 0,03 17,44 11,28  
4 C 1 0,72 0,72 35,70 21,30  
5 ABE 3 2,03 0,68 27,49 2,95  
6 A 1 0,66 0,66 17,69 1,40  
7 . 1 0,83 0,83 58,12 48,52  
8 . 3 1,45 0,48 59,93 38,62  
9 C 1 0,55 0,55 11,98 -5,12 Opgave is anders geformuleerd! 

10 B 1 0,86 0,86 35,15 24,16  
11 . 1 0,90 0,90 34,71 25,04  
12 . 2 1,52 0,76 70,76 54,45  
13 B 1 0,34 0,34 22,15 5,98  
14 A 1 0,97 0,97 34,44 28,75  
15 AC 2 1,10 0,55 19,63 -1,23 Opgave is anders geformuleerd! 
16 . 2 0,62 0,31 51,91 28,87  

        
Versie 3 16 leerlingen     

nr Sl max gem.score p rit rir  
… Antwoorden ontbreken omdat pc school niet functioneerde. 
13 C 1 0,25 0,25    
14 A 1 0,38 0,38    
15 A 1 0,75 0,75    
16 . 2 0,75 0,38    
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Versie 5 29 leerlingen     
nr Sl max gem.score p rit rir  
1 . 1 0,41 0,41 37,10 22,06  
2 . 1 0,69 0,69 27,65 12,92  
3 B 1 0,34 0,34 -6,71 -21,76 Ankeritem: tekening te gedateerd en daardoor 

niet herkenbaar? 
4 C 1 0,93 0,93 44,34 37,32  
5 AD 2 0,28 0,14 53,32 41,61  
6 BD 2 0,38 0,19 -0,72 -16,36 Opgave is anders geformuleerd! 
7 . 1 0,52 0,52 44,58 30,09  
8 . 2 1,52 0,76 35,78 16,30  
9 B 1 0,24 0,24 25,35 11,66 Opgave is anders geformuleerd! 

10 . 3 1,72 0,57 59,57 15,52  
11 . 1 0,76 0,76 37,89 25,00  
12 . 2 0,52 0,26 46,28 24,68  
13 A 1 0,76 0,76 40,52 27,87  
14 A 1 0,86 0,86 58,63 50,47  
15 . 1 0,00 0,00 #DEEL/0! #DEEL/0! heeft iedereen correct 
16 . 2 0,55 0,28 24,12 3,93  

        
Versie 7 27 leerlingen     

nr Sl max gem.score p rit rir  
1 . 5 3,96 0,79 73,93 36,50  
2 . 1 0,33 0,33 69,33 60,88  
3 D 1 0,41 0,41 0,33 -14,14 Leerlingen kiezen of B of D(=sleutel). Ankeritem 

functioneert niet-weglaten? 
4 C 1 0,78 0,78 33,27 21,64  
5 ADE 3 0,11 0,04 28,82 19,93  
6 C 1 0,07 0,07 18,85 11,19  
7 . 1 0,41 0,41 54,14 42,55  
8 . 2 0,15 0,07 44,22 32,58  
9 A 1 0,89 0,89 23,76 14,68  

10 A 1 0,22 0,22 -4,12 -16,28 Opgave is anders geformuleerd! 
11 . 1 0,52 0,52 55,94 44,40  
12 . 2 0,63 0,31 42,41 29,59  
13 D 1 0,48 0,48 23,44 8,79  
14 D 1 0,41 0,41 2,57 -11,96 Opgave is anders geformuleerd! 
15 . 1 0,48 0,48 65,33 55,46  
16 . 2 0,41 0,20 19,90 3,26  
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Versie 9 22 leerlingen     
nr Sl max gem.score p rit rir  
1 . 1 0,14 0,14 39,69 31,63  
2 . 1 0,55 0,55 49,00 38,00  
3 . 1 0,55 0,55 34,50 22,14  
4 B 1 0,73 0,73 -4,42 -16,02 Goede ll kiest foto A: foto is aangepast. 
5 A 1 0,55 0,55 49,00 38,00  
6 ABC 3 1,50 0,50 55,20 36,77  
7 . 1 0,59 0,59 71,09 63,68  
8 . 2 0,50 0,25 46,70 31,45  
9 . 1 0,18 0,18 28,36 18,60  

10 CD 2 1,64 0,82 57,08 47,52  
11 . 1 0,64 0,64 64,59 56,19  
12 . 2 1,18 0,59 69,08 56,98  
13 B 1 0,41 0,41 36,60 24,57  
14 A 1 0,59 0,59 49,06 38,23  
15 A 1 0,73 0,73 25,30 13,83  
16 . 2 0,77 0,39 26,44 10,94  

        
Versie 11 15 leerlingen     

nr Sl max gem.score p rit rir  
1 D 1 0,80 0,80 32,70 21,50  
2 . 1 0,67 0,67 44,84 32,61  
3 B 1 0,73 0,73 -17,33 -29,56 Ankeritem: betreft musical West Side Story 
4 D 1 0,87 0,87 6,22 -3,89 Kennelijk heeft een ll met hoge toetsscore bij 

opgave 3 en 4 onjuiste alternatieven gekozen. 
5 ADEFG 5 3,47 0,69 74,47 48,57  
6 B 1 0,40 0,40 63,92 54,01  
7 . 1 0,73 0,73 0,60 -12,45 Kennelijk heeft een ll met hoge toetsscore bij 

deze opgave onjuiste alternatieven gekozen. 
8 . 2 0,60 0,30 28,40 7,53  
9 F 1 0,70 0,70 5,08 -8,05 Betreft oude versie van opgave met 

onduidelijke foto. Foto is reeds aangepast. 
10 B 1 0,53 0,53 54,56 42,83  
11 . 1 0,60 0,60 45,31 32,60  
12 . 2 0,13 0,07 34,59 25,25  
13 B 1 0,80 0,80 67,38 60,05  
14 A 1 0,67 0,67 61,66 51,78  
15 B 1 0,87 0,87 12,05 1,96  
16 . 2 0,93 0,47 56,94 40,79  
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Versie 13 20 leerlingen     
nr Sl max gem.score p rit rir  
1 . 1 0,55 0,55 29,87 14,40  
2 . 1 0,90 0,90 45,52 37,37  
3 ABBAA 1 1,00 1,00 #DEEL/0! #DEEL/0! Ankeritem: heeft iedereen correct 
4 . 2 0,30 0,15 -5,26 -19,62  
5 AD 2 1,00 0,50 17,96 3,65  
6 AB 2 0,85 0,43 18,95 0,57  
7 . 1 0,75 0,75 0,93 -12,88 Betreft onderbouwing van eigen waardering, 

kan weg. 
8 . 2 1,55 0,78 28,77 5,21  
9 . 1 0,85 0,85 39,37 29,04  

10 ABD 3 0,90 0,30 69,58 49,60  
11 BCE 3 1,65 0,55 61,37 37,70  
12 . 2 1,35 0,68 22,67 -0,68 Betreft onderbouwing van eigen waardering, 

kan weg. 
13 B 1 0,60 0,60 42,63 28,49  
14 DE 2 0,90 0,45 61,15 48,48  
15 D 1 0,15 0,15 5,62 -5,85 Opgave is anders geformuleerd! 
16 . 2 0,95 0,48 44,06 15,93  

        
Versie 15 19 leerlingen     

nr Sl max gem.score p rit rir  
1 . 1 0,53 0,53 20,05 1,86  
2 . 1 1,00 1,00 #DEEL/0! #DEEL/0! Betreft onderbouwing van eigen waardering, 

kan weg. 
3 . 1 0,32 0,32 39,37 23,68  
4 C 1 0,58 0,58 -13,11 -29,95 Kennelijk heeft een ll met hoge toetsscore bij 

deze opgave onjuiste alternatief gekozen. 
5 ADE 3 2,58 0,86 32,44 5,42  
6 BC 2 0,68 0,34 38,88 19,37  
7 . 1 0,42 0,42 63,68 50,96  
8 . 2 0,79 0,39 62,74 52,37  
9 E 1 0,53 0,53 46,98 30,97  

10 C 1 0,42 0,42 13,11 -4,95 Kennelijk heeft een ll met hoge toetsscore bij 
deze opgave onjuiste alternatief gekozen. 

11 E 1 0,16 0,16 43,53 31,82  
12 . 2 0,79 0,39 39,18 25,54  
13 C 1 0,16 0,16 6,65 -6,65 Opgave is anders geformuleerd! 
14 CDE 3 1,53 0,51 41,90 10,69  
15  1 0,84 0,84 -1,39 -14,54 Betreft onderbouwing van eigen waardering, 

kan weg. 
16 . 2 1,26 0,63 61,50 38,48  
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Bijlage E Resultaten pre-test Leerverslag en Vragenlijst Houding 
De leerlingen is gevraagd of zij vorig schooljaar (in groep 7) lessen muziek gehad hebben (bijvoorbeeld 
luisteren naar muziek, samen zingen of een muziekinstrument bespelen). Van hen beantwoordt 61% 
deze vraag met Ja, 29% met Nee, 8% met Weet niet (terwijl één leerling de vraag onbeantwoord liet).  

Leerverslag Muziek 
De set uitspraken voor de proefafname bevat 21 uitspraken waarbij één uitspraak twee keer is 
opgenomen, zodat we de zorgvuldigheid waarmee de vragen zijn beantwoord kunnen bestuderen. De 
twee keer opgenomen vraag luidt  ‘Ik heb geleerd hoe ik anderen kan helpen bij het verbeteren van 
hun muziekstuk ‘. Van de 72 leerlingen geeft 67% de tweede keer exact hetzelfde antwoord als de 
eerste keer, bij 25% wijkt het tweede antwoord één punt af van het eerste, bij 6% twee punten, bij 2% 
drie punten en bij geen enkele leerling vier punten.  

Procentuele verdeling van de antwoorden  
Het leerverslag muziek bestaat uit twintig unieke uitspraken. De procentuele verdeling van de 
antwoorden is per vraag weergegeven in tabel 1. Gemiddeld over alle vragen heeft 38% van de 
leerlingen de vragen beantwoord met ‘Klopt helemaal’ of ‘Klopt’ en 53% met ‘Klopt niet’ of ‘Klopt 
helemaal niet ‘(terwijl de overige 9% koos voor ‘Niet over nagedacht / geen mening’). In deze 
responsgroep van beperkte omvang worden de leerervaringen bij de streefcompetenties dus door 
meer leerlingen ontkend dan beaamd.  

Tabel B.1 Procentuele verdeling van de antwoorden per uitspraak van het leerverslag muziek 

  

Klopt 
helemaal Klopt 

Klopt 
niet 

Klopt 
helemaal 

niet 

Niet over 
nagedacht 

/ geen 
mening 

1 In de lessen muziek heb ik ontdekt dat je aan 
muziek veel plezier kunt beleven  

33% 42% 15% 6% 4% 

2 Door de lessen muziek kan ik beter vertellen wat 
er goed en fout ging bij een muziekuitvoering  

11% 19% 46% 8% 15% 

3 Ik heb geleerd hoe ik een muziekstuk kan 
verbeteren door nog eens goed naar de 
opdracht te kijken 

13% 38% 28% 10% 13% 

4 Bij muziek heb ik kennis gemaakt met klassieke 
muziek (bijvoorbeeld opera, symfonieën, 
kamermuziek) 

14% 20% 38% 25% 3% 

5 In de lessen muziek heb ik ontdekt dat elke 
cultuur zijn eigen muziek heeft 

36% 38% 13% 7% 7% 

6 Ik heb geleerd hoe ik een zelf gemaakt 
muziekstukje kan verbeteren door het op 
verschillende manieren uit te proberen 

13% 21% 35% 21% 10% 

7 Ik heb ervaren dat je bij het luisteren naar 
muziek kunt letten op de melodie, de 
instrumenten, het tempo en het ritme 

33% 38% 18% 7% 4% 

8 Ik heb geleerd hoe ik anderen kan helpen bij het 
verbeteren van hun muziekstuk 

6% 15% 47% 24% 8% 

9 Ik heb geleerd hoe ik een (eigen) muziekstukje 
boeiend kan maken door tempo en ritme te 
veranderen 

13% 26% 35% 19% 7% 

10 Ik heb geleerd hoe ik met mijn stem iets tot 
uitdrukking kan brengen (bijvoorbeeld een 

13% 18% 33% 26% 10% 
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Klopt 
helemaal Klopt 

Klopt 
niet 

Klopt 
helemaal 

niet 

Niet over 
nagedacht 

/ geen 
mening 

gevoel, gebeurtenis, verhaal of idee) 
11 In de lessen muziek heb geleerd hoe ik noten 

kan lezen 
7% 4% 32% 51% 6% 

12 Door de lessen muziek kan ik nu beter uitleggen 
waarom ik een muziekstuk mooi of goed vind 

11% 32% 29% 19% 8% 

13 Ik heb geleerd hoe ik een eenvoudig muziekstuk 
kan spelen 

10% 24% 38% 21% 8% 

14 Ik heb geleerd hoe ik muziek met allerlei tekens 
kan noteren (zoals figuren, strepen en stippen) 

13% 17% 33% 32% 6% 

15 Door de lessen muziek weet ik nu welke 
muziekinstrumenten er zijn en hoe ze klinken 

13% 42% 24% 17% 6% 

16 Ik heb geleerd hoe ik met een muziekinstrument 
iets tot uitdrukking kan brengen (bijvoorbeeld 
een gevoel, gebeurtenis, verhaal of idee) 

13% 25% 33% 19% 10% 

17 Ik heb geleerd hoe ik het commentaar van 
andere leerlingen kan gebruiken om mijn eigen 
muziekstukje te verbeteren 

8% 18% 38% 24% 13% 

18 In de lessen muziek heb ik geleerd om zuiver te 
zingen 

3% 18% 39% 35% 6% 

19 Door de lessen muziek ben ik meer te weten 
gekomen over hoe goed ik ben in muziek 

11% 26% 29% 18% 15% 

20 In de lessen muziek heb ik gemerkt dat ik me 
voor muziek graag wil inspannen 

13% 21% 22% 22% 22% 

 
Het percentage antwoorden in de categorie ‘Niet over nagedacht/ geen mening’ varieert van 3% tot 
22% met een gemiddelde van 9%. De uitspraken waarover meer dan 10% van de leerlingen naar eigen 
zeggen niet over nagedacht heeft of geen mening heeft, zijn hieronder weergegeven (op volgorde van 
toenemend percentage): 
3 Ik heb geleerd hoe ik een muziekstuk kan verbeteren door nog eens goed naar de opdracht te 

kijken (13%) 
17 Ik heb geleerd hoe ik het commentaar van andere leerlingen kan gebruiken om mijn eigen 

muziekstukje te  verbeteren (13%) 
2 Door de lessen muziek kan ik beter vertellen wat er goed en fout ging bij een muziekuitvoering 

(15%) 
19 Door de lessen muziek ben ik meer te weten gekomen over hoe goed ik ben in muziek (15%) 
20 In de lessen muziek heb ik gemerkt dat ik me voor muziek graag wil inspannen (22%) 
 
De percentages ‘Niet over nagedacht / geen mening’ zijn in vergelijking met andere lijsten relatief 
hoog. Een van de mogelijke verklaringen voor de relatief hoge percentages bij de uitspraken 2, 3 en 17 
dat deze uitspraken operationalisaties van procesgerichte streefcompetenties vormen die zoals 
bekend ambitieus zijn in vergelijking met de vigerende praktijk van het muziekonderwijs.  Als nieuwe, 
innovatieve onderwijsdoelen nog nauwelijks onderwezen worden, is het niet verwonderlijk als 
leerlingen aangeven nog geen antwoord te kunnen geven op de vraag wat zij bij deze doelen geleerd 
hebben. Dit verklaart mogelijk ook waarom de leerervaringen in zijn algemeenheid nog relatief weinig 
gerapporteerd worden. Een andere verklaring is het gegeven dat ruim een derde van de leerlingen 
naar eigen zeggen in groep 7 geen muziekonderwijs gehad heeft of niet zeker weet of dat het geval 
was.  
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De samenstelling van het leerverslag muziek 
De versie van het leerverslag muziek voor de pre-test bevat meer uitspraken dan in het 
hoofdonderzoek afgenomen kunnen worden. In overleg met de opdrachtgever is de wenselijke 
omvang van het leerverslag vastgesteld op tien uitspraken. Hieronder verantwoorden we hoe we de 
lijst met een zo gering mogelijk verlies aan informatie en betrouwbaarheid hebben ingekort van 
twintig tot tien uitspraken.  

Ter bepaling van de interne consistentie van de vragenlijst als geheel zijn Cronbach’s alpha en de item-
restcorrelaties (RIR) uitgerekend. Daarbij zijn de antwoorden in de categorie ‘Niet over 
nagedacht/geen mening’ als ontbrekende waarnemingen beschouwd. Na listwise deletion van 
ontbrekende waarnemingen resteerden slechts 41 leerling voor analyse. Dit aantal is te klein om een 
zinvolle betrouwbaarheidsanalyse te kunnen uitvoeren. Vandaar dat de categorie ‘Niet over nagedacht 
/ geen mening’ in de analyse als een neutrale middencategorie beschouwd is. De betekenis van de 
scores is hiermee 1 = Klopt helemaal, 2 = Klopt, 3 = Niet over nagedacht / geen mening, 4 = Klopt niet 
en 5 = Klopt helemaal niet. Na hercodering bleken voor 70 van de 72 leerlingen valide antwoorden 
beschikbaar.  

De inkorting van het leerverslag van 21 tot 10 uitspraken is in vier stappen uitgevoerd.  

In stap 1 is een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd op alle uitspraken van het leerverslag muziek. 
Cronbach’s alpha bedroeg .82, wat voor een lijst met twintig uitspraken als een redelijk resultaat 
beschouwd mag worden. De item-restcorrelaties zijn weergegeven in tabel 2 in de kolom ‘Stap 1’.   

In stap 2 zijn de drie niet direct aan de streefcompetenties gerelateerde ‘reserve-uitspraken’ 
verwijderd:  
1  In de lessen muziek heb ik ontdekt dat je aan muziek veel plezier kunt beleven; 
19  In de lessen muziek ben ik meer te weten gekomen over hoe goed ik ben in muziek; 
20  In de lessen muziek heb ik gemerkt dat ik me voor muziek graag wil inspannen).  
Twee van deze drie uitspraken behoren overigens tot de categorie uitspraken die meer dan 10% van 
de leerlingen met ‘Niet over nagedacht / geen mening’ beantwoordde. Verwijdering van deze drie 
uitspraken leidde tot een daling van Cronbach’s alpha van .82 naar .80. 

In stap 3 zijn twee vragen verwijderd die meer dan 10% leerlingen met ‘Niet over nagedacht / geen 
mening’ beantwoordden:  
3  Ik heb geleerd hoe ik een muziekstuk kan verbeteren door nog eens goed naar de opdracht te 

kijken; 
2 Door de lessen muziek kan ik beter vertellen wat er goed en fout ging bij een muziekuitvoering.  
Verwijdering van deze twee uitspraken resulteerde in een lichte daling van Cronbach’s alpha van .80 
naar .79.  

In stap 4 zijn vijf uitspraken verwijderd, nu op basis van een combinatie van psychometrische en 
inhoudelijke overwegingen: 
• Van de drie elkaar inhoudelijk overlappende uitspraken 4, 12 en 5 bij de specifieke streefdoelen 

1.1, 1.2 en 1.3 (Betekenis geven aan muziek uit/van verschillende tijden, stijlen, culturen) is de 
uitspraak met de laagste RIR verwijderd: Het betreft uitspraak 5 die luidt ‘In de lessen muziek heb 
ik ontdekt dat elke cultuur zijn eigen muziek heeft’.;  

• Van de beide inhoudelijke verwante uitspraken 10 en 16 bij de specifieke streefdoelen 4.1 en 4.2 
(Vormgeven van muzikale ideeën met eigen stem en met (school)instrumentarium) is de uitspraak 
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met de laagste RIR verwijderd. Het betreft uitspraak 10 (Ik heb geleerd hoe ik met mijn stem iets 
tot uitdrukking kan brengen (bijvoorbeeld een gevoel, gebeurtenis, verhaal of idee). 

• Uitspraak 18 (In de lessen muziek heb ik geleerd om zuiver te zingen ) bij specifiek streefdoel 8 
(De leerling kan zuiver liederen en canons zingen) is verwijderd, enerzijds omdat er bij nader 
inzien twijfel bestond of leerlingen deze uitspraak zoals bedoeld interpreteren en anderzijds 
vanwege de extreem lage RIR.  

• De uitspraak 11 (In de lessen muziek heb ik geleerd hoe ik noten kan lezen) is verwijderd vanwege 
de sterke inhoudelijke verwantschap met de wel geselecteerde uitspraak 14 (Ik heb geleerd hoe ik 
muziek met allerlei tekens kan noteren (zoals figuren, strepen en stippen). 

• De uitspraak 6 (Ik heb geleerd hoe ik een zelf gemaakt muziekstukje kan verbeteren door het op 
verschillende manieren uit te voeren) is verwijderd omdat het de vierde uitspraak bij het aspect 
Onderzoeken zou zijn geweest en we het aantal uitspraken bij dit aspect tot drie wilden beperken.   

Na verwijdering van deze vijf uitspraken steeg Cronbach’s alpha van .78 naar .81. Hiermee voldoet het 
tot tien uitspraken ingekorte leerverslag muziek ruimschoots aan de eis van de Cotan (Evers, Lucassen, 
Meijer & Sijtsma, 2009) voor de betrouwbaarheid van meting op systeemniveau (waarvan de peiling 
kunstzinnige oriëntatie een voorbeeld is). De item-restcorrelaties van de schaal voor het 
hoofdonderzoek zijn weergegeven in tabel B.2 in de kolom ‘Stap 4’.  

Tabel B.2 Item-restcorrelaties (RIR) per uitspraak van het leerverslag muziek 
  RIR 
  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 
1 In de lessen muziek heb ik ontdekt dat je aan muziek veel 

plezier kunt beleven  
0,32 -.- -.- -.- 

2 Door de lessen muziek kan ik beter vertellen wat er goed 
en fout ging bij een muziekuitvoering  

0,28 0,24 -.- -.- 

3 Ik heb geleerd hoe ik een muziekstuk kan verbeteren door 
nog eens goed naar de opdracht te kijken 

0,37 0,34 -.- -.- 

4 Bij muziek heb ik kennis gemaakt met klassieke muziek 
(bijvoorbeeld opera, symfonieën, kamermuziek) 

0,37 0,35 0,41 0,46 

5 In de lessen muziek heb ik ontdekt dat elke cultuur zijn 
eigen muziek heeft 

0,26 0,24 0,21 -.- 

6 Ik heb geleerd hoe ik een zelf gemaakt muziekstukje kan 
verbeteren door het op verschillende manieren uit te 
proberen 

0,48 0,50 0,48 -.- 

7 Ik heb ervaren dat je bij het luisteren naar muziek kunt 
letten op de melodie, de instrumenten, het tempo en het 
ritme 

0,29 0,27 0,25 0,24 

8 Ik heb geleerd hoe ik anderen kan helpen bij het 
verbeteren van hun muziekstuk 

0,43 0,47 0,46 0,47 

9 Ik heb geleerd hoe ik een (eigen) muziekstukje boeiend 
kan maken door tempo en ritme te veranderen 

0,46 0,46 0,40 0,40 

10 Ik heb geleerd hoe ik met mijn stem iets tot uitdrukking 
kan brengen (bijvoorbeeld een gevoel, gebeurtenis, 
verhaal of idee) 

0,29 0,28 0,26 -.- 

11 In de lessen muziek heb geleerd hoe ik noten kan lezen 0,20 0,20 0,22  
12 Door de lessen muziek kan ik nu beter uitleggen waarom 

ik een muziekstuk mooi of goed vind 
0,56 0,54 0,52 0,56 

13 Ik heb geleerd hoe ik een eenvoudig muziekstuk kan 
spelen 

0,55 0,57 0,61 0,68 

14 Ik heb geleerd hoe ik muziek met allerlei tekens kan 
noteren (zoals figuren, strepen en stippen) 

0,49 0,48 0,54 0,53 

15 Door de lessen muziek weet ik nu welke 0,53 0,51 0,55 0,60 
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  RIR 
  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

muziekinstrumenten er zijn en hoe ze klinken 
16 Ik heb geleerd hoe ik met een muziekinstrument iets tot 

uitdrukking kan brengen (bijvoorbeeld een gevoel, 
gebeurtenis, verhaal of idee) 

0,58 0,59 0,59 0,61 

17 Ik heb geleerd hoe ik het commentaar van andere 
leerlingen kan gebruiken om mijn eigen muziekstukje te 
verbeteren 

0,42 0,44 0,41 0,31 

18 In de lessen muziek heb ik geleerd om zuiver te zingen 0,04 0,01 0,00 -.- 
19 Door de lessen muziek ben ik meer te weten gekomen 

over hoe goed ik ben in muziek 
0,36 -.- -.- -.- 

20 In de lessen muziek heb ik gemerkt dat ik me voor muziek 
graag wil inspannen 

0,47 -.- -.- -.- 

 

Uitspraken over attitude ten opzichte van beeldende kunst 
De attitudelijst beeldend bestaat uit achttien uitspraken. De procentuele verdeling van de antwoorden 
is per vraag weergegeven in tabel B.3. 

Tabel B.3 Procentuele verdeling van de antwoorden per uitspraak van het attitudelijst beeldend 

  
Klopt 

helemaal Klopt 
Klopt 
niet 

Klopt 
helemaal 

niet 

Niet over 
nagedacht 

/ geen 
mening 

1 Ik vind het leuk om zelf een tekening, aquarel of 
schilderij te maken 

22% 45% 14% 8% 11% 

2 Ik vind klassieke beeldhouwwerken saai 
(bijvoorbeeld uit de Griekse oudheid) 

24% 28% 27% 12% 9% 

3 Ik kijk graag naar kunstzinnige animaties in 
tekenfilms 

13% 32% 22% 16% 16% 

4 Ik kijk graag naar abstracte schilderijen 
(bijvoorbeeld van Mondriaan) 

2% 12% 38% 35% 13% 

5 Ik geloof dat beeldende kunst voor mij persoonlijk 
maar weinig nut heeft 

16% 41% 19% 12% 12% 

6 Ik vind het fijn om iets te tekenen of te schilderen 
omdat ik daarmee mijn fantasie de vrije loop kan 
laten 

29% 35% 22% 8% 5% 

7 Ik kan echt genieten van het werk van graffiti-
kunstenaars 

32% 35% 16% 7% 9% 

8 Ik vind het leuk om iets te maken van klei of textiel 
omdat ik dan creatief kan zijn 

39% 38% 13% 8% 1% 

9 Ik heb veel bewondering voor de fraaie graphics in 
sommige computer games 

33% 28% 19% 8% 12% 

10 Ik kijk graag naar schilderijen van ‘oude meesters’ 
(bijvoorbeeld van Rembrandt of Vermeer) 

4% 17% 42% 31% 7% 

11 Ik vind dat mode een echte kunstvorm is, net als 
bijvoorbeeld schilder- en beeldhouwkunst 

11% 28% 28% 22% 11% 

12 Ik vind kunstwerken waarbij je niet kunt zien wat 
het voorstelt lelijk 

21% 27% 28% 13% 11% 

13 Ik kan echt genieten van een mooi gebouw of een 
mooi parklandschap 

21% 44% 18% 11% 7% 

14 Ik kijk graag naar mooie tekeningen in 
stripverhalen 

39% 34% 11% 7% 9% 

15 Beeldende kunst is voor mij belangrijk als 
vrijetijdsbesteding 

8% 10% 37% 36% 10% 
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Klopt 

helemaal Klopt 
Klopt 
niet 

Klopt 
helemaal 

niet 

Niet over 
nagedacht 

/ geen 
mening 

16 Graffiti is geen kunst en moet zo snel mogelijk 
verwijderd worden 

5% 5% 26% 60% 5% 

17 Beeldende kunst is voor mij belangrijk omdat ik 
daarmee mijn gevoelens kan uiten 

7% 14% 38% 31% 10% 

18 Ik kijk graag naar videoclips waarin de nieuwste 
technieken worden toegepast 

29% 25% 21% 17% 8% 

 
Het percentage antwoorden in de categorie ‘Niet over nagedacht/ geen mening’ varieert van 1% tot 
16% met een gemiddelde van 9%. De uitspraken waarover meer dan 10% van de leerlingen naar eigen 
zeggen niet over nagedacht heeft of geen mening heeft, zijn hierna weergegeven (op volgorde van 
toenemend percentage): 
1 Ik vind het leuk om zelf een tekening, aquarel of schilderij te maken (11%) 
11  Ik vind dat mode een echte kunstvorm is, net als bijvoorbeeld schilder- en beeldhouwkunst 

(11%) 
12  Ik vind kunstwerken waarbij je niet kunt zien wat het voorstelt lelijk (11%) 
5  Ik geloof dat beeldende kunst voor mij persoonlijk maar weinig nut heeft (12%) 
9  Ik heb veel bewondering voor de fraaie graphics in sommige computer games (13%) 
4  Ik kijk graag naar abstracte schilderijen (bijvoorbeeld van Mondriaan) (11%) 
3  Ik kijk graag naar kunstzinnige animaties in tekenfilms (16%) 
 
De percentages ‘Niet over nagedacht / geen mening’ zijn in vergelijking met andere attitudelijsten 
relatief hoog. Een mogelijke verklaring voor de hoge percentages bij de vragen 3, 4 en 9 is dat relatief 
weinig leerlingen bekend zijn met de termen graphics, abstract en animaties.  

De samenstelling van de attitudelijst beeldend 
De attitudelijst beeldend voor de pre-test bevat meer uitspraken dan in de ‘echte’ peiling afgenomen 
kunnen worden. In overleg met de opdrachtgever is de wenselijke omvang van de attitudelijst 
vastgesteld op tien uitspraken. Hieronder verantwoorden we hoe we de lijst hebben ingekort van 
achttien tot tien uitspraken zonder veel aan informatie en betrouwbaarheid te verliezen.  

Ter bepaling van de interne consistentie  van de vragenlijst als geheel zijn Cronbach’s alpha en de item-
restcorrelaties  (RIR) uitgerekend. Daarbij zijn de antwoorden in de categorie ‘Niet over 
nagedacht/geen mening’ als ontbrekende waarnemingen beschouwd. Na listwise deletion van 
ontbrekende waarnemingen resteerden slechts 37 leerling voor analyse. Dit aantal is te klein om een 
zinvolle betrouwbaarheidsanalyse te kunnen uitvoeren. Vandaar dat de categorie ‘Niet over nagedacht 
/ geen mening’ in de analyse als een neutrale middencategorie beschouwd is. De betekenis van de 
scores is hiermee 1 = Klopt helemaal, 2 = Klopt, 3 = Niet over nagedacht / geen mening, 4 = Klopt niet 
en 5 = Klopt helemaal niet. Na hercodering bleken voor 80 van de 85 leerlingen valide antwoorden 
beschikbaar. In de analyse zijn de negatief geformuleerde uitspraken 2, 5, 12 en 16 gespiegeld.  

De inkorting van de attitudelijst van achttien tot tien uitspraken is in vier stappen uitgevoerd. 

In stap 1 is een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd op alle uitspraken van de attitudelijst. De waarde 
van Cronbach’s alpha bedraagt .74, wat voor een schaal met achttien uitspraken aan de lage kant is. 
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Tabel B.4 toont in de kolom ‘Stap 1’ de item-restcorrelaties voor alle vragen van de attitudelijst 
beeldend.  

In stap 2 zijn uitspraak 9 en 16 uitspraken vanwege hun negatieve RIR verwijderd: 
9 Ik heb veel bewondering voor de fraaie graphics in sommige computer games; 
16 Graffiti is geen kunst en moet  zo snel mogelijk verwijderd worden. 
Uitspraak 9 is tevens een uitspraak waar relatief veel leerling met ‘Niet over nagedacht / geen mening’ 
antwoordden.  

Vervolgens is de betrouwbaarheidsanalyse opnieuw uitgevoerd, maar nu op de resterende zestien 
uitspraken. Cronbach’s alpha bleek licht te zijn gestegen van .74 naar .77.  De item-restcorrelaties zijn 
weergegeven in de kolom ‘Stap 2’.  

In stap 3 zijn drie uitspraken met een RIR lager dan .30 verwijderd:  
7  Ik kan echt genieten van het werk van graffiti-kunstenaars; 
8  Ik vind het leuk om iets te maken van klei of textiel omdat ik dan creatief kan zijn; 
13  Ik kan echt genieten van een mooi gebouw of een mooi parklandschap. 
De analyse op de resterende dertien uitspraken gaf een alpha van .77 te zien. De item-restcorrelaties 
zijn weergegeven in de kolom ‘Stap 3’ in tabel B.4.  

Omdat verdere verwijdering van uitspraken niet tot een verhoging van de Cronbach’s alpha zou 
hebben geleid, baseren we de verdere inkorting van de schaal tot de gewenste tien uitspraken op 
inhoudelijke overwegingen. In stap 4 zijn de volgende drie uitspraken verwijderd:  
2 Ik vind klassieke beeldhouwwerken saai (bijvoorbeeld uit de Griekse oudheid) 
3 Ik kijk graag naar kunstzinnige animaties in tekenfilms 
4 Ik kijk graag naar abstracte schilderijen (bijvoorbeeld van Mondriaan) 
Uitspraak 2 is verwijderd vanwege de inhoudelijke verwantschap met uitspraak 10 (Ik kijk graag naar 
schilderijen van ‘oude meesters’, bijvoorbeeld van Rembrandt of  Vermeer).  
Uitspraak 3 en 4 zijn verwijderd vanwege het relatief grote aantal leerlingen in de categorie ‘Niet over 
nagedacht / geen mening’. Zoals we eerder veronderstelden, is dit mogelijk terug te voeren op de 
onbekendheid van de leerlingen met de woorden ‘animatie’ en ‘abstract’.   

Tot slot is een laatste betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd op de resterende tien uitspraken. 
Cronbach’s alpha bedraagt .72. Overeenkomstig de eisen van de Cotan (Evers, Lucassen, Meijer & 
Sijtsma, 2009) is de uiteindelijke schaal voor het doel van meting op systeemniveau voldoende 
betrouwbaar. De item-restcorrelaties zijn weergegeven in tabel B.4 in de kolom ‘Stap 4’.  
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Tabel B.4 Item-restcorrelaties (RIR) per uitspraak van de attitudelijst beeldend 
  RIR 
  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 
1 Ik vind het leuk om zelf een tekening, aquarel of schilderij te 

maken 
0,28 0,33 0,27 0,31 

2R Ik vind klassieke beeldhouwwerken saai (bijvoorbeeld uit de 
Griekse oudheid) 

0,51 0,48 0,49 -.- 

3 Ik kijk graag naar kunstzinnige animaties in tekenfilms 0,43 0,41 0,36 -.- 
4 Ik kijk graag naar abstracte schilderijen (bijvoorbeeld van 

Mondriaan) 
0,35 0,35 0,35 -.- 

5R Ik geloof dat beeldende kunst voor mij persoonlijk maar weinig 
nut heeft 

0,48 0,48 0,52 0,52 

6 Ik vind het fijn om iets te tekenen of te schilderen omdat ik 
daarmee mijn fantasie de vrije loop kan laten 

0,40 0,41 0,40 0,44 

7 Ik kan echt genieten van het werk van graffiti-kunstenaars 0,27 0,23 -.- -.- 
8 Ik vind het leuk om iets te maken van klei of textiel omdat ik 

dan creatief kan zijn 
0,21 0,24 -.- -.- 

9 Ik heb veel bewondering voor de fraaie graphics in sommige 
computer games 

-0,01 -.- -.- -.- 

10 Ik kijk graag naar schilderijen van ‘oude meesters’ (bijvoorbeeld 
van Rembrandt of Vermeer) 

0,53 0,54 0,53 0,46 

11 Ik vind dat mode een echte kunstvorm is, net als bijvoorbeeld 
schilder- en beeldhouwkunst 

0,28 0,31 0,35 0,38 

12R Ik vind kunstwerken waarbij je niet kunt zien wat het voorstelt 
lelijk 

0,32 0,34 0,36 0,27 

13 Ik kan echt genieten van een mooi gebouw of een mooi 
parklandschap 

0,24 0,25 -.- -.- 

14 Ik kijk graag naar mooie tekeningen in stripverhalen 0,42 0,41 0,40 0,36 
15 Beeldende kunst is voor mij belangrijk als vrijetijdsbesteding 0,33 0,36 0,41 0,44 
16R Graffiti is geen kunst en moet  zo snel mogelijk verwijderd 

worden 
-0,02 -.- -.- -.- 

17 Beeldende kunst is voor mij belangrijk omdat ik daarmee mijn 
gevoelens kan uiten 

0,32 0,35 0,40 0,42 

18 Ik kijk graag naar videoclips waarin de nieuwste technieken 
worden toegepast 

0,37 0,34 0,32 0,31 

Interne structuur 
Ter bestudering van de interne structuur van de vragenlijst als geheel is een principale 
componentenanalyse met varimax rotatie uitgevoerd op alle twintig uitspraken van het leerverslag 
muziek en de attitudelijst beeldend tezamen. Overeenkomstig het onderscheid in een leerverslag en 
een attitudelijst is een gedwongen 2-factorstructuur aan de gegevens opgelegd. Tabel B.5 toont de 
ladingen van de uitspraken op de beide factoren (waarbij factorladingen kleiner dan .40 en groter dan -
.40 zijn weggelaten).  
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Tabel B.5 Ladingen van de uitspraken op de factoren voor het leerverslag muziek en de attitudelijst beeldend 
 Factor 
  1 2 
Leerverslag muziek   
4 Bij muziek heb ik kennis gemaakt met klassieke muziek (bijvoorbeeld opera, 
symfonieën, kamermuziek) 

0,58  

7 Ik heb ervaren dat je bij het luisteren naar muziek kunt letten op de 
melodie, de instrumenten, het tempo en het ritme 

  

8 Ik heb geleerd hoe ik anderen kan helpen bij het verbeteren van hun 
muziekstuk 

0,62  

9 Ik heb geleerd hoe ik een (eigen) muziekstukje boeiend kan maken door 
tempo en ritme te veranderen 

0,55  

12 Door de lessen muziek kan ik nu beter uitleggen waarom ik een 
muziekstuk mooi of goed vind 

0,64  

13 Ik heb geleerd hoe ik een eenvoudig muziekstuk kan spelen 0,76  
14 Ik heb geleerd hoe ik muziek met allerlei tekens kan noteren (zoals figuren, 
strepen en stippen) 

0,71  

15 Door de lessen muziek weet ik nu welke muziekinstrumenten er zijn en 
hoe ze klinken 

0,67  

16 Ik heb geleerd hoe ik met een muziekinstrument iets tot uitdrukking kan 
brengen (bijvoorbeeld een gevoel, 

0,72  

17 Ik heb geleerd hoe ik het commentaar van andere leerlingen kan 
gebruiken om mijn eigen muziekstukje te verbeteren 

0,42  

Attitudelijst beeldend   
1 Ik vind het leuk om zelf een tekening, aquarel of schilderij te maken  0,60 
5 Ik geloof dat beeldende kunst voor mij persoonlijk maar weinig nut heeft  0,75 
6 Ik vind het fijn om iets te tekenen of te schilderen omdat ik daarmee mijn 
fantasie de vrije loop kan laten 

 0,72 

10 Ik kijk graag naar schilderijen van ‘oude meesters’ (bijvoorbeeld van 
Rembrandt of Vermeer) 

 0,57 

llatt11 Ik vind dat mode een echte kunstvorm is, net als bijvoorbeeld schilder- 
en beeldhouwkunst 

 0,53 

12 Ik vind kunstwerken waarbij je niet kunt zien wat het voorstelt lelijk  0,39 
14 Ik kijk graag naar mooie tekeningen in stripverhalen  0,50 
15 Beeldende kunst is voor mij belangrijk als vrijetijdsbesteding  0,56 
17 Beeldende kunst is voor mij belangrijk omdat ik daarmee mijn gevoelens 
kan uiten 

0,49 0,41 

18 Ik kijk graag naar videoclips waarin de nieuwste technieken worden 
toegepast 

0,43  

 

Behoudens één uitzondering blijken alle uitspraken substantieel op hun eigen factor te laden. De enige 
uitzondering is de uitspraak ‘Ik kijk graag naar videoclips waarin de nieuwste technieken worden 
toegepast’ die wel substantieel op de factor voor het leerverslag laadt maar niet op de ‘eigen’ 
attitudefactor. Een andere verstoring van dit verder zo tevredenstellende beeld is de dubbellading van 
de uitspraak ‘Beeldende kunst is belangrijk omdat ik daarmee mijn gevoelens kan uiten’; deze 
uitspraak laadt ongeveer even hoog op beide factoren. Vanwege het kleine aantal waarnemingen 
zouden deze afwijkingen van de ideale structuur ook aan toevalsfluctuaties te wijten kunnen zijn. 
Vandaar dat we er verder geen acht op slaan. De conclusie is dat het a priori onderscheid in 
leerervaringen muziek en attitude jegens beeldende oriëntatie door de empirie ondersteund wordt.  
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Samenhang tussen leerverslag en attitudelijst 
Voor het leerverslag muziek en de attitudelijst beeldend zijn gemiddelden berekend door de scores 
over de uitspraken op te tellen en te delen door het aantal uitspraken. De schalen hebben een 
theoretisch bereik van 1 (Klopt helemaal) tot 5 (Klopt helemaal niet) waarbij de score 3 de neutrale 
middencategorie (Niet over nagedacht / Geen mening) vertegenwoordigt. De samenhang tussen de 
gemiddelde totaalscores voor het leerverslag muziek en de attitudelijst beeldend is een maat voor de 
empirische onderscheidbaarheid van beide begrippen. De correlatie tussen beide instrumenten 
bedraagt  .39  wat betekent dat de vragenlijsten slechts 15% variantie gemeenschappelijk hebben. Dit 
bevestigt onze eerdere conclusie op basis van de factoranalyses dat dat beide vragenlijsten empirisch 
goed onderscheidbaar zijn en grotendeels verschillende begrippen meten.  

Verschillen tussen groepen leerlingen 
Tabel B.6 toont enkele beschrijvende statistische kenmerken van de beide schalen, uitgesplitst naar 
geslacht, gewicht en aanbod muziek in groep 7. Tevens is de effectgrootte weergegeven die aangeeft 
hoe groot het verschil is tussen de gemiddelden van de onderscheiden groepen in verhouding tot de 
standaarddeviatie. Bij de interpretatie van de effectgrootte handteren we de vuistregel van Cohen 
(1977) volgens welke .20, .50 en .80 respectievelijk een klein, middelgroot en groot verschil 
vertegenwoordigd.  

Tabel B.6 Enkele beschrijvende statistische kenmerken voor het leerverslag muziek en de attitudelijst beeldend uitgesplitst 
naar geslacht, gewicht en onderwijsaanbod 
 Leerverslag N Min Max Gem Stddev Scheefheid Effectgrootte 
 Totaal 71 1,60 5,00 3,21 0,80 -0,06  
         
 Geslacht        
 Jongen 39 1,60 5,00 3,12 0,78 0,11 -0,25 
 Meisje 32 1,60 5,00 3,32 0,82 -0,28  
         
 Gewicht        
 .00 64 1,60 5,00 3,23 0,83 -0,11 0,28 
 .30 of 1.20 7 2,50 3,70 3,04 0,49 0,66  
         
 Aanbod muziek        
 Ja 50 1,60 5,00 3,06 0,79 0,10 -0,85 (Ja vs Nee) 
 Nee 14 2,10 5,00 3,71 0,73 -0,80 -0,22 (Ja vs Weet 

niet) 
 Weet niet 7 2,30 4,20 3,23 0,73 0,08  
 

 Attitudelijst N Min Max Gem Stddev Scheefheid Effectgrootte 
 Totaal  69 1,50 4,90 3,09 0,72 -0,12  
         
 Geslacht        
 Jongen 39 1,50 4,90 3,16 0,70 0,08 0,22 
 Meisje 30 1,50 4,30 3,00 0,76 -0,28  
         
 Gewicht        
 .00 62 1,50 4,90 3,07 0,73 -0,28 -0,21 
 .30 of 1.20 7 2,70 4,80 3,23 0,73 2,09  
         
 Aanbod muziek        
 Ja 48 1,50 4,90 3,01 0,79 0,10 -0,43 (Ja vs Nee) 
 Nee  15 2,50 4,00 3,27 0,41 0,10 -0,26 (Ja vs Weet 
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Meisjes rapporteren gemiddeld iets minder leerervaringen bij de streefcompetenties muziek dan 
jongens (d = -.25), terwijl leerlingen met gewicht .30 of 1.20 wat meer leerervaringen rapporteren dan 
degenen zonder een gewicht (d = .28). Begrijpelijkerwijs hebben leerlingen die naar eigen zeggen in 
groep 7 muziekles kregen volgens eigen opgave meer geleerd dan degenen die dat niet kregen  
(d = -.85) of dat niet meer wisten (d = -.22).  

Meisjes staan gemiddeld nauwelijks positiever ten opzichte van beeldende oriëntatie dan jongens (d = 
.22) en ook tussen leerlingen met en zonder gewicht bestaat wat dit betreft weinig verschil (d = -.21). 
Leerlingen die zeggen in groep 7 muziekles gehad te hebben staan positiever tegenover beeldende 
oriëntatie dan degenen die dat niet gehad hebben (d = -.43) of daarover in dubio verkeerden (d = -.26).  

Vanwege het kleine aantal waarnemingen moeten de uitkomsten van de analyse van de  verschillen 
tussen groepen leerlingen met de grootst mogelijke voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.  

  

niet) 
 Weet niet 6 2,10 4,00 3,22 0,77 -0,82  
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Bijlage F Resultaten opgaven in theorietoetsen 
 

Item Label Max Toetsversie Domein Kerndoel 56 N lln Gem. p 
Gem. 

Rit Opmerking 

1 1301_m13 1 1...56...0 Muziek Kennis 1552 0,67 0,14 
 2 1302_m13 1 1...56...0 Muziek Waardering 1552 0,70 0,50 
 3 1303_m14 1 1...56...0 Muziek Kennis 1552 0,83 0,08 
 4 0109_da1 1 1........0 Dans Kennis 779 0,79 0,05 
 5 0110_da1 1 1........0 Dans Kennis 779 0,89 0,03 
 6 0111_da1 1 1........0 Dans Waardering 779 0,68 0,49 
 7 0112_da1 2 1........0 Dans Waardering 779 0,51 0,72 
 8 0301_m_3 1 12.......: Muziek Kennis 799 0,27 0,09 
 9 0302_m_3 1 12.......: Muziek Waardering 799 0,64 0,50 
 10 0903_m10 1 12.......: Muziek Kennis 799 0,66 0,18 
 11 0904_m10 1 12.......: Muziek Kennis 799 0,93 0,16 
 12 0305_dr2 1 12.......: Drama Kennis 799 0,32 0,10 
 13 0306_dr2 1 12.......: Drama Kennis 799 0,09 0,05 
 14 0307_dr2 1 12.......: Drama Waardering 799 0,41 0,44 
 15 0308_dr2 2 12.......: Drama Waardering 799 0,44 0,56 
 16 1113_b_6 1 1........0 Beeldend Kennis 779 0,85 0,23 
 17 1114_b_6 1 1........0 Beeldend Kennis 779 0,54 0,22 
 18 1115_b_6 1 1........0 Beeldend Kennis 779 0,75 0,12 
 19 1116_b_6 2 1........0 Beeldend Waardering 779 0,42 0,59 
 20 0313_b_2 1 12.......: Beeldend Kennis 799 0,55 0,19 
 21 0314_b_2 1 12.......: Beeldend Kennis 799 0,59 0,26 
 22 0315_b_2 1 12.......: Beeldend Kennis 799 0,80 0,29 
 23 0901_m_9 1 ......78.: Muziek Kennis 397 0,21 0,06 
 24 0902_m_9 1 ......78.: Muziek Waardering 778 0,52 0,55 
 25 0303_m_4 1 ......78.: Muziek Kennis 778 0,56 0,13 
 

26 0304_m_4 1 ......78.: Muziek Kennis 778 0,11 -0,02 
moeilijk en slecht 
onderscheidend 

27 1101_m11 1 ...45....: Muziek Kennis 783 0,81 0,08 
 28 1102_m11 1 ...45....: Muziek Waardering 783 0,57 0,43 
 29 0705_dr4 1 ...45....: Drama Kennis 783 0,36 0,17 
 30 0501_m_5 1 .23......: Muziek Kennis 818 0,41 0,17 
 31 0502_m_5 1 .23......: Muziek Waardering 818 0,64 0,52 
 32 0105_dr1 1 .23......: Drama Kennis 818 0,47 0,20 
 33 0106_dr1 1 .23......: Drama Kennis 818 0,74 0,15 
 34 0101_m_1 1 .......89: Muziek Kennis 797 0,81 0,18 
 35 0102_m_1 1 .......89: Muziek Waardering 797 0,54 0,52 
 36 1305_dr7 1 ........90 Drama Kennis 781 0,43 0,19 
 37 0107_dr1 1 .23......: Drama Waardering 818 0,68 0,53  

39 0108_dr1 2 .23......: Drama Waardering 818 0,58 0,55  

40 1501_m15 1 .23......: Muziek Kennis 818 0,26 0,04  

41 1503_m16 1 .23......: Muziek Kennis 818 0,41 0,17  

42 0309_da2 1 .23......: Dans Kennis 818 0,21 0,11  

44 0310_da2 1 .23......: Dans Kennis 818 0,41 0,14  
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Item Label Max Toetsversie Domein Kerndoel 56 N lln Gem. p 
Gem. 

Rit Opmerking 

45 0312_da2 2 .23......: Dans Waardering 818 0,47 0,70  

48 0706_dr4 1 ...45....: Drama Kennis 783 0,46 0,17  

49 0708_dr4 2 ...45....: Drama Waardering 783 0,19 0,51  

51 1306_dr7 1 ........90 Drama Kennis 781 0,18 0,06 
moeilijk en slecht 
onderscheidend 

52 1308_dr7 2 ........90 Drama Waardering 781 0,49 0,67  

53 0709_da4 1 ...45....: Dans Kennis 783 0,93 0,13  

54 0710_da4 1 ...45....: Dans Kennis 783 0,69 0,13  

55 0711_da4 1 ...45....: Dans Waardering 783 0,61 0,43  

56 0103_m_2 1 .......89: Muziek Kennis 797 0,07 0,11 
moeilijk en slecht 
onderscheidend 

57 0104_m_2 1 .......89: Muziek Kennis 797 0,62 0,15  

59 1505_dr8 1 .......89: Drama Kennis 797 0,60 0,35  

60 1506_dr8 1 .......89: Drama Kennis 797 0,38 0,18  

61 1508_dr8 2 .......89: Drama Waardering 797 0,51 0,59  

64 0701_m_7 1 ........90 Muziek Kennis 781 0,42 0,11  

65 0505_dr3 1 ..34.....: Drama Kennis 785 0,17 0,06  

67 0506_dr3 1 ..34.....: Drama Kennis 785 0,31 0,16  

68 0508_dr3 2 ..34.....: Drama Waardering 785 0,45 0,62  

69 0509_da3 1 ..34.....: Dans Kennis 785 0,49 0,07  

70 0510_da3 1 ..34.....: Dans Kennis 785 0,59 0,14  

72 0702_m_7 1 ........90 Muziek Waardering 781 0,54 0,47  

73 0905_dr5 1 ....56...: Drama Kennis 773 0,72 0,10  

74 0906_dr5 1 ....56...: Drama Kennis 773 0,14 0,01 
moeilijk en slecht 
onderscheidend 

75 0907_dr5 1 ....56...: Drama Waardering 773 0,54 0,44  

76 0908_dr5 2 ....56...: Drama Waardering 773 0,36 0,62  

77 0511_da3 1 ..34.....: Dans Waardering 785 0,68 0,47  

78 0512_da3 2 ..34.....: Dans Waardering 785 0,33 0,63  

79 1105_dr6 1 .....67..: Drama Kennis 739 0,05 0,01 
moeilijk en slecht 
onderscheidend 

80 1106_dr6 1 .....67..: Drama Kennis 739 0,50 0,16  

81 1107_dr6 1 .....67..: Drama Waardering 739 0,47 0,46  

82 1108_dr6 2 .....67..: Drama Waardering 739 0,44 0,67  

83 1513_b_8 1 ...45....: Beeldend Kennis 783 0,53 0,17  

84 1514_b_8 1 ...45....: Beeldend Kennis 783 0,37 0,20  

85 1516_b_8 2 ...45....: Beeldend Waardering 783 0,31 0,69  

86 0909_da5 1 ....56...: Dans Kennis 773 0,49 0,05  

87 0910_da5 1 ....56...: Dans Kennis 773 0,83 0,21  

88 0911_da5 1 ....56...: Dans Waardering 773 0,54 0,54  

89 0912_da5 2 ....56...: Dans Waardering 773 0,47 0,71  

91 0113_b_1 1 ..34.....: Beeldend Kennis 785 0,27 0,04  

92 0114_b_1 1 ..34.....: Beeldend Kennis 785 0,91 0,27  

95 1109_da6 1 .....67..: Dans Kennis 739 0,47 0,12  

96 1110_da6 1 .....67..: Dans Kennis 739 0,74 0,13  

97 1111_da6 1 .....67..: Dans Waardering 739 0,67 0,51  

98 1112_da6 2 .....67..: Dans Waardering 739 0,46 0,64  

99 0913_b_5 1 .....67..: Beeldend Kennis 739 0,44 0,07  
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Item Label Max Toetsversie Domein Kerndoel 56 N lln Gem. p 
Gem. 

Rit Opmerking 

100 0914_b_5 1 .....67..: Beeldend Kennis 739 0,45 0,18  

101 0915_b_5 1 .....67..: Beeldend Kennis 739 0,62 0,12  

102 0115_b_1 1 ..34.....: Beeldend Kennis 785 0,61 0,27  

103 0116_b_1 2 ..34.....: Beeldend Waardering 785 0,42 0,62  

106 1313_b_7 1 .......89: Beeldend Kennis 797 0,62 0,10  

107 1314_b_7 1 .......89: Beeldend Kennis 797 0,14 0,17  

108 1315_b_7 1 .......89: Beeldend Kennis 797 0,29 0,23  

109 1309_da7 1 ......78.: Dans Kennis 778 0,70 0,25  

111 1310_da7 1 ......78.: Dans Kennis 778 0,02 0,07  

112 1311_da7 1 ......78.: Dans Kennis 778 0,17 0,21  

113 0713_b_4 1 ......78.: Beeldend Kennis 778 0,42 0,27  

114 0714_b_4 1 ......78.: Beeldend Kennis 778 0,47 0,12  

117 0715_b_4 1 ......78.: Beeldend Waardering 778 0,61 0,50  

118 0716_b_4 2 ......78.: Beeldend Waardering 778 0,29 0,68  

120 1316_b_7 2 .......89: Beeldend Waardering 797 0,26 0,68  

121 1509_da8 1 ........90 Dans Kennis 781 0,52 0,12  

122 1510_da8 1 ........90 Dans Kennis 781 0,77 0,21  

123 1511_da8 1 ........90 Dans Kennis 781 0,18 0,13  

125 0513_b_3 1 ........90 Beeldend Kennis 781 0,78 0,22  

126 0514_b_3 1 ........90 Beeldend Kennis 781 0,72 0,10  

128 0516_b_3 2 ........90 Beeldend Waardering 781 0,30 0,61  
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Bijlage G Selectie van ankeropgaven 
 

Al deze theorievragen hebben een maximale score van 1. 

    Klassiek (populatie)    OPLM   
Oplm Label Domein P-waarde cluster P(est) RIT(est) RIR(est) a AI-50 AI-60 AI-70 AI-80 Info(S) 

125 0513_b_3 Beeldend Makkelijk;P>,80 0,806 0,36 0,31 6 -0,284 -0,216 -0,143 -0,053 4,862 
22 0315_b_2 Beeldend Makkelijk;P>,80 0,82 0,39 0,34 7 -0,272 -0,214 -0,151 -0,074 6,012 
18 1115_b_6 Beeldend P:,65-,80 0,775 0,24 0,18 3 -0,435 -0,3 -0,153 0,027 1,502 

126 0514_b_3 Beeldend P:,65-,80 0,745 0,30 0,24 4 -0,294 -0,192 -0,082 0,053 2,805 
102 0115_b_1 Beeldend P:,50-,65 0,601 0,33 0,27 4 -0,114 -0,012 0,098 0,233 3,481 

17 1114_b_6 Beeldend P:,50-,65 0,597 0,42 0,36 6 -0,079 -0,012 0,062 0,152 7,149 
83 1513_b_8 Beeldend Moeilijk; P<,50 0,461 0,33 0,27 4 0,043 0,144 0,255 0,39 3,599 

113 0713_b_4 Beeldend Moeilijk; P<,50 0,427 0,38 0,32 5 0,068 0,149 0,238 0,346 5,294 
53 0709_da4 Dans Makkelijk;P>,80 0,905 0,21 0,17 4 -0,608 -0,507 -0,396 -0,262 1,32 

122 1510_da8 Dans Makkelijk;P>,80 0,814 0,44 0,40 9 -0,228 -0,183 -0,134 -0,074 9,242 
109 1309_da7 Dans P:,65-,80 0,707 0,25 0,19 3 -0,31 -0,175 -0,028 0,152 1,773 

87 0910_da5 Dans P:,65-,80 0,773 0,29 0,23 4 -0,335 -0,234 -0,124 0,011 2,603 
70 0510_da3 Dans P:,50-,65 0,581 0,27 0,21 3 -0,115 0,02 0,167 0,347 2,067 

121 1509_da8 Dans P:,50-,65 0,556 0,27 0,21 3 -0,079 0,056 0,203 0,383 2,095 
44 0310_da2 Dans Moeilijk; P<,50 0,424 0,27 0,21 3 0,108 0,243 0,39 0,57 2,074 
86 0909_da5 Dans Moeilijk; P<,50 0,439 0,27 0,21 3 0,087 0,222 0,369 0,549 2,09 
33 0106_dr1 Drama P:,65-,80 0,755 0,24 0,19 3 -0,396 -0,261 -0,114 0,066 1,59 
59 1505_dr8 Drama P:,50-,65 0,61 0,33 0,27 4 -0,123 -0,022 0,089 0,224 3,458 
48 0706_dr4 Drama Moeilijk; P<,50 0,412 0,27 0,21 3 0,126 0,261 0,408 0,588 2,057 
36 1305_dr7 Drama Moeilijk; P<,50 0,467 0,27 0,21 3 0,046 0,181 0,329 0,508 2,111 
32 0105_dr1 Drama Moeilijk; P<,50 0,484 0,28 0,21 3 0,022 0,158 0,305 0,484 2,118 
80 1106_dr6 Drama Moeilijk; P<,50 0,488 0,28 0,21 3 0,017 0,152 0,299 0,479 2,119 
73 0905_dr5 Drama P:,65-,80 0,695 0,20 0,13 2 -0,422 -0,22 0,001 0,271 0,828 

3 1303_m14 Muziek Makkelijk;P>,80 0,825 0,22 0,17 3 -0,544 -0,409 -0,262 -0,082 1,251 
34 0101_m_1 Muziek Makkelijk;P>,80 0,815 0,35 0,31 6 -0,296 -0,228 -0,154 -0,065 4,698 
27 1101_m11 Muziek P:,65-,80 0,777 0,23 0,18 3 -0,439 -0,304 -0,157 0,023 1,493 
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    Klassiek (populatie)    OPLM   
Oplm Label Domein P-waarde cluster P(est) RIT(est) RIR(est) a AI-50 AI-60 AI-70 AI-80 Info(S) 

10 0903_m10 Muziek P:,65-,80 0,685 0,31 0,26 4 -0,213 -0,112 -0,002 0,133 3,158 
57 0104_m_2 Muziek P:,50-,65 0,626 0,21 0,14 2 -0,264 -0,061 0,16 0,429 0,913 
25 0303_m_4 Muziek P:,50-,65 0,564 0,21 0,14 2 -0,132 0,071 0,292 0,561 0,957 
30 0501_m_5 Muziek Moeilijk; P<,50 0,427 0,21 0,14 2 0,152 0,355 0,576 0,845 0,952 
64 0701_m_7 Muziek Moeilijk; P<,50 0,448 0,21 0,14 2 0,108 0,31 0,531 0,801 0,962 
60 1506_dr8 Drama Moeilijk; P<,50 0,386 0,27 0,20 3 0,164 0,299 0,446 0,626 2,015 

 

Dit zijn de geselecteerde ankeropgaven over eigen waardering (EW, hoort bij kerndoel 56) en de waardering voor andere kunstenaars (WA, bij kerndoel 55) 
      Klassiek (populatie)    OPLM   

ANKER Oplm Label Domein 
P-waarde 
cluster score P(estS) RIT(estS) RIR(estS) a AI-50 AI-60 AI-70 AI-80 Info(S) 

EW 117 0715_b_4 Beeldend P:,50-,65 1 0,597 0,541 0,454 3 -0,21 -0,075 0,072 0,252 1,628 
EW 6 0111_da1 Dans P:,65-,80 1 0,706 0,517 0,434 3 -0,422 -0,287 -0,14 0,04 1,434 
EW 88 0911_da5 Dans P:,50-,65 1 0,516 0,544 0,456 3 -0,064 0,071 0,218 0,398 1,68 
EW 81 1107_dr6 Drama Moeilijk; P<,50 1 0,452 0,538 0,45 3 0,05 0,186 0,333 0,513 1,669 
EW 75 0907_dr5 Drama P:,50-,65 1 0,522 0,544 0,456 3 -0,075 0,06 0,208 0,387 1,679 
EW 31 0502_m_5 Muziek P:,65-,80 1 0,669 0,528 0,444 3 -0,347 -0,212 -0,064 0,115 1,516 
EW 9 0302_m_3 Muziek P:,65-,80 1 0,66 0,53 0,445 3 -0,33 -0,195 -0,048 0,132 1,532 
EW 35 0102_m_1 Muziek P:,50-,65 1 0,537 0,545 0,456 3 -0,1 0,035 0,182 0,362 1,674 
WA 39 0108_dr1 Drama P:,50-,65 2 0,601 0,574 0,514 3 -0,25 -0,094 0,073 0,271 3,204 
WA 45 0312_da2 Dans Moeilijk; P<,50 2 0,489 0,616 0,553 3 -0,048 0,076 0,213 0,381 3,764 
WA 82 1108_dr6 Drama Moeilijk; P<,50 2 0,407 0,617 0,554 3 0,083 0,205 0,339 0,504 3,691 
WA 85 1516_b_8 Beeldend Moeilijk; P<,50 2 0,304 0,639 0,589 4 0,256 0,387 0,525 0,684 4,443 
WA 120 1316_b_7 Beeldend Moeilijk; P<,50 2 0,334 0,665 0,613 4 0,18 0,287 0,403 0,542 5,051 
WA 7 0112_da1 Dans P:,50-,65 2 0,523 0,67 0,617 4 -0,099 0,013 0,133 0,278 5,447 
WA 52 1308_dr7 Drama P:,50-,65 2 0,525 0,672 0,618 4 -0,102 0,007 0,124 0,266 5,511 
WA 128 0516_b_3 Beeldend Moeilijk; P<,50 2 0,306 0,603 0,543 3 0,243 0,356 0,481 0,637 3,424 
WA 78 0512_da3 Dans Moeilijk; P<,50 2 0,365 0,615 0,553 3 0,147 0,265 0,394 0,555 3,634 
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Bijlage H Beschrijving uitspraken over leerverslag en attitude 
Resultaten na spiegelen negatief geformuleerde uitspraken AT_mu_5 AT_be_5 AT_da_5 AT_dr_5 via 
(0=0) (1=-1) (2=-2) (-2=2) (-1=1). 

Uitspraak N Mean Sd Skewness 
LV_mu_1 Door de lessen muziek kan ik nu beter uitleggen waarom ik een 
muziekstuk mooi of niet zo mooi vind 

1209 -,18 1,10 0,02 

LV_mu_2 Ik heb geleerd hoe ik met een muziekinstrument iets tot 
uitdrukking kan brengen (bijv. een gevoel, gebeurtenis, verhaal of idee) 

1210 -,16 1,24 -0,01 

LV_mu_3 Ik heb geleerd hoe ik een eenvoudig muziekstuk kan spelen 1208 -,34 1,30 0,26 

LV_mu_4 Bij muziek heb ik kennis gemaakt met klassieke muziek (bijv. 
opera, symfonieën, kamermuziek) 

1203 -,45 1,29 0,35 

LV_mu_5 Ik heb geleerd hoe ik anderen kan vertellen wat er goed en fout 
ging bij hun muziekstukje 

1207 -,26 1,27 0,14 

LV_mu_6 Door de lessen muziek weet ik nu welke muziekinstrumenten er 
zijn en hoe ze klinken 

1211 ,25 1,23 -0,44 

LV_mu_7 Ik heb geleerd hoe ik muziek met allerlei tekens kan noteren 
(zoals figuren, strepen en stippen) 

1211 -,78 1,22 0,82 

LV_mu_8 Ik heb geleerd hoe ik een (eigen) muziekstukje boeiend kan 
maken door tempo en ritme te veranderen 

1213 -,17 1,32 0,06 

LV_mu_9 Ik heb ervaren dat je bij het luisteren naar muziek kunt letten op 
de melodie, de instrumenten, het tempo en het ritme 

1209 ,53 1,22 -0,79 

LV_mu_10 Ik heb geleerd om open te staan voor wat de juf of meester van 
mijn muziekstukje vindt 

1206 ,14 1,26 -0,32 

LV_be_1 Door de lessen beeldende kunst kan ik nu beter uitleggen 
waarom ik een beeldhouwwerk mooi  of niet zo mooi vind 

1208 -,26 1,19 0,09 

LV_be_2 Ik heb geleerd hoe ik met een tekening of schilderij iets tot 
uitdrukking kan brengen (bijv. een gevoel, gebeurtenis, verhaal of idee) 

1212 ,22 1,29 -0,39 

LV_be_3 Ik heb geleerd hoe ik een eenvoudig werkstuk van papier, klei of 
textiel kan maken 

1216 ,04 1,34 -0,16 

LV_be_4 Bij beeldende kunst heb ik kennis gemaakt met schilderijen van 
‘oude meesters’ (bijv. van Rembrandt of Vermeer) 

1214 ,03 1,38 -0,13 

LV_be_5 Ik heb geleerd hoe ik anderen kan vertellen wat ik goed en 
minder goed vind aan hun tekening of schilderij 

1214 ,09 1,27 -0,18 

LV_be_6 Tijdens de lessen beeldende kunst heb ik verschillende 
technieken beter leren kennen (zoals tekenen, schilderen, bouwen en 
boetseren) 

1204 ,32 1,20 -0,52 

LV_be_7 Ik heb geleerd hoe ik een ontwerp of een schets voor een 
schilderij kan maken 

1204 ,27 1,26 -0,36 

LV_be_8 Ik heb geleerd hoe ik een tekening boeiend kan maken door 
kleur, vorm en licht en donker te veranderen 

1202 ,24 1,33 -0,31 

LV_be_9 Ik heb ervaren dat je bij het kijken naar schilderijen kunt letten op 
de kleur, de vorm en de vlakverdeling 

1205 -,16 1,27 0,09 

LV_be_10 Ik heb geleerd om open te staan voor wat de juf of meester van 
mijn tekening of schilderij vindt 

1203 ,49 1,21 -0,65 

LV_da_1 Door de lessen dans kan ik nu beter uitleggen waarom ik 
bepaalde dansen mooi of niet zo mooi vind 

805 -,36 1,32 0,26 

LV_da_2 Ik heb geleerd hoe ik met een dansje iets tot uitdrukking kan 
brengen (bijv. een gevoel, gebeurtenis, verhaal of idee) 

804 -,28 1,32 0,19 

LV_da_3 Ik heb geleerd hoe ik een eenvoudig dansstukje kan uitvoeren 806 -,15 1,37 0,08 

LV_da_4 Tijdens de lessen dansen en bewegen heb ik kennis gemaakt 
met klassiek ballet (bijv. Het Zwanenmeer) 

805 -1,28 0,98 1,41 

LV_da_5 Ik heb geleerd hoe ik anderen kan vertellen wat er goed en 
minder goed ging bij hun dansstukje 

806 -,31 1,27 0,16 
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Uitspraak N Mean Sd Skewness 
LV_da_6 Door de lessen dans en beweging weet ik nu welke danspasjes 
er zijn en hoe ik ze kan herkennen 

799 -,64 1,18 0,56 

LV_da_7 Ik heb geleerd hoe ik een plan voor een dansstukje kan maken 799 -,56 1,24 0,48 

LV_da_8 Ik heb geleerd hoe ik zelf een leuk onderwerp voor een 
dansstukje kan bedenken 

795 -,37 1,30 0,22 

LV_da_9 Ik heb ervaren dat je bij het kijken naar een dansuitvoering kunt 
letten op de danspassen, het tempo en het gebruik van het podium 

800 -,12 1,37 -0,06 

LV_da_10 Ik heb geleerd om open te staan voor wat de juf of meester van 
mijn dansstukje vindt 

800 ,04 1,33 -0,18 

LV_dr_1 Door de lessen dans kan ik nu beter uitleggen waarom ik een 
toneelstukje  mooi  of niet zo mooi vind 

792 -,08 1,32 -0,02 

LV_dr_2 Ik heb geleerd hoe ik in een toneelstukje iets tot uitdrukking kan 
brengen (bijv. een gevoel, gebeurtenis, verhaal of idee) 

793 ,34 1,33 -0,54 

LV_dr_3 Ik heb geleerd hoe ik samen met anderen een eenvoudige 
toneelstukje kan uitvoeren 

796 ,52 1,27 -0,77 

LV_dr_4 Tijdens de lessen drama heb ik kennis gemaakt met toneel en 
theater 

788 -,07 1,33 -0,09 

LV_dr_5 Ik heb geleerd hoe ik anderen kan vertellen wat er goed en 
minder goed vind aan hun toneelstukje 

785 ,06 1,31 -0,21 

LV_dr_6 Door de lessen drama weet ik nu hoe  je emoties kunt spelen 
(bijv. met woorden, gebaren en gezichtsuitdrukkingen) 

794 ,45 1,33 -0,60 

LV_dr_7 Ik heb geleerd hoe ik een plan voor een toneelstukje kan maken 792 -,02 1,31 -0,03 

LV_dr_8 Ik heb geleerd hoe ik zelf een leuk onderwerp voor een 
toneelstukje kan bedenken 

787 ,10 1,30 -0,17 

LV_dr_9 Ik het ervaren dat je bij het kijken naar een toneelstukje kunt 
letten op de personen, het verhaal en waar het verhaal zich afspeelt 

793 ,46 1,25 -0,65 

LV_dr_10 Ik heb geleerd om open te staan voor wat de juf of meester van 
mijn toneelspel vindt 

788 ,39 1,21 -0,65 

AT_mu_1 Ik vind het leuk om alleen of samen met anderen te zingen 1165 ,17 1,36 -0,31 

AT_mu_2 Ik luister graag naar moderne muziek (bijvoorbeeld pop, rock, 
house, dance, rap, techno, dj) 

1167 1,07 1,15 -1,39 

AT_mu_3 Muziek is voor mij belangrijk als vrijetijdsbesteding 1166 ,26 1,36 -0,29 

AT_mu_4 Ik vind dat straatmuzikanten echte kunstenaars zijn 1158 -,46 1,14 0,41 
AT_mu_5 Ik geloof dat muziek voor mij persoonlijk maar weinig nut 
heeft 

1158 ,88 1,25 -0,94 

AT_mu_6 Ik luister graag naar klassieke muziek (bijv. opera, symfonieën, 
kamermuziek) 

1165 -1,39 1,03 1,78 

AT_mu_7 Muziek maken is voor mij belangrijk omdat ik daarmee mijn 
gevoelens kan uiten 

1166 -,30 1,40 0,30 

AT_mu_8 Ik kijk graag naar muziekprogrammas op televisie  (bijv. Voice of 
Holland, Singer-songwriter van Nederland) 

1164 ,58 1,34 -0,77 

AT_mu_9 Ik vind muziek die ik niet kan nazingen lelijk 1166 -1,32 0,90 1,71 

AT_mu_10 Ik vind muziek maken fijn omdat ik dan creatief kan zijn 1152 ,01 1,37 -0,05 

AT_be_1 Ik vind het leuk om zelf een tekening of schilderij te maken 1168 ,73 1,26 -0,96 

AT_be_2 Ik kijk graag naar mooie tekeningen in stripverhalen 1171 ,45 1,27 -0,51 

AT_be_3 Tekenen en schilderen zijn voor mij belangrijk als 
vrijetijdsbesteding 

1163 -,40 1,37 0,42 

AT_be_4 Ik vind dat modeontwerpers echte kunstenaar zijn 1160 -,04 1,35 -0,05 
AT_be_5 Ik geloof dat beeldende kunst voor mij persoonlijk maar 
weinig nut heeft 

1170 -,04 1,31 0,07 

AT_be_6 Ik kijk graag naar schilderijen van ‘oude meesters’ (bijv. van 
Rembrandt of Vermeer) 

1161 -,59 1,33 0,56 

AT_be_7 Tekenen en schilderen zijn voor mij belangrijk omdat ik daarmee 
mijn gevoelens kan uiten 

1158 -,58 1,32 0,64 
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Uitspraak N Mean Sd Skewness 
AT_be_8 Ik kijk graag naar videoclips waarin de nieuwste technieken 
worden toegepast 

1161 ,10 1,36 -0,12 

AT_be_9 Ik vind kunstwerken waarbij je niet kunt zien wat het 
voorstelt lelijk 

1158 -,33 1,33 0,43 

AT_be_10 Ik vind tekenen en schilderen fijn omdat ik daarmee mijn 
fantasie de vrije loop kan laten 

1160 ,48 1,42 -0,53 

AT_da_1 Ik vind het leuk om op muziek te bewegen 778 ,52 1,42 -0,59 

AT_da_2 Ik kijk graag naar hoe dansers bewegen in moderne dans (bijv. 
breakdance, streetdance) 

780 ,33 1,47 -0,34 

AT_da_3 Dansen is voor mij belangrijk als vrijetijdsbesteding 780 -,55 1,44 0,63 

AT_da_4 Ik vind dat breakdancers echte kunstenaars zijn 775 -,27 1,31 0,28 
AT_da_5 Ik geloof dat dansen voor mij persoonlijk maar weinig nut 
heeft 

779 ,10 1,50 -0,07 

AT_da_6 Ik kijk graag naar klassiek ballet (bijv. het Zwanenmeer) 773 -1,31 1,10 1,67 

AT_da_7 Dansen is voor mij belangrijk omdat ik daarmee mijn gevoelens 
kan uiten 

772 -,62 1,42 0,66 

AT_da_8 Ik kijk graag naar dansen op televisie (bijv. Dance, dance, dance 
of So You Think You Can Dance: The Next 

773 ,54 1,45 -0,67 

AT_da_9 Ik vind een dansuitvoering waar geen verhaal achter zit saai 770 -,18 1,34 0,26 

AT_da_10 Ik vind dansen en bewegen fijn omdat ik me dan helemaal kan 
uitleven 

774 ,19 1,50 -0,20 

AT_dr_1 Ik vind het leuk om een rol te spelen in een toneelstukje 759 ,56 1,43 -0,69 

AT_dr_2 Ik kijk graag naar hoe acteurs spelen in soapseries (bijv. 
SpangaS of Goede tijden, slechte tijden) 

766 ,26 1,48 -0,33 

AT_dr_3 Toneelspelen is voor mij belangrijk als vrijetijdsbesteding 768 -,79 1,25 0,89 

AT_dr_4 Ik vind dat cabaretiers echte kunstenaars zijn 761 -,17 1,22 0,17 
AT_dr_5 Ik geloof dat toneel en theater voor mij persoonlijk maar 
weinig nut hebben 

765 ,12 1,44 -0,08 

AT_dr_6 Ik luister en kijk graag naar toneelstukken (bijv. Romeo en Julia) 768 -,73 1,28 0,68 

AT_dr_7 Meedoen aan een rollenspen is voor mij belangrijk omdat ik 
daarmee mijn gevoelens kan uiten 

759 -,51 1,30 0,51 

AT_dr_8 Ik kijk graag naar jeugdseries op televisie (bijv. Brugklas) 764 ,71 1,40 -0,84 
AT_dr_9 Ik vind een toneelstuk waarin geen verhaal verteld wordt 
saai 

765 ,28 1,36 -0,31 

AT_dr_10 Ik vind meedoen aan een toneelstukje fijn omdat ik dan creatief 
kan zijn 

769 ,20 1,44 -0,27 
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Bijlage I Factor-analyse uitspraken over leerverslag en attitude 
 

Leerverslag muziek 1 

Door de lessen muziek kan ik nu beter uitleggen waarom ik een muziekstuk mooi of niet zo mooi vind 0,59 
Ik heb geleerd hoe ik met een muziekinstrument iets tot uitdrukking kan brengen (bijv. een gevoel, gebeurtenis, 
verhaal of idee) 0,611 

Ik heb geleerd hoe ik een eenvoudig muziekstuk kan spelen 0,641 

Bij muziek heb ik kennis gemaakt met klassieke muziek (bijv. opera, symfonieën, kamermuziek) 0,44 

Ik heb geleerd hoe ik anderen kan vertellen wat er goed en fout ging bij hun muziekstukje 0,575 

Door de lessen muziek weet ik nu welke muziekinstrumenten er zijn en hoe ze klinken 0,569 

Ik heb geleerd hoe ik muziek met allerlei tekens kan noteren (zoals figuren, strepen en stippen) 0,553 

Ik heb geleerd hoe ik een (eigen) muziekstukje boeiend kan maken door tempo en ritme te veranderen 0,682 
Ik heb ervaren dat je bij het luisteren naar muziek kunt letten op de melodie, de instrumenten, het tempo en het 
ritme 0,658 

Ik heb geleerd om open te staan voor wat de juf of meester van mijn muziekstukje vindt 0,629 

 

Leerverslag beeldend 1 

Door de lessen beeldende kunst kan ik nu beter uitleggen waarom ik een beeldhouwwerk mooi  of niet zo mooi vind 0,602 
Ik heb geleerd hoe ik met een tekening of schilderij iets tot uitdrukking kan brengen (bijv. een gevoel, gebeurtenis, 
verhaal of idee) 0,636 

Ik heb geleerd hoe ik een eenvoudig werkstuk van papier, klei of textiel kan maken 0,574 

Bij beeldende kunst heb ik kennis gemaakt met schilderijen van ‘oude meesters’ (bijv. van Rembrandt of Vermeer) 0,512 

Ik heb geleerd hoe ik anderen kan vertellen wat ik goed en minder goed vind aan hun tekening of schilderij 0,59 
Tijdens de lessen beeldende kunst heb ik verschillende technieken beter leren kennen (zoals tekenen, schilderen, 
bouwen en boetseren) 0,613 

Ik heb geleerd hoe ik een ontwerp of een schets voor een schilderij kan maken 0,656 

Ik heb geleerd hoe ik een tekening boeiend kan maken door kleur, vorm en licht en donker te veranderen 0,649 

Ik heb ervaren dat je bij het kijken naar schilderijen kunt letten op de kleur, de vorm en de vlakverdeling 0,614 

Ik heb geleerd om open te staan voor wat de juf of meester van mijn tekening of schilderij vindt 0,557 

 

Leerverslag dans 1 

Door de lessen dans kan ik nu beter uitleggen waarom ik bepaalde dansen mooi of niet zo mooi vind 0,699 

Ik heb geleerd hoe ik met een dansje iets tot uitdrukking kan brengen (bijv. een gevoel, gebeurtenis, verhaal of idee) 0,753 

Ik heb geleerd hoe ik een eenvoudig dansstukje kan uitvoeren 0,717 

Tijdens de lessen dansen en bewegen heb ik kennis gemaakt met klassiek ballet (bijv. Het Zwanenmeer) 0,445 

Ik heb geleerd hoe ik anderen kan vertellen wat er goed en minder goed ging bij hun dansstukje 0,691 

Door de lessen dans en beweging weet ik nu welke danspasjes er zijn en hoe ik ze kan herkennen 0,693 

Ik heb geleerd hoe ik een plan voor een dansstukje kan maken 0,771 

Ik heb geleerd hoe ik zelf een leuk onderwerp voor een dansstukje kan bedenken 0,748 
Ik heb ervaren dat je bij het kijken naar een dansuitvoering kunt letten op de danspassen, het tempo en het gebruik 
van het podium 0,739 

Ik heb geleerd om open te staan voor wat de juf of meester van mijn dansstukje vindt 0,701 
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Leerverslag drama 1 
Door de lessen dans kan ik nu beter uitleggen waarom ik een toneelstukje  mooi  of niet zo mooi vind 0,677 
Ik heb geleerd hoe ik in een toneelstukje iets tot uitdrukking kan brengen (bijv. een gevoel, gebeurtenis, 
verhaal of idee) 0,693 
Ik heb geleerd hoe ik samen met anderen een eenvoudige toneelstukje kan uitvoeren 0,723 
Tijdens de lessen drama heb ik kennis gemaakt met toneel en theater 0,638 
Ik heb geleerd hoe ik anderen kan vertellen wat er goed en minder goed vind aan hun toneelstukje 0,694 
Door de lessen drama weet ik nu hoe  je emoties kunt spelen (bijv. met woorden, gebaren en 
gezichtsuitdrukkingen) 0,729 
Ik heb geleerd hoe ik een plan voor een toneelstukje kan maken 0,737 
Ik heb geleerd hoe ik zelf een leuk onderwerp voor een toneelstukje kan bedenken 0,726 
Ik het ervaren dat je bij het kijken naar een toneelstukje kunt letten op de personen, het verhaal en waar 
het verhaal zich afspeelt 0,62 
Ik heb geleerd om open te staan voor wat de juf of meester van mijn toneelspel vindt 0,691 

 

Attitude muziek 1 2 
Ik vind het leuk om alleen of samen met anderen te zingen 0,683 0,02 
Ik luister graag naar moderne muziek (bijvoorbeeld pop, rock, house, dance, rap, techno, dj) 0,057 0,709 
Muziek is voor mij belangrijk als vrijetijdsbesteding 0,543 0,503 
Ik vind dat straatmuzikanten echte kunstenaars zijn 0,44 0,029 
Ik geloof dat muziek voor mij persoonlijk maar weinig nut heeft 0,516 0,422 
Ik luister graag naar klassieke muziek (bijv. opera, symfonieën, kamermuziek) 0,481 -0,557 
Muziek maken is voor mij belangrijk omdat ik daarmee mijn gevoelens kan uiten 0,802 0,023 
Ik kijk graag naar muziekprogrammas op televisie  (bijv. Voice of Holland, Singer-songwriter 
van Nederland) 0,439 0,267 
Reversed: Ik vind muziek die ik niet kan nazingen lelijk 0,082 0,429 
Ik vind muziek maken fijn omdat ik dan creatief kan zijn 0,776 0,071 

 

Attitude beeldend 1 2 3 
Ik vind het leuk om zelf een tekening of schilderij te maken 0,75 0,138 0,165 
Ik kijk graag naar mooie tekeningen in stripverhalen 0,191 0,29 0,658 
Tekenen en schilderen zijn voor mij belangrijk als vrijetijdsbesteding 0,758 0,174 0,183 
Ik vind dat modeontwerpers echte kunstenaar zijn 0,563 0,052 -0,105 
Ik geloof dat beeldende kunst voor mij persoonlijk maar weinig nut heeft 0,312 0,622 0,106 
Ik kijk graag naar schilderijen van ‘oude meesters’ (bijv. van Rembrandt of 
Vermeer) 0,216 0,483 0,517 
Tekenen en schilderen zijn voor mij belangrijk omdat ik daarmee mijn gevoelens 
kan uiten 0,732 0,212 0,194 
Ik kijk graag naar videoclips waarin de nieuwste technieken worden toegepast 0,025 -0,229 0,758 
Reversed: Ik vind kunstwerken waarbij je niet kunt zien wat het voorstelt lelijk 0,076 0,803 -0,06 
Ik vind tekenen en schilderen fijn omdat ik daarmee mijn fantasie de vrije loop kan 
laten 0,771 0,159 0,165 
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Attitude dans 1 2 
Ik vind het leuk om op muziek te bewegen 0,657 0,418 
Ik kijk graag naar hoe dansers bewegen in moderne dans (bijv. breakdance, streetdance) 0,633 0,291 
Dansen is voor mij belangrijk als vrijetijdsbesteding 0,807 0,269 
Ik vind dat breakdancers echte kunstenaars zijn 0,394 0,079 
Ik geloof dat dansen voor mij persoonlijk maar weinig nut heeft 0,565 0,531 
Ik kijk graag naar klassiek ballet (bijv. het Zwanenmeer) 0,555 -0,458 
Dansen is voor mij belangrijk omdat ik daarmee mijn gevoelens kan uiten 0,857 -0,002 
Ik kijk graag naar dansen op televisie (bijv. Dance, dance, dance of So You Think You Can 
Dance: The Next 0,594 0,032 
Reversed: Ik vind een dansuitvoering waar geen verhaal achter zit saai 0,14 0,809 
Ik vind dansen en bewegen fijn omdat ik me dan helemaal kan uitleven 0,805 0,191 

 

Attitude drama 1 2 3 
Ik vind het leuk om een rol te spelen in een toneelstukje 0,781 0,08 -0,065 
Ik kijk graag naar hoe acteurs spelen in soapseries (bijv. SpangaS of Goede tijden, 
slechte tijden) 0,248 0,777 0,038 
Toneelspelen is voor mij belangrijk als vrijetijdsbesteding 0,739 0,215 -0,066 
Ik vind dat cabaretiers echte kunstenaars zijn 0,323 -0,189 -0,653 
Ik geloof dat toneel en theater voor mij persoonlijk maar weinig nut hebben 0,727 0,028 0,172 
Ik luister en kijk graag naar toneelstukken (bijv. Romeo en Julia) 0,561 0,219 0,021 
Meedoen aan een rollenspel is voor mij belangrijk omdat ik daarmee mijn gevoelens 
kan uiten 0,763 0,202 -0,018 
Ik kijk graag naar jeugdseries op televisie (bijv. Brugklas) 0,159 0,853 0 
Reversed: Ik vind een toneelstuk waarin geen verhaal verteld wordt saai 0,305 -0,131 0,761 
Ik vind meedoen aan een toneelstukje fijn omdat ik dan creatief kan zijn 0,829 0,139 -0,01 
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