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3 Managementsamenvatting 

Managementsamenvatting 
De diagnostische tussentijdse toets (DTT) een innovatief product, waardoor de ontwikkeling nauw omgeven 
is met onderzoeksactiviteiten. In dit onderzoeksverslag worden de eerste uitkomsten gepresenteerd van het 
onderzoek dat gedurende de eerste try-out periode uitgevoerd is.  

Het psychometrische onderzoek heeft zich gericht op de verdere uitwerking van het psychometrische model 
dat gebruikt zal worden tijdens de afname en verwerking van de diagnostische tussentijdse toets (DTT). 
De beschreven benadering is nieuw en geheel toegespitst op de vereisten van de diagnostische tussentijdse 
toets. De hoofdvraag bij de verdere uitwerking van het psychometrische model was hoeveel items er aan 
een leerling moeten worden voorgelegd om tot een betrouwbare evaluatie en classificatie van de leerling te 
komen.  

Daarnaast is onderzoek verricht naar de bruikbaarheid van automatische beoordeling binnen de DTT. In de 
voorstudie is aangegeven dat het belangrijk is, voor onder andere de (indruks-) validiteit, het draagvlak in het 
veld voor de DTT en de diagnostische waarde, dat de DTT niet uitsluitend bestaat uit gesloten vragen, maar 
ook opdrachten omvat die langere open antwoorden vereisen. De mogelijkheid om deze langere open 
antwoorden automatisch te laten beoordelen is van grote toegevoegde waarde. Geautomatiseerde 
beoordeling kan de docenten ontlasten, de adaptiviteit van de toets ondersteunen en een snelle rapportage 
van de toetsresultaten mogelijk maken. Zowel op het terrein van schrijfvaardigheid als op het terrein van 
wiskunde is onderzoek verricht naar de bruikbaarheid van automatische beoordelingen bij de DTT. 

Psychometrisch onderzoek 

De hoofdvraag bij de verdere uitwerking van het psychometrische model was hoeveel items er aan een 
leerling moeten worden voorgelegd om tot een betrouwbare evaluatie en classificatie van de leerling te 
komen. In het onderzoek is allereerst ingegaan op de methode van kalibratie en de structuur van de 
metadata die nodig zijn voor de adaptieve afname en analyse. Vervolgens is een afnamestrategie uitgewerkt  
om het aantal af te nemen items verder te reduceren. In een simulatiestudie is tenslotte nagegaan hoeveel 
items afgenomen moeten worden om tot een betrouwbare evaluatie en classificatie te komen.  

Methode van kalibratie 
In een adaptieve afname gaat het erom dat gedurende de afname bij herhaling bepaald wordt wat we al 
weten over het beheersingsniveau van de individuele leerling en dat nagegaan wordt welke items nog 
voorgelegd moeten worden om met voldoende zekerheid een uitspraak te kunnen doen over het 
bekwaamheidsniveau van een leerling. In een adaptieve afname krijgt een leerling telkens dat item (of die 
items) voorgelegd die in verhouding tot de afnametijd maximaal informatief zijn over de 
beheersingscategorie (onder, op of boven het verwachte niveau) waarin een leerling valt. 

Om een toets adaptief te kunnen afnamen dienen we een itembank te ontwikkelen met items waarvan de 
statistische eigenschappen van de items in de beoogde leerlingpopulatie bekend zijn. Dit betekent dat in de 
pretest de relevante statistische eigenschappen van de items empirisch bepaald moeten worden.  Voor elk 
van de onderdelen wiskunde, schrijfvaardigheid Nederlands en schrijfvaardigheid Engels, zal de totale 
hoeveelheid items te groot zijn om in de pretest aan elke leerling voor te kunnen leggen. Daarom is een 
globaal design uitgewerkt om tijdens de pretest toch informatie te krijgen over alle items. Kenmerkend van 
het design is dat leerlingen items voorgelegd krijgen die bedoeld  zjjn voor de meting van een subset van de 
(deel-)attributen en daarmee slechts een gedeelte van de items voorgelegd krijgen. Door verschillende 
subsets (toetsboekjes) te maken en deze over alle leerlingen random te verdelen, kan toch over alle items 
informatie verkregen worden. De exacte invulling van het design kan bepaald worden als de complete set 
items die gekalibreerd moeten worden beschikbaar zijn, dus nadat de grootschalige itemontwikkeling 
afgerond is.  

Na de pretest worden de leerlingen op grond van de gegeven antwoorden ingedeeld in de drie 
beheersingscategorieën (op, onder, of boven het verwachte niveau). Met behulp van de standaarden 
kunnen de items uiteindelijk gekalibreerd worden: per item wordt de succeskans voor elke categorie 
leerlingen bepaald. Door het design is het mogelijk om de items ook over de verschillende 
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beheersingsniveaus heen te kalibreren, wat noodzakelijk is voor de gewenste opstroom-indicatie. Er zijn 
verschillende methodes om standaarden te zetten, de exacte standaardsettingprocedure zal het komende 
jaar (gedurende de grootschalige itemontwikkeling) verder worden uitgewerkt. 

De kalibratie van de data uit de pretest leveren de psychometrische gegevens die nodig zijn voor de 
adaptieve afname en analyse. Naast de psychometrische gegevens zijn voor de adaptieve afname en 
analyse ook inhoudelijke gegevens nodig, zoals de (deel-) attributen waarop het item betrekking heeft, of het 
item deel uitmaakt van een testlet en de afnametijd. Deze gegevens worden opgeslagen in een bestand dat 
voor alle afzonderlijke items de informatie bevat (de metadata) die nodig is tijdens de adaptieve afname. 
De technische realisatie van het bestand met metadata, de adapatieve selectie van opgaven en de schatting 
van de categorie waartoe een leerling behoort valt onder het deelproject “adaptiviteit”.   

Methode voor het afnemen van de diagnostische tussentijdse toets  
De gebruikte psychometrische modellering leidt voor elk attribuut tot drie kansen, de waarschijnlijkheid (de 
zg. posterior modelkansen) dat de leerling, gegeven zijn antwoorden, in de categorie “onder niveau”, “op 
niveau”, of “boven niveau” valt. Hoe meer items er per attribuut worden afgenomen, hoe betrouwbaarder 
deze classificatie van de leerlingen in de drie categorieën zal zijn. In de afnametijd die beschikbaar is zal het 
niet mogelijk zijn om voor elk deelattribuut voldoende items af te nemen voor een betrouwbare classificatie 
voor elk deelattribuut. Bijvoorbeeld, als 20 items nodig zijn voor een betrouwbare classificatie en het 
leerlingmodel 15 deelattributen bevat (zoals het leerlingmodel schrijfvaardigheid Engels uit de voorstudie) 
zou elke leerling 300 items moeten beantwoorden.  

In het psychometrische onderzoek is daarom een gefaseerde afnamestrategie (in formulevorm) uitgewerkt 
om het aantal af te nemen items verder te reduceren. In dit afnamemodel worden bij alle leerlingen per 
vaardigheid alle hoofdattributen gemeten, maar de deelattributen worden alleen nader gediagnosticeerd 
wanneer dat op attribuutniveau geïndiceerd is. In dit model varieert de toetstijd dus gedeeltelijk per leerling. 

In de eerste fase wordt bij elke leerling elk hoofdattribuut geëvalueerd met behulp van een gelijk maar zo 
klein mogelijk aantal items per deelattribuut. Met behulp van de afgenomen items wordt voor elk 
hoofdattribuut als geheel nagegaan of een leerling “onder niveau”, “op niveau” of “boven niveau” presteert. 
Met dezelfde informatie wordt ook een initieel profiel gemaakt van het bekwaamheidsniveau voor elk 
deelattribuut. In de tweede fase worden alleen die deelattributen onderzocht wanneer dit geïndiceerd is. 
Nadere toetsing van een deelattribuut is geïndiceerd als uit het initiële profiel blijkt dat er een aanzienlijke 
kans is dat de beheersing van de leerling afwijkend is (onder of boven het verwachte niveau). Het proces 
van het nader toetsen van deelattributen kan doorgaan totdat de tijd op is of totdat er geen geïndiceerde 
deelattributen meer zijn.  

Simulatie onderzoek 
Om zicht te krijgen op het aantal items dat nodig is om tot een betrouwbare evaluatie te komen met de 
uitgewerkte strategie is een simulatiestudie uitgevoerd. In de simulatie is bekeken hoeveel items nodig zijn 
om in de eerste fase minimaal 80% van de leerlingen op een hoofdattribuut correct te kunnen indelen en 
hoeveel items zijn er nodig voor de initiële evaluatie van een deelattribuut met 60% correcte classificaties. 
Er is gekozen voor 80% en 60% omdat verwacht wordt dat de aantallen items die nodig zijn om deze 
percentages te realiseren, passen bij de hoeveelheid tijd (een dagdeel) die beschikbaar is voor afname van 
de diagnostische tussentijdse toets. In de simulatie is het effect nagegaan van vier factoren die het 
percentage correcte classificaties kunnen beïnvloeden:  

• Wijze van toetssamenstelling (assemblage): In de studie is nagegaan hoeveel items nodig zijn in een 
lineaire afname en hoeveel items adaptief afgenomen moeten worden.  

• De spreiding in succeskansen:  In de studie is nagegaan hoeveel items nodig zijn wanneer het verschil 
(de spreiding) in succeskans tussen de drie beheersingscategorieën klein (.10), medium (.15) of groot 
(.20) is. Een grote spreiding wordt doorgaans waargenomen bij open items, een medium spreiding 
doorgaans bij items met een matige gokkans (bijvoorbeeld vierkeuze items) en een kleine spreiding bij 
items met een grote gokkans (zoals tweekeuze items).  
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• De prior modelkansen:  
In de studie is nagegaan hoeveel items nodig zijn wanneer bij aanvang begonnen wordt met de 
hypothese dat: 

• het waarschijnlijker is dat leerlingen “op niveau” zitten (prior modelkans.4), dan dat ze onder of boven 
niveau zitten (prior modelkansen .3) en wanneer bij aanvang begonnen wordt met de hypothese dat elke 
beheersingscategorie even waarschijnlijk is. 

• Testlet-effecten: In de studie is nagegaan hoeveel items nodig zijn als de items onderling onafhankelijk 
zijn en nagegaan wat het effect is wanneer de items georganiseerd zijn in zogenaamde testlets. 
Een testlet is een groep items met een gemeenschappelijke context, bijvoorbeeld, vragen over een tekst 
of over een figuur. Deze gemeenschappelijke context leidt tot afhankelijkheid in de itemantwoorden.  

Voor de itembank dienen we minstens het aantal items te construeren dat nodig zou zijn bij een lineaire 
afname. Uit de simulatiestudie is gebleken dat bij een lineaire afname (en een redelijke inschatting van de 
waarschijnlijkheid dat een leerling in de categorie “op”, “onder” of “boven” niveau valt) er ruwweg 24 tot 
36 items per hoofdattribuut nodig zijn om 80% correcte classificaties te krijgen en 8 of meer items per 
deelattribuut om in het initiële profiel 60% correcte classificaties te krijgen. In de tweede fase dienen voor de 
geïndiceerde deelattributen nog 16 tot 28 extra items afgenomen te worden om de betrouwbaarheid van de 
classificaties op deze geïndiceerde deelattributen ook op 80% te krijgen. Met andere woorden, indien we op 
elk deelattribuut een betrouwbare classificatie (80%) moeten kunnen geven in de tweede fase zijn er ruwweg 
24 tot 36 items per deelattribuut nodig. Wanneer de items een grote spreiding hebben, de testlet-effecten 
gering tot matig zijn en alle items eenvoudig gecodeerd worden als goed(1) of fout(0) volstaan 24 items. 

De simulatiestudie laat zien dat bij een adaptieve afname, waarin telkens het meest informatieve item 
geselecteerd wordt, er ruwweg 18-30 items per hoofdattribuut (in doorsnee 24) adaptief afgenomen te 
worden om 80% van de leerlingen op, onder en boven niveau correct te classificeren en initieel per 
deelattribuut 6 tot 8 items (in doorsnee 7) voor 60% correcte classificaties. In de tweede fase dienen voor de 
geïndiceerde deelattributen nog 12 tot 24 extra items afgenomen te worden om de betrouwbaarheid van de 
classificaties op deze geïndiceerde deelattributen ook op 80% te krijgen. 

Op grond van de uitkomsten is de lijn van het verdere psychometrische onderzoek uitgezet en zijn 
aanbevelingen voor de toetsconstructeurs geformuleerd. In een aparte notitie zijn de implicaties van deze 
eerste resultaten voor de toetsduur beschreven.  

Automatische beoordeling 

Automatische beoordeling van stelopdrachten 
Automatische beoordeling van stelopdrachten is een veelbelovende ontwikkeling die mogelijk gebruikt kan 
worden bij de Diagnostische Tussentijdse Toets. In deze verkennende studie is onderzocht in hoeverre het 
mogelijk is schrijfproducten van leerlingen geautomatiseerd te analyseren, en op basis van de uitkomsten tot 
een valide en betrouwbare indicatie en/of diagnose te komen. Voor de try-out is samenwerking gezocht met   
Antal van den Bosch van de Radboud Universiteit Nijmegen ( Full professor, Centre for Language Studies 
and CIW-BC, Faculty of Arts, Radboud University Nijmegen).   

Tijdens de tryout zijn twee stelopdrachten afgenomen.  Na de tryout-afname zijn de verzamelende opstellen 
geanalyseerd met behulp van twee applicaties (T-scan en Valkuil). De opstellen zijn daarnaast ook 
handmatig beoordeeld.  

Voor vijf van de elf deelattributen uit het leerlingmodel Schrijfvaardigheid Nederlands lijkt automatische 
beoordeling van opstellen mogelijk. De resultaten laten zien dat de automatische beoordeling van de 
opstellen een zinvolle aanvulling kan zijn bij de diagnostische meting van deze deelattributen, maar geen 
vervanging kunnen zijn van een diagnostische meting met behulp van korte gesloten en korte open 
schrijfopgaven. Bij opstellen zal voor de beoordeling van met name “Afstemming op doel en publiek” en van 
“Tekstopbouw” menselijke beoordelaars nodig blijven. 

De spelling van de opstellen is beoordeeld met behulp van Valkuil, maar de interpunctie kon niet met Valkuil 
beoordeeld worden. In deze eerste – kleinschalige – proef scoort de spellingscorrector Valkuil heel goed wat 
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betreft accuraatheid en precisie. Echter, meer dan twee derde van de fouten werd door Valkuil over het 
hoofd gezien. Binnen de DTT betekent dit dat de spelvaardigheid van een aanzienlijk aantal leerlingen te 
hoog ingeschat zal worden, wat een onjuiste diagnose tot gevolg heeft. Bovendien blijken leerlingen over het 
algemeen relatief weinig spelfouten te maken, waardoor het oordeel voor spelvaardigheid gebaseerd zal zijn 
op slechts een klein aantal waarnemingen. De spellingscorrector Valkuil is daarom op dit moment binnen de 
DTT nog onvoldoende bruikbaar om op basis van een schrijfopdracht het attribuut Spelling en Interpunctie 
mee te beoordelen. 

Woordgebruik, zinsbouw en samenhang zijn met behulp van T-Scan beoordeeld. Het analyseproces met  
T-scan was nog tijdrovend. Om schrijfopdrachten in de toekomst geautomatiseerd te kunnen beoordelen, zal 
eerst een methode gevonden moeten worden waarmee de analyses met T-scan minder tijd in beslag nemen 
en waarmee duizenden opstellen tegelijkertijd beoordeeld kunnen worden. De betrouwbaarheid en validiteit 
van de resultaten uit T-scan werden sterk beïnvloed door ondermeer de schrijftaak, de aanwezigheid van 
spelfouten, de tekstlengte, en de representativiteit van de taalcorpora.  Om betrouwbare statistische 
analyses uit te kunnen voeren en daarmee de kwaliteit van de afzonderlijke maten te kunnen bepalen, is het 
noodzakelijk eerst de invloed van bovengenoemde factoren verder te onderzoeken en waar nodig enkele 
maten voor tekstcomplexiteit aan te passen. Daarnaast is de inzet van een nauwkeurige spellingscorrector 
noodzakelijk.  

Na deze aanpassingen zal het naar verwachting op de langere termijn mogelijk zijn om met behulp van 
automatische tekstanalyse een betrouwbare en betekenisvolle uitspraak te doen over de beheersing van 
een aantal aspecten van schrijfvaardigheid.  

Automatische beoordeling van wiskunde 
Wiskunde stelt een aantal vakspecifieke eisen van hoge complexiteit aan een digitale omgeving voor het 
construeren, afnemen en beoordelen van adaptieve toetsen. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van 
rekenkundige berekeningen, algebraïsche uitdrukkingen en meetkundige constructies en aan het 
automatisch toekennen van (deel)scores. Binnen de bestaande systemen voor digitale examens 
(ExamenTester, Facet) is het registreren, verwerken en automatisch beoordelen van open wiskunde 
opgaven nog niet mogelijk.  

In de startfase van de try-out heeft CvE geconcludeerd dat een afname in Facet niet haalbaar was, daarom 
is ExamenTester als alternatief gebruikt voor de afname. Binnen ExamenTester is het niet mogelijk om 
bijvoorbeeld wiskunde symbolen en algebraïsche uitdrukkingen te registreren op een wijze die automatische 
beoordeling toestaat. In de try-out kon derhalve alleen zeer exploratief en op kleine schaal bekeken worden 
hoe de beoordeling van wiskunde uitwerkingen kan helpen bij de diagnose binnen de DTT (zie Verslag  
try-out). De vraag hoe binnen DTT wiskunde automatische scoring gerealiseerd kan worden bleek dus 
bijzonder urgent, temeer omdat automatische scoring voorwaarde is voor de gewenste adaptiviteit.   

Het doel van het onderzoek was om de complexiteit van digitale toetsen voor rekenen en wiskunde in kaart 
te brengen en op literatuurstudie gefundeerde uitgangspunten te formuleren. De literatuurstudie laat zien dat 
digitaal toetsen van rekenen en wiskunde internationaal in de belangstelling staat, maar dat er uitdagingen 
bestaan ten aanzien van automatische scoring, beschikbare wiskundige tools, en benodigde wiskundige 
expertise van het toetssysteem. Op grond van de literatuurstudie zijn een aantal uitgangspunten voor de te 
ontwikkelen toetsomgeving voor de DTT wiskunde geformuleerd: 

1. De praktijk van digitaal toetsen en beoordelen dient voort te bouwen op de traditionele praktijk het 
toetsen en beoordelen via pen en papier. De toetsomgeving dient daarom te beschikken over faciliteiten 
om tussenstappen in het oplossingsproces met deelscores te beoordelen en voorwaardelijke scoring toe 
te passen. 

2. Het diagnostische karakter van de DTT vraagt om een breed repertoire aan vraagtypen en 
antwoordmogelijkheden. Hiervoor moet zowel ontwerper als kandidaat de beschikking hebben tot 
wiskundige tools zoals rekenmachine en formule-editor.  

3. Ten derde is behoefte aan een geschikte auteursomgeving, waarin niet alleen de verschillende 
hierboven genoemde wiskundige tools kunnen worden gebruikt, maar ook in aangepaste of beperkte 
vorm voor de leerling kunnen worden klaargezet.  
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4. De toetsomgeving moet over de wiskundige expertise beschikken om algebraïsche equivalentie en 
meetkundige constructies intelligent te kunnen beoordelen op basis van de beoordelingscriteria die in de 
auteursomgeving zijn opgegeven.  

De hierboven genoemde uitgangspunten en keuzes leiden tot een aantal vereisten (requirements) voor de 
verdere ontwikkeling van de afspeelomgeving Facet en de auteursomgeving QuestifyBuilder. Voor de 
architectuur behelzen de gevolgen de toevoeging met of uitbreiding van een drietal componenten: een 
component die de wiskundige tools bevat die zowel toetsconstructeurs als kandidaten tot hun beschikking 
hebben (de math tools component), een component die de wiskundige expertise heeft om met name de 
equivalentie van formules en meetkundige constructies te kunnen controleren (de math engines component) 
en een component die de automatische beoordeling regelt (de math assessment component). 

Tenslotte is een tentatief stappenplan beschreven dat leidt tot een pretest waarbij wiskunde items 
automatische beoordeeld kunnen worden.  
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11 Inleiding 

1 Inleiding 
De DTT een innovatief product, waardoor de ontwikkeling nauw omgeven is met onderzoeksactiviteiten. 
In dit onderzoeksverslag worden de eerste uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek dat uitgevoerd is 
om het toetsontwerp verder te kunnen uitwerken.  

Het psychometrische onderzoek (hoofdstuk 2) heeft zich gericht op de verdere uitwerking van het 
psychometrische model dat gebruikt zal worden tijdens de afname en verwerking van de diagnostische 
tussentijdse toets (DTT). De beschreven benadering is nieuw en geheel toegespitst op de vereisten van de 
diagnostische tussentijdse toets. De hoofdvraag bij de verdere uitwerking van het psychometrische model 
was hoeveel items er aan een leerling moeten worden voorgelegd om tot een betrouwbare evaluatie en 
classificatie van de leerling te komen. In hoofdstuk 2 wordt allereerst ingegaan op de methode van kalibratie, 
de structuur van de metadata die nodig zijn voor de adaptieve afname en analyse, en de methode voor het 
evalueren van diagnostische hypotheses. Vervolgens worden de uitkomsten beschreven van de 
simulatiestudie die is uitgevoerd om na te gaan hoeveel items afgenomen moeten worden om tot een 
betrouwbare evaluatie en classificatie te komen. Tot slot worden de belangrijkste conclusies op een rij gezet 
en worden de lijnen geschetst waarlangs het psychometrische model verder zal worden ontwikkeld. 

Daarnaast is onderzoek verricht naar de bruikbaarheid van automatische beoordeling binnen de DTT. In de 
voorstudie is aangegeven dat het belangrijk is, voor onder andere de (indruks-) validiteit, het draagvlak in het 
veld voor de DTT en de diagnostische waarde, dat de DTT niet uitsluitend bestaat uit gesloten vragen, maar 
ook opdrachten omvat die langere open antwoorden vereisen. De mogelijkheid om deze langere open 
antwoorden automatisch te laten beoordelen is van grote toegevoegde waarde. Geautomatiseerde 
beoordeling kan de docenten ontlasten, de adaptiviteit van de toets ondersteunen en een snelle rapportage 
van de toetsresultaten mogelijk maken. Zowel op het terrein van schrijfvaardigheid (hoofdstuk 3) als op het 
terrein van wiskunde (hoofdstuk 4) is onderzoek verricht naar de bruikbaarheid van automatische 
beoordelingen bij de DTT. 

Voor schrijfvaardigheid is binnen de try-out onderzocht in hoeverre het mogelijk is opstellen van leerlingen 
geautomatiseerd te analyseren, en op basis van de uitkomsten tot een valide en betrouwbare indicatie en/of 
diagnose te komen. Voor de try-out is samenwerking gezocht met   Antal van den Bosch van de Radboud 
Universiteit Nijmegen ( Full professor, Centre for Language Studies and CIW-BC, Faculty of Arts, Radboud 
University Nijmegen).  Na de tryout-afname zijn de verzamelende opstellen geanalyseerd met behulp van 
twee applicaties (T-scan en Valkuil) en ook handmatig beoordeeld.  In hoofdstuk 3 wordt eerst de opzet van 
de verkennende studie beschreven en de gehanteerde applicaties beschreven. Vervolgens worden de 
bevindingen gepresenteerd  ten aanzien van de geautomatiseerde beoordeling van woordgebruik, zinsbouw 
en samenhang (T-scan) en van spelvaardigheid (Valkuil). Tenslotte worden de voornaamste bevindingen en 
conclusies samengevat.  

Wiskunde stelt een aantal vakspecifieke eisen van hoge complexiteit aan een digitale omgeving voor het 
construeren, afnemen en beoordelen van adaptieve toetsen. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van 
rekenkundige berekeningen, algebraïsche uitdrukkingen en meetkundige constructies en aan het 
automatisch toekennen van (deel)scores. Binnen de bestaande systemen voor digitale examens 
(ExamenTester, Facet) is het registreren, verwerken en automatisch beoordelen van open wiskunde 
opgaven niet mogelijk. In de try-out kon derhalve alleen zeer exploratief en op kleine schaal bekeken worden 
hoe de beoordeling van wiskunde uitwerkingen kan helpen bij de diagnose binnen de DTT (zie Verslag try-
out). De vraag hoe binnen DTT wiskunde automatische scoring gerealiseerd kan worden is dus bijzonder 
urgent, temeer omdat automatische scoring voorwaarde is voor de gewenste adaptiviteit.    

Het doel van het onderzoek beschreven in hoofdstuk 4 was om de complexiteit van digitale toetsen voor 
rekenen en wiskunde in kaart te brengen en op literatuurstudie gefundeerde uitgangspunten te formuleren. 
In hoofdstuk 4 wordt eerst de opbrengst literatuurstudie besproken en op basis daarvan wordt een aantal 
uitgangspunten geformuleerd. Vervolgens wordt een en ander geconcretiseerd in  een aanzet tot specificatie 
van requirements en gevolgen voor de architectuur van de player. Tot slot volgt een indicatief stappenplan. 
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2 De psychometrie van de diagnostische tussentijdse toets  

 Inleiding 2.1

In dit hoofdstuk wordt het psychometrische model beschreven dat gebruikt wordt tijdens de afname en 
verwerking van de diagnostische tussentijdse toets (DTT). De hoofdvraag hierbij is hoeveel items er aan een 
leerling moeten worden voorgelegd om tot een betrouwbare evaluatie en classificatie van de leerling te 
komen.  

Eerst worden in paragraaf 2.2 de kenmerken van de toets beschreven waarop het psychometrische model 
aansluit. De geïnteresseerde lezer wordt verwezen naar Leighton and Gierl (2007) en Rupp, Templin, and 
Henson (2010) voor een overzicht van en achtergronden bij bestaande methoden voor het evalueren van 
een diagnostische toets. De in dit hoofdstuk beschreven benadering is nieuw en geheel toegespitst op de 
vereisten van de diagnostische tussentijdse toets. 

In paragraaf 2.3 wordt uiteengezet hoe kalibratie van de pretestdata leidt tot precisering van de drie 
beheersingsmodellen. De resultaten van de kalibratie worden opgeslagen in een bestand met de metadata 
voor de analyse. De structuur van dit bestand wordt besproken in paragraaf 2.4.  

De gebruikte psychometrische modellering leidt voor elke leerling, voor elk attribuut tot drie kansen, de 
posterior modelkansen om op elk attribuut “onder niveau”, “op niveau”, of “boven niveau” te presteren.  
In paragraaf 2.5 wordt uiteengezet hoe deze kansen berekend worden. In paragraaf 2.6 wordt door middel 
van een simulatiestudie een antwoord verkregen op de vraag hoeveel items er per hoofd- en deelattribuut 
nodig zijn om tot een betrouwbare evaluatie te komen. In paragraaf 2.7 worden de belangrijkste conclusies 
op een rij gezet en worden de lijnen geschetst waarlangs het psychometrische model verder zal worden 
ontwikkeld. 

 Uitgangspunten 2.2

In de leerlingmodellen van de DTT-onderdelen wiskunde, schrijfvaardigheid Nederlands en 
schrijfvaardigheid Engels worden hoofdattributen onderscheiden (Cito, 2012). In het leerlingmodel1 voor 
bijvoorbeeld schrijfvaardigheid Engels zijn er vijf hoofdattributen onderscheiden, waarvan één 
“Woordenschat en woordgebruik” is en een ander “Spelling, interpunctie en grammatica” is. Voor Nederlands 
en wiskunde zijn er respectievelijk zes en vier (vmbo)/vijf (havo/vwo) hoofdattributen. Binnen elk 
hoofdattribuut worden deelattributen onderscheiden. Bij “Spelling, interpunctie en grammatica” zijn dat 
“spelling”, “interpunctie”, “zinsconstructie/woordvolgorde” en “grammatica”. In totaal zijn er bij wiskunde, 
schrijfvaardigheid Nederlands en schrijfvaardigheid Engels, respectievelijk 12 (vmbo)/15 (havo/vwo), 25 en 
16 deelattributen onderscheiden die geëvalueerd moeten worden2.  

Het is de bedoeling om elke leerling op een hoofdattribuut in te delen in één van drie beheersingsniveaus: 
onder het niveau van het schooltype dat door de leerling bezocht wordt (weergegeven met het symbool < 
“kleiner dan”), op het niveau (weergegeven met het symbool = “is gelijk”) of boven het niveau (weergegeven 
met het symbool > “groter dan”). Het is ook de bedoeling om de leerlingen op elk deelattribuut in te delen in 
één van de drie beheersingsniveaus.  

  

1 Dit is het leerlingmodel zoals voorgesteld na de eerste voorstudie (2012). In het definitieve leerlingmodel, zoals 
beschreven zal worden in de Toetswijzer (verwacht in januari 2014), kan een ander aantal attributen beschreven 
worden. 
2 In het definitieve leerlingmodel, zoals beschreven zal worden in de Toetswijzer (verwacht in januari 2014), kan 
een ander aantal deelattributen gespecificeerd worden. 
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In totaal zijn er voor het vmbo tenminste vijf niveaus en voor het havo/vwo tenminste vier niveaus: 

1. < b (onder vmbo-b - niveau) 
2. = b, < k 
3. > b, = k (op vmbo-k - niveau), < gt 
4. > k, = gt, <h2 
5. > gt (boven vmbo-gt - niveau), = h2 (op havo-2 - niveau) 

en 

1. < h3 (onder havo-3 - niveau) 
2. = h3, <vwo3 
3. > h3, = vwo3 (op vwo-3 - niveau) 
4. > vwo3 (boven vwo-3 - niveau). 

Zoals kan worden gezien, wordt er gestreefd naar overlap in de niveaus tussen verschillende schooltypen. 
Bijvoorbeeld boven vmbo-b, op vmbo-k en onder vmbo-gt, geven hetzelfde beheersingsniveau weer. Uit de 
try-out en de prestest zal moeten blijken of dit streven haalbaar is. Als bijvoorbeeld leerlingen die boven 
vmbo-b - niveau presteren niet hetzelfde niveau halen als leerlingen die op vmbo-k - niveau presteren, dan is 
dat deel van de overlap niet realiseerbaar. Dit onderwerp wordt in paragraaf 2.3 verder besproken. 

De drie beheersingsniveaus (relatief ten opzichte van het schooltype dat de leerling bezoekt) worden 
beschreven met drie modellen of hypotheses (zie Eggen en Straetmans, 2000, voor een verwant idee): 

𝑀<: de leerling presteert onder zijn niveau, 

𝑀=: de leerling presteert op zijn niveau, 

𝑀>: de leerling presteert boven zijn niveau.  

In paragraaf 2.3 worden deze hypotheses nader beschreven. 

Om het beheersingsniveau van een leerling te kunnen bepalen, worden er opdrachten (opgaven) 
voorgelegd. Opdrachten worden uiteengelegd in items waaraan scores worden toegekend. Het 
psychometrische model gebruikt deze scores om leerlingen aan beheersingsniveaus toe te wijzen. Er zijn 
ruwweg vier manieren waarop de uitwerkingen van opdrachten in itemresponsen kunnen worden vertaald:  

• De opdracht leidt tot één goed=1/fout=0-score als itemrespons. Bijvoorbeeld de volgende opdracht:  

You are writing to the father of a school friend who is English. Which is the most appropriate?  
a) Dear Fred Jones; b) Dear Mr Jones; c) Dear Sir/Madam; d) Hi, Fred. 

• De opdracht kan gedeeltelijk of geheel goed worden uitgevoerd. In dit geval loopt de itemresponse van  
0 tot 𝑅𝑖 waarbij 𝑅𝑖 het maximale aantal met deze opdracht te verdienen punten is.  
Bijvoorbeeld de volgende opdracht (geen onderdeel van de opdrachten uit de try-out): 

2 + 7 x 9 = 

met de uitwerking 

2 + 54 = 56. 

Voor deze uitwerking kan de leerling 2 van maximaal 3 te behalen punten krijgen omdat 
vermenigvuldigen gaat voor optellen, het vermenigvuldigen mislukt en het optellen lukt. Anders gesteld, 
de opdracht is gedeeltelijk goed gemaakt. 

• De opdracht kan tot meerdere itemresponsen leiden (een dergelijke opdracht noemen we een testlet) 
waarbij elke itemresponse uit een goed=1/fout=0-score bestaat. Bijvoorbeeld de volgende opdracht: 



 
15 De psychometrie van de diagnostische tussentijdse toets 

De tekst kan in vier alinea’s worden verdeeld. Geef aan op welke drie plekken het beste een nieuwe 
alinea kan beginnen.  
Met welke zin kun je alinea 2 het best laten beginnen?  
Met welke zin kun je alinea 3 het best laten beginnen?  
Met welke zin kun je alinea 4 het best laten beginnen? 

Het einde van de gloeilamp. (1) Ruim 100 jaar lang werden alle huizen en kantoren in Nederland 
verlicht met behulp van de gloeilamp. De lampen waren niet duur en warengemakkelijk in gebruik. 
(2) Ging er een lamp kapot, dan draaide je er gewoon een nieuw peertje in. (3) Aan het tijdperk van 
de gloeilamp komt een einde. (4) Al sinds 1 september 2011 mogen winkels geen heldere 
gloeilampen van 60 watt of meer inkopen. (5) De handel in matte gloeilampen is sinds 1 september 
2009 al verboden. (6) Hierdoor zijn er steeds minder gloeilampen in de winkel te koop. (7) En na  
1 september 2012 mogen winkels hun bestaande voorraden nog wel verkopen, maar kunnen ze 
geen nieuwe gloeilampen meer inkopen. (8) Vanaf dan is in de hele Europees Unie de handel in 
gloeilampen verboden. (9) De gloeilamp is natuurlijk een grote slokop waar het om energie gaat. 
(10) Maar 8% van de stroom die een gloeilamp krijgt wordt omgezet in licht, de rest wordt omgezet 
in warmte. (11) Bij spaarlampen en LED-lampen krijg je veel meer licht voor de stroom die je erin 
stopt. (12) Toch zijn wel veel mensen kritisch over de spaarlamp: daar zit kwik in en de lampen 
gaan veel minder lang mee dan wordt beloofd. (13) Met al die weggegooide spaarlampen komt er 
dus veel van dat gevaarlijke, giftige kwik in ons milieu. (14) Dat nadeel had die goeie oude 
gloeilamp dan weer niet … 
De tekst kan in vier alinea’s worden verdeeld. Geef aan op welke drie plekken het beste een nieuwe 
alinea kan beginnen. Met welke zin kun je alinea 2 het best laten beginnen? Met welke zin kun je 
alinea 3 het best laten beginnen? Met welke zin kun je alinea 4 het best laten beginnen? 

Elk van de items (waar begint de alinea?) kan van een goed=1/0=fout-score worden voorzien. 

• Een alternatieve methode om een testlet te scoren is deze te voorzien van een score die loopt van 0 tot 
𝑅𝑖 waarbij 𝑅𝑖 het maximale aantal punten is dat met een testlet verdient kan worden. Bijvoorbeeld de 
volgende opdracht: 

In een artikel in het blad ‘Arts en auto’ stond de volgende zin: “Drie van de vijf mensen nemen de fiets bij 
een bezoek aan de huisarts.” Ga van elk van de volgende zinnen na of hij waar is of niet waar. 

3/5 deel van de mensen die de huisarts bezoeken, doet dat met de fiets. 

60% van de mensen gaat met de fiets naar de huisarts. 

Het 0,6e deel van de mensen die de huisarts bezoeken, neemt de fiets. 

Als mensen naar de huisarts gaan, dan nemen 6 van de 10 mensen de fiets. 

Als er 16 mensen bij de huisarts in de wachtkamer zitten, dan zijn er daar gemiddeld 6 wel en  
10 niet met de fiets gekomen. 

Op iedere 20 mensen die de huisarts bezoeken, gaan er 12 met de fiets. 

Deze uit zes onderdelen bestaande opdracht kan worden voorzien van één itemscore tussen de 0 en  
de 6. 

Zoals het bovenstaande illustreert, worden de antwoorden op opdrachten vertaald in itemresponsen die voor 
elke item 𝑖 een ondergrens hebben van 0 en een item afhankelijke bovengrens 𝑅𝑖 (deze bovengrens zal 
vaak, maar niet altijd, 1 zijn). Zoals later in dit hoofdstuk nader uiteen zal worden gezet, zullen de 
itemresponsen met onderling onafhankelijke binomiale verdelingen gemodelleerd worden, dat wil zeggen:  

),,(~ ikii PRBinx  voor alle i, 
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waarbij 𝑥𝑖 het door een leerling gegeven antwoord op item 𝑖 = 1, … ,𝑛 weergeeft en 𝑃𝑖𝑘 de succes kans uit 
het binomiale proces als deze leerling beheersingsniveau 𝑘 heeft. Merk op dat 𝑘 є {<, =, >}, dat wil zeggen, 
leerlingen die, respectievelijk, “onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau” presteren. Als 𝑅𝑖 = 1, dan is 𝑃𝑖𝑘 
simpelweg de kans op een goed antwoord. Als 𝑅𝑖 > 1, dan 𝑃𝑖𝑘 de kans dat in elk van 𝑅𝑖 hypothetische 
Bernouilli-experimenten (dat wil zeggen, experimenten waarin een goed of een fout antwoord kan worden 
gegeven) een goed antwoord wordt gegeven. In het vervolg zal 𝑃𝑖𝑘 de succeskans worden genoemd.  

In paragrafen 2.5.1, 2.6.1 en 2.6.3.1 van dit hoofdstuk wordt bepaald hoeveel items er nodig zijn om 
minimaal 80% van de leerlingen op een hoofdattribuut correct te kunnen indelen. Er zal ook worden 
ingegaan op factoren die dit percentage kunnen beïnvloeden. De evaluatie van een deelattribuut gaat in 
twee stappen. In de eerste stap (zie paragrafen 2.5.2, 2.6.2 en 2.6.3.2) moeten voldoende items worden 
gebruikt om 60% van de leerlingen correct te kunnen indelen. In de tweede stap (zie paragraaf 2.5.3) 
worden voor de deelattributen waarop een leerling “onder niveau” lijkt te presteren extra items aangeboden 
om daarmee voor deze deelattributen het percentage correct ingedeelde leerlingen weer op 80% te 
brengen. Het in dit hoofdstuk gebruikte psychometrische model is beperkt tot items met een 0=fout/1=goed-
scoring die niet tot een testlet behoren. In de conclusie van dit hoofdstuk zal worden ingegaan op 
uitbreidingen van het psychometrische model die, onder andere, rekening houden met 0 …𝑅𝑖-scoring en 
testlets en die, indien succesvol, zullen leiden tot een verhoging van het percentage correct geclassificeerde 
leerlingen op een hoofd- dan wel deelattribuut. 

Hoe meer items er per hoofd- en deelattribuut worden afgenomen, hoe betrouwbaarder de classificatie van 
de leerlingen in de drie beheersingsniveaus zal zijn. Voor elk van wiskunde, schrijfvaardigheid Nederlands 
en schrijfvaardigheid Engels is er een dagdeel beschikbaar. Het zal in die tijd bijvoorbeeld niet mogelijk zijn 
per deelattribuut 20 items af te nemen. Met 15 deelattributen zou dit leiden tot 300 te beantwoorden items. 
Dit is lastig te realiseren in de tijd die beschikbaar is (Cito, 2012b). Daarom is de strategie om eerst elk 
hoofdattribuut te evalueren met behulp van een gelijk maar zo klein mogelijk aantal items per deelattribuut 
en vervolgens de “verdachte” deelattributen nader te onderzoeken door de leerlingen additionele items met 
betrekking tot deze deelattributen voor te leggen.  

De belangrijkste vragen die hierna in dit hoofdstuk beantwoord worden, zijn: hoeveel items zijn er nodig voor 
de evaluatie van een hoofdattribuut met 80% correcte classificaties en hoeveel items zijn er nodig voor de 
initiële evaluatie van een deelattribuut met 60% correcte classificaties?  
Er is gekozen voor 80% en 60% omdat verwacht wordt dat de aantallen items die nodig zijn om deze 
percentages te realiseren, passen bij de hoeveelheid tijd (een dagdeel) die beschikbaar is voor afname van 
de diagnostische tussentijdse toets. 

 Kalibratie van de pretestdata 2.3

De opdrachten en items die in de diagnostische tussentijdse toets komen, worden in een pretest aan een 
aselect gekozen groep schoolklassen van elk van de zes schooltypen (vmbo-b, vmbo-k, vmbo-gt, h2, h3, 
vwo3) voorgelegd. Voor elk schooltype zijn er items die als makkelijk (gepast voor leerlingen die “onder 
niveau” presteren), medium (gepast voor leerlingen die “op niveau” presteren) en moeilijk (gepast voor 
leerlingen die “boven niveau” presteren) gekwalificeerd kunnen worden. De totale hoeveelheid items 
beschikbaar voor elk van de onderdelen wiskunde, schrijfvaardigheid Nederlands en schrijfvaardigheid 
Engels zal te groot zijn om in de pretest aan elke leerling voor te kunnen leggen. Daarom zal er per 
onderdeel ruwweg een design zoals geschetst in Figuur 2-1 gehanteerd worden. Dit design heeft de 
volgende combinatie van kenmerken: 

1. Klassen of leerlingen wordt random aan een toetsboekje toegewezen. Elk toetsboekje bevat de items (in 
Figuur 2-1 aangegeven met het symbool X) behorend bij bijvoorbeeld vier deelattributen verdeeld over 
bijvoorbeeld twee of drie hoofdattributen. Wat haalbaar is qua aantallen te evalueren deelattributen per 
leerling gaat afhangen van: de gemiddelde antwoordtijd per opdracht; de beschikbare toetstijd per 
leerling; het aantal leerlingen dat deelneemt aan de pretest en het aantal leerlingen dat nodig is om de 
succeskansen voor elk beheersingsniveau te kunnen schatten. Het design zoals geschetst in Figuur 2-1 
houdt nog geen rekening met testlets waarin items zitten die bij verschillende deelattributen horen. 
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Zodra de complete set van opdrachten die in de pretest gekalibreerd gaat worden beschikbaar is, kan 
het design daarop aangepast worden. 

2. De ontbrekende waarnemingen, die ontstaan doordat een leerling slechts een deel van de beschikbare 
items voor een onderdeel beantwoordt, zijn “missing by design”. 

3. De combinatie van random toewijzing en missing by design leidt ertoe dat de ontbrekende 
waarnemingen missing completely at random (MCAR) zijn (Rubin, 1987; Schafer, 1997; en Van Buuren, 
2012). 

Figuur 2-1: Schets van het kalibratiedesign vmbo-b schrijfvaardigheid Engels 
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• H geeft een hoofdattribuut weer, d een deelattribuut. 
• Elk deelattribuut bevat items die makkelijk, medium en moeilijk zijn. 
• Klassen of leerlingen worden random aan toetsboekjes toegewezen. 
• De ontbrekende waarnemingen zijn missing by design. 
• De derde en vierde bullet geven MCAR ontbrekende waarnemingen. 

 

In Figuur 2-2 wordt één van de deelattributen voor één van de schooltypen nader onder de loep genomen. 
Alleen de antwoorden van de leerlingen die opdrachten van het betreffende deelattribuut hebben gemaakt, 
staan weergegeven. Omdat de ontbrekende waarnemingen (leerlingen die geen opdrachten van dit 
deelattribuut hebben gemaakt) MCAR zijn, geven de data in Figuur 2-2 een representatieve weergave van 
de prestaties van vmbo-b-leerlingen met betrekking tot het onderhavige deelattribuut van schrijfvaardigheid 
Engels.  

Een deel van de leerlingen zal “onder niveau” presteren. Deze leerlingen staan weergegeven in het 
bovenste paneel in Figuur 2-2. Zoals weergegeven in het middelste en onderste paneel, zullen andere 
leerlingen “op niveau” of “boven niveau” presteren. Een belangrijke stap in de kalibratiefase is het toewijzen 
van de leerlingen aan een van de drie prestatieniveaus op grond van de gegeven antwoorden. Deze stap zal 
vanaf nu de standaardsetting genoemd worden. Er zijn ruwweg twee manieren waarop de standaardsetting 
kan worden uitgevoerd: 

• Experts kunnen aangeven welk percentage van de leerlingen in de categorieën “onder niveau”, “op 
niveau” en “boven niveau” moet worden ingedeeld. Vervolgens worden de leerlingen geordend met 
betrekking tot hun totaalscores (de som van de itemscores voor het onderhavige deelattribuut) en in de 
juiste verhoudingen aan de drie categorieën toegewezen. 

• Experts kunnen aangeven waar snijpunten in de totaalscores voor het onderhavige deelattribuut liggen 
die de grenzen aangeven tussen enerzijds “onder niveau” en “op niveau” en anderzijds “op niveau” en 
“boven niveau”. Vervolgens wordt de totaalscore van elke leerling gebruikt om de leerling daadwerkelijk 
aan een van de drie categorieën toe te delen.  

De exacte standaardsettingprocedure zal het komende jaar verder worden uitgewerkt. Deze zal gebaseerd 
zijn op een aanpassing van de Angoffprocedure zoals deze in een andere context al door het Cito 
gehanteerd wordt, zie (http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/normering_vaardigheidsschaal/Standaardsetting.pdf) 
en het werk van Cizek and Bunch (2006). 

Nadat de leerlingen aan beheersingsniveaus zijn toegewezen, kan de kalibratie van het onderhavige 
deelattribuut daadwerkelijk plaatsvinden. Het psychometrische model stelt dat elke response binomiaal 
verdeeld is met onbekende succeskans 𝑃𝑖𝑘. Dat wil zeggen, wat is de succeskans op het 𝑖-de item als een 
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leerling in het 𝑘-de beheersingsniveau zit en de maximale score die op het item behaald kan worden 𝑅𝑖 is. 
Met behulp van de antwoorden gegeven op item 𝑖 kan 𝑃𝑖𝑘 eenvoudig geschat worden voor 𝑘 є {<, =, >}: 

,/1
1

∑
=

=
Nk

j
iij

k
ik Rx

N
P  

waarbij 𝑗 = 1, … ,𝑁𝑘 het aantal leerlingen weergeeft dat is toegewezen aan niveau 𝑘 en 𝑥𝑖𝑗  de score van 
leerling 𝑗 op item 𝑖. Merk op dat voor 𝑅𝑖 = 1 𝑃𝑖𝑘 gelijk is aan de proportie goede antwoorden in 
beheersingsniveau 𝑘. Met deze kansen kunnen de diagnostische modellen op hoofdattribuutniveau nader 
gespecificeerd worden: 

,: Ω∈∀= << iPM iiπ  

,: Ω∈∀= == iPM iiπ  

,: Ω∈∀= >> iPM iiπ  

waarbij 𝜋𝑖 de kans is dat de onderhavige leerling item 𝑖 goed beantwoordt, 𝑃𝑖𝑘 de kans dat een leerling met 
beheersingsniveau 𝑘 item 𝑖 goed beantwoordt en Ω de set van items die aan de onderhavige leerling zijn 
voorgelegd op hoofdattribuutniveau. Als een leerling beheersingsniveau 𝑘 gelijk aan < heeft, zal de 
succeskans 𝜋𝑖 voor deze leerling op het 𝑖-de item gelijk zijn aan 𝑃𝑖<, dat wil zeggen, de kans dat leerlingen, 
die naar hetzelfde schooltype gaan en in de kalibratiestudie ingedeeld zijn in beheersingsniveau 𝑘 gelijk aan 
<, het item goed beantwoorden. Voor een deelattribuut is de specificatie niet veel anders:  

,: diid iPM Ω∈∀= << π  

,: diid iPM Ω∈∀= == π  

.: diid iPM Ω∈∀= >> π  

Ω𝑑  geeft de set van items weer die aan een leerling zijn voorgelegd met betrekking tot deelattribuut 𝑑 =
1, … ,𝐷. 𝑀𝑘𝑑 geeft voor 𝑘 є {<, =, >} de beheersingsmodellen weer met betrekking tot het 𝑑-de deelattribuut.  
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Figuur 2-2: Kalibratie van een van de deelattributen uit schrijfvaardigheid Engels vmbo-b 

 
H1 - d1 

 Opgave/Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Leerling 

             1 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 
 ⋮ 

             4 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 
 𝑷𝒊< .5 .6 .5 .6 .4 .3 .3 .4 .1 .2 .1 .1 Onder niveau 

Leerling 
             19 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 

 ⋮ 
             45 0 1 1 2 0 1 1 0 3 0 1 1 

 𝑷𝒊= .6 .6 .8 .7 .5 .5 .5 .6 .4 .3 .4 .3 Op niveau 
Leerling 

             7 1 1 1 0 2 1 1 1 1 3 1 2 
 ⋮ 

             21 0 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 
 𝑷𝒊> .9 .9 .8 .8 .7 .7 .6 .7 .5 .5 .6 .5 Boven niveau 

              
 

Tot dusverre is kalibratie beschreven alsof de 12 items in Figuur 2-2 alleen zijn voorgelegd aan leerlingen uit 
het vmbo-b. Het is inderdaad zo dat alleen de vmbo-b-leerlingen alle 12 items beantwoord hebben: vier 
makkelijke, vier medium en vier moeilijke items. Maar, leerlingen uit het vmbo-k hebben ook een deel van 
deze items beantwoord. Het zou er als volgt uit kunnen zien (het precieze design zal ontworpen worden 
zodra de opdrachten voor alle schooltypen zijn opgesteld): vmbo-k-leerlingen beantwoorden de tweede vier 
(voor hen makkelijke items), de derde vier (voor hen medium items) en nog vier andere, voor hen moeilijke 
items. Ook hebben leerlingen uit het vmbo-gt de laatste vier (voor hen makkelijke items) beantwoord en 
daarbij nog acht andere voor hen medium en moeilijke items. Deze laatste acht zijn ook door havo2 
leerlingen beantwoord, maar voor hen zijn het makkelijke en medium items. Het gehele hieruit resulterende 
design voor het onderhavige deelattribuut staat geschetst in Figuur 2-3.  

Figuur 2-3: Kalibratie over schooltypen heen 

 

Uit Figuur 2-3 wordt duidelijk dat de data kunnen worden gebruikt om te onderzoeken of de gewenste 
overlap tussen de schooltypen realiseerbaar is. Om bijvoorbeeld te onderzoeken of de prestaties van  
vmbo-b-leerlingen die “op niveau” presteren vergelijkbaar zijn (overlappen) met de prestaties van vmbo-k-
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leerlingen die “onder niveau” presteren, kunnen de succeskansen van de vmbo-b-leerlingen “op niveau” met 
betrekking tot de voor hun medium en moeilijke items vergeleken worden met de succeskansen van de 
vmbo-k-leerlingen “onder niveau” met betrekking tot de voor hen makkelijke en medium items (in Figuur 2-3 
aangegeven met rode letters). Als de prestaties niet vergelijkbaar zijn, moeten de succeskansen voor  
vmbo-b “op niveau” en vmbo-k “onder niveau” apart berekend worden (analoog aan wat geschetst is voor 
Figuur 2-2). Als de prestaties wel vergelijkbaar zijn, is kan 𝑃𝑖= voor het vmbo-b gelijk worden gesteld aan 
𝑃𝑖< voor het vmbo-k en kunnen de kansen geschat worden met de gegevens verkregen voor zowel de  
vmbo-b-leerlingen “op niveau” als de vmbo-k-leerlingen “onder niveau”.  

In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe de resultaten van de kalibratie worden opgeslagen een 
bestand met de metadata voor de analyse die een centrale rol speelt bij de afname van de diagnostische 
tussentijdse toets. 

 De metadata voor de analyse 2.4

Kalibratie van de data uit de pretest leidt tot een metadata voor de analyse. Deze file bevat alle informatie 
over afzonderlijke items en tot welke testlets ze behoren die nodig is om:  

• de diagnostische test al dan niet adaptief af te kunnen nemen, waarbij adaptief betekent de leerling 
telkens dat afzonderlijke item of testlet voor te leggen dat in verhouding tot de afnametijd maximaal 
informatief is over de categorie waartoe een leerling behoort;  

• de leerling in te delen in de categorieën presterend onder, op en boven het verwachte niveau van het 
schooltype dat de leerling volgt.  

Hoe dat in zijn werk gaat, wordt in paragraaf 2.5 nader uiteengezet.  

In Bijlage 1: Een deel van de metadata voor de analyse staat een deel van een hypothetisch bestand 
weergegeven met metadata voor de analyse. In dit bestand staan achtereenvolgens: 

1. Het schooltype waarvoor de metadata gelden. 
2. Het aantal items in de file (Nitem) en het aantal hoofattributen (Nhoofd).  
3. Het aantal deelattributen (Ndeel) voor elk van de hoofdattributen. 
4. Het aantal items dat bij elk van de deelattributen hoort. 
5. Voor elk hoofdattribuut en voor elk deelattribuut voor elk van de items: 

• Het identificatienummer van het item (ItemNr). 
• Het testlet waartoe een item behoort (TestletNr). Merk op dat afzonderlijke items hun eigen testlet 

vormen (zie bijvoorbeeld item 4). Merk ook op dat alle items in een testlet bij hetzelfde deelattribuut 
kunnen horen (zie bijvoorbeeld items 34, 35 en 36), maar dat items uit een testlet ook bij 
verschillende deelattributen kunnen horen (items 1, 2, 3 en 32 en items 27, 28, 37 en 38).  

• De maximale op dit item te behalen score (max-score). 
• De succeskans 𝑃𝑖𝑘voor elk beheersingsniveau (onder, op en boven). Als 𝑅𝑖 = 1, dan is 𝑃𝑖𝑘 de kans 

dat een leerling met beheersingsniveau 𝑘 є {< , =, >}, relatief ten opzichte van het schooltype 
waartoe de leerling behoort, item 𝑖 goed beantwoordt. Als 𝑅𝑖 > 1, dan is 𝑃𝑖𝑘 de kans op succes in elk 
van 𝑅𝑖 hypothetische Bernouilli-experimenten. 

• De afnametijd voor het item als het een afzonderlijk item betreft en voor het testlet als het item tot 
een testlet behoort. 

 Het afnemen van de diagnostische tussentijdse toets 2.5

In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe de evaluatie van een hoofdattribuut met bijbehorende 
deelattributen voor een leerling in zijn werk gaat. Merk op dat de hier geschetste procedure dus op elk 
relevant hoofdattribuut zal moeten worden toegepast. Eerst wordt geschetst hoe voor het hoofdattribuut als 
geheel wordt bepaald of een leerling “onder niveau”, “op niveau” of “boven niveau” presteert  
(paragraaf 2.5.1). Vervolgens wordt deze informatie uitgesplitst in een profiel dat het beheersingsniveau voor 
elk van de deelattributen behorend bij het onderhavige hoofdattribuut weergeeft (paragraaf 2.5.2).  
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Met behulp van beslisregels wordt op grond van dit profiel bepaald welke deelattributen verdergaand 
geëvalueerd gaan worden (paragraaf 2.5.3). Deze verdergaande evaluatie is gebaseerd op dezelfde 
principes als de evaluatie van een hoofdattribuut. Daarna volgen twee paragrafen waarin achtereenvolgens 
in formulevorm zal worden weergegeven hoe de adaptieve procedure werkt waarin telkens dat item wordt 
geselecteerd dat maximaal informatief is met betrekking tot het beheersingsniveau waartoe een leerling 
behoort (paragraaf 2.5.4) en hoe na elke response van een leerling posterior modelkansen kunnen worden 
berekend en geïnterpreteerd (paragraaf 2.5.5).  

Het is van belang te melden dat het psychometrische model zoals dat in deze paragraaf beschreven zal 
worden, aanneemt dat de toets geen testlets bevat, dat wil zeggen, dat de toets uit afzonderlijke items 
bestaat. In paragrafen 2.6.1.2 en 2.6.2.2 zal worden geëvalueerd wat de consequenties van deze aanname 
zijn als de toets wel testlets bevat. In paragraaf 2.7 wordt geschetst hoe het psychometrische model zo kan 
worden uitgebreid dat testlets adequaat verdisconteerd worden. 

2.5.1 Het evalueren van een hoofdattribuut 
Elk van de onderdelen wiskunde, schrijfvaardigheid Nederlands en schrijfvaardigheid Engels bestaat uit  
H hoofdattributen. Voor wiskunde is H = 4 / 5 voor havo-vwo/vmbo, voor schrijfvaardigheid Nederlands is  
H = 6 en voor schrijfvaardigheid Engels is H = 5. In deze paragraaf zal worden beschreven wat de procedure 
is voor het evalueren van een hoofdattribuut. Deze procedure zal voor elk onderdeel dus H keer herhaald 
moeten worden. 

Voor het onderhavige hoofdattribuut moet worden beslist of een leerling onder, op, of boven zijn niveau 
presteert. Om een voorbeeld te geven, voor een leerling van vmbo-b zal worden aangeven of deze “onder 
vmbo-b-niveau” presteert, “op vmbo-b-niveau” of “boven vmbo-b- niveau”. Met behulp van de 
kalibratieresultaten van de pretestdata (zie paragraaf 2.3) worden er drie modellen opgesteld de 
achtereenvolgens weergeven dat een leerling “onder niveau”, “op niveau” of “boven niveau” presteert: 

,: Ω∈∀= << iPM iiπ  

,: Ω∈∀= == iPM iiπ  

.: Ω∈∀= >> iPM iiπ  

Hierbij geeft 𝜋𝑖 de kans weer dat een leerling het i-de item goed beantwoordt, Ω de set van door de leerling 
beantwoorde items en 𝑃𝑖𝑘 de succeskans voor het i-de item berekend voor leerlingen die in de kalibratie 
onder (𝑘 is <), op (𝑘 is =) en boven (𝑘 is >) niveau zijn ingedeeld.  

In de set Ω van voorgelegde items zullen vooraf of adaptief geselecteerde items zitten die gelijkelijk over de 
𝐷 bij het onderhavige hoofdattribuut behorende deelattributen verdeeld zijn. Met behulp van de scores op 
deze items zullen voor een leerling de posterior modelkansen op elk van de drie beheersingsniveaus 
berekent worden: 𝑃𝑀𝐾<, 𝑃𝑀𝐾= en 𝑃𝑀𝐾>. Deze kansen kunnen bijvoorbeeld zijn .60, .30 en .10, oftewel het 
meest waarschijnlijke beheersingsniveau voor de onderhavige leerling is “onder niveau”. Deze kansen 
kunnen ook zijn .50, .40 en .10. Dit resultaat zou betekenen dat “onder niveau” weliswaar het meest 
waarschijnlijk is, maar dat “op niveau” niet kan worden uitgesloten. Als beslisregel zal worden gebruikt dat 
een leerling wordt toegekend aan het beheersingsniveau waarop hij de hoogste posterior modelkans heeft. 

Het belangrijkste resultaat van deze stap is de bepaling van de posterior modelkansen voor de niveaus 
onder, op en boven met betrekking tot het onderhavige hoofdattribuut. Merk op dat het voor leerlingen die 
“onder niveau” presteren zeer waarschijnlijk is dat ze op meerdere deelattributen “onder niveau” presteren. 
Voor leerlingen die “op niveau” presteren is het goed mogelijk dat ze op een of twee deelattributen “onder 
niveau” presteren. Alhoewel het minder vaak voor zal komen, is het voor leerlingen die “boven niveau” 
presteren nog steeds mogelijk dat ze op een van de deelattributen “onder niveau” presteren.  

Hoeveel items er in Ω moeten zitten om tot een betrouwbare classificatie van leerlingen te komen, wordt in 
paragraaf 2.6 door middel van een simulatiestudie in kaart gebracht. Er wordt zowel voor een vooraf 
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geconstrueerde toets als voor een adaptieve toets berekend hoe groot het aantal items moet zijn om de 
kansen: dat 𝑃𝑀𝐾< de grootste is van 𝑃𝑀𝐾<, 𝑃𝑀𝐾= en 𝑃𝑀𝐾> als een leerling in de categorie “onder niveau” 
thuishoort; dat 𝑃𝑀𝐾= de grootste is van 𝑃𝑀𝐾<, 𝑃𝑀𝐾= en 𝑃𝑀𝐾> als een leerling in de categorie “op niveau” 
thuishoort en dat 𝑃𝑀𝐾> de grootste is van 𝑃𝑀𝐾<, 𝑃𝑀𝐾= en 𝑃𝑀𝐾> als een leerling in de categorie “boven 
niveau” thuishoort, alle drie op 80% te brengen. 

In de volgende paragraaf wordt uiteengezet hoe voor elke leerling met behulp van een profiel van 𝑃𝑀𝐾’s op 
deelattribuutniveau kan worden bepaald welke deelattributen nader onderzocht moeten worden omdat het 
erop lijkt dat een leerling op deze deelattributen “onder niveau” presteert. 

2.5.2 Een initieel profiel op deelattribuutniveau leidend tot verdergaande 
deelattribuutevaluatie  

De 𝑃𝑀𝐾𝑘𝑑 ’s zijn de tegenhangers van de 𝑃𝑀𝐾𝑘 ’s op deelattribuutniveau, het zijn de kansen dat een leerling 
op het d-de deelattribuut “onder niveau”, “op niveau” of “boven niveau” presteert. In Figuur 2-4 staat een 
voorbeeld van een leerlingprofiel dat met behulp van de 𝑃𝑀𝐾𝑘𝑑 ’s kan worden gecreëerd voor de vijf 
hoofdattributen met in totaal 16 deelattributen voor het onderdeel schrijfvaardigheid Engels. 

Op grond van de scores van de betreffende leerling op de items behorend bij elk deelattribuut kunnen 
𝑃𝑀𝐾<𝑑, 𝑃𝑀𝐾=𝑑 en 𝑃𝑀𝐾>𝑑 voor elk deelattribuut worden berekend. 𝑃𝑀𝐾<𝑑 is de kans dat een leerling die 
deelattribuut d “onder niveau” beheerst de gegeven itemantwoorden produceert. 𝑃𝑀𝐾=𝑑 en 𝑃𝑀𝐾>𝑑 hebben 
analoge interpretaties. De leerling wordt toegekend aan het beheersingsniveau met de hoogste 𝑃𝑀𝐾. Zoals 
in Figuur 2-4 kan worden gezien, wordt de onderhavige leerling op alle attributen in de categorie “boven 
niveau” geplaatst met uitzondering van deelattributen, 3, 6 en 7, waar de leerling in de categorie “onder 
niveau” wordt geplaatst.  

Het kan zo zijn dat 𝑃𝑀𝐾’s voor de verschillende beheersingsniveaus dicht bij elkaar liggen. Dit is in  
Figuur 2-4 zo voor deelattributen 3 en 14. In het eerste geval is er twijfel of een leerling “onder niveau” of “op 
niveau” presteert, in het tweede geval is er twijfel of een leerling “boven niveau” of “op niveau” presteert. Met 
behulp van een simulatiestudie kan de zekerheid waarmee we een leerling aan een beheersingscategorie 
toekennen berekend worden. De horizontale lijnstukken in Figuur 2-4 geven het 60% zekerheidsniveaus 
weer voor 𝑃𝑀𝐾<𝑑. Dat wil zeggen, 60% van de leerlingen met een 𝑃𝑀𝐾<𝑑 boven deze lijn hoort 
daadwerkelijk thuis in de categorie “onder niveau” voor het betreffende deelattribuut. Dit impliceert ook dat 
40% van de leerlingen ten onrechte in de categorie geplaatst is en eigenlijk in “op niveau” of “boven niveau” 
thuishoort. Deze kans kan als volgt worden berekend: 
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waarbij er is aangenomen dat a priori de kansen dat een specifieke leerling behoort tot de 
beheersingsniveaus <, = of > gelijk aan elkaar zijn, dat wil zeggen, 𝑃(<)  =  𝑃(=)  =  𝑃(>)  =  1/3. 
𝑃(𝑃𝑀𝐾<𝑑 > 𝑥|𝑘) is de kans op een 𝑃𝑀𝐾<𝑑 > 𝑥 als een leerling beheersingsniveau 𝑘 heeft. De waarde 𝑥 is 
niet van tevoren bekend, deze zal door middel van simulatie bepaald moeten worden. Dat wil zeggen, 
bereken 𝑥 zodanig dat 𝑃(< |𝑃𝑀𝐾<𝑑 > 𝑥) = 0.60. 

Het aldus geconstrueerde leerlingprofiel vormt de basis voor de beslissing welke deelattributen nader onder 
de loep dienen te worden genomen. Qua tijd zal er slechts ruimte zijn om een beperkt aantal deelattributen 
nader te onderzoeken. De beste strategie is te beginnen met het deelattribuut met de hoogste 𝑃𝑀𝐾<𝑑 > 𝑥. 
Daarna volgt het deelattribuut met de op één na hoogste 𝑃𝑀𝐾<𝑑 > 𝑥. Dit proces kan doorgaan totdat de tijd 
op is of totdat er geen deelattributen meer zijn waarvoor 𝑃𝑀𝐾<𝑑 > 𝑥 In Figuur 2-4 zou toepassing van deze 
regel leiden tot nadere evaluatie van deelattributen 6 en 7.  
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Figuur 2-4: Hoofdattribuut nader bekeken via deelattribuut-evaluatie 

 

2.5.3 Verdergaande deelattribuutevaluatie 
Als een deelattribuut is geselecteerd voor verdergaande evaluatie, worden er extra items aangeboden totdat 
de volgende kansen alle drie op 80% gebracht zijn:  

• 𝑃𝑀𝐾<𝑑 is de grootste is van 𝑃𝑀𝐾<𝑑, 𝑃𝑀𝐾=𝑑 en 𝑃𝑀𝐾>𝑑 als een leerling in de categorie “onder niveau” 
thuishoort;  

• 𝑃𝑀𝐾=𝑑 is de grootste is van 𝑃𝑀𝐾<𝑑, 𝑃𝑀𝐾=𝑑 en 𝑃𝑀𝐾>𝑑 als een leerling in de categorie “op niveau” 
thuishoort; 

• 𝑃𝑀𝐾>𝑑 is de grootste is van 𝑃𝑀𝐾<𝑑, 𝑃𝑀𝐾=𝑑 en 𝑃𝑀𝐾>𝑑 als een leerling in de categorie “boven niveau” 
thuishoort. 

2.5.4 Itemselectie regels in formulevorm 
Zowel voor de evaluatie van een hoofdattribuut (zie paragraaf 2.5.1) als voor verdergaande evaluatie van 
een of meer deelattributen (zie paragraaf 2.5.3) is er de optie telkens dat item te selecteren dat maximaal 
informatief is over het beheersingsniveau van de onderhavige leerling (zie Eggen and Straetmans, 2000 
voor een soortgelijk idee). Hieronder volgt voor deelattribuut d een beschrijving van hoe dit in zijn werk gaat.  

Stap 1: Nadat een leerling 0, 1, 2 etc. items met betrekking tot het deelattribuut d heeft beantwoord, wordt de 
informatie met betrekking tot deze leerling weergegeven door de posterior modelkansen 𝑃𝑀𝐾<𝑑, 𝑃𝑀𝐾=𝑑 en 
𝑃𝑀𝐾>𝑑. Hoe deze kansen berekend worden, zal in de volgende paragraaf worden beschreven. Om te 
beginnen, als de leerling nog geen items heeft beantwoord, noemen we deze kansen prior modelkansen. 
Deze hebben standaard de waarde 1/3, alhoewel er in de simulaties in paragraaf 2.6 ook met andere prior 
modelkansen geëxperimenteerd zal worden.  

Stap 2a: Bereken voor elk van de 𝑖 =  1,⋯ , 𝑛 items de kans dat de leerling 0,⋯ ,𝑅𝑖 zou antwoorden als hij 
het item voorgelegd zou krijgen. De vergelijking voor deze kansen is: 
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Hierin geeft 𝐵𝑖𝑛(𝑥𝑖|𝑅𝑖 ,𝑃𝑖𝑘) de kans weer dat de leerling 𝑥𝑖 punten behaalt in 𝑅𝑖 hypothetische Bernouilli-
experimenten met succeskans 𝑃𝑖𝑘. 
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Stap 2b: Bereken voor elke mogelijke score 𝑥𝑖 =  0,⋯ ,𝑅𝑖 , op elk item 𝑖, de likelihood ratios (Royal, 1997) 
𝐿𝑅<=(𝑖, 𝑥𝑖) en 𝐿𝑅=>(𝑖, 𝑥𝑖). De vergelijking voor de eerste is: 
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De vergelijking voor de tweede kan analoog opgeschreven worden. Een 𝐿𝑅<=(𝑖, 𝑥𝑖)-waarde van 5 betekent 
dat het antwoord 𝑥𝑖 op item 𝑖 ertoe leidt dat 𝑀< 5 keer waarschijnlijker is geworden dan 𝑀=. Een waarde van 
1/5 betekent dat 𝑀= 5 keer waarschijnlijker is geworden dan 𝑀>. Hoe verder 𝐿𝑅<=(𝑖, 𝑥𝑖) van het getal 1 afligt 
(zowel hoger als lager dan 1), hoe groter de bijdrage aan de classificatie van de onderhavige leerling in 𝑀< 
en 𝑀=. Daarom worden alle waarden kleiner dan 1 geïnverteerd. Het resultaat noteren we als |𝐿𝑅<=(𝑖, 𝑥𝑖)|. 
Een analoge elaboratie geldt voor 𝐿𝑅=>(𝑖, 𝑥𝑖)).  

Stap 2c: Gebruik de resultaten van Stap 2a en Stap 2b om voor elk item de verwachte waarde van 
|𝐿𝑅<=(𝑖, 𝑥𝑖)| en |𝐿𝑅=>(𝑖, 𝑥𝑖)| te berekenen, dat wil zeggen welke waarde wordt verwacht nadat de leerling al 
0, 1, etc. items heeft beantwoord (waarmee telkens de 𝑃𝑀𝐾𝑘𝑑 ’s zijn aangepast) en voordat de leerling item 𝑖 
beantwoord. De resulterende vergelijking is: 
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De vergelijking voor 𝐸|𝐿𝑅=>(𝑖, 𝑥𝑖)| kan analoog opgeschreven worden.  

Stap 3: Het item waarvan verwacht wordt dat het de meeste informatie geeft over de classificatie van de 
onderhavige leerling, is het item waarvoor, los gesproken, 𝐸|𝐿𝑅<=(𝑖, 𝑥𝑖)| en 𝐸|𝐿𝑅=>(𝑖, 𝑥𝑖)| maximaal zijn.  
Om een minder losse formulering te krijgen moet het gewicht worden bepaald dat aan 𝐸|𝐿𝑅<=(𝑖, 𝑥𝑖)| en 
𝐸|𝐿𝑅=>(𝑖, 𝑥𝑖)| wordt toegekend. Laten we een paar voorbeelden doornemen: 

Voorbeeld 1: Stel 𝑃𝑀𝐾<𝑑, 𝑃𝑀𝐾=𝑑 en 𝑃𝑀𝐾>𝑑 zijn achtereenvolgens .5, .4 en .1. Het is dan duidelijk dat de 
vraag is of 𝑀< of 𝑀= het beste model is voor de onderhavige leerling. Het grootste gewicht moet dan ook 
worden toegekend aan 𝐸|𝐿𝑅<=(𝑖, 𝑥𝑖)|. 

Voorbeeld 2: Stel 𝑃𝑀𝐾<𝑑, 𝑃𝑀𝐾=𝑑 en 𝑃𝑀𝐾>𝑑 zijn achtereenvolgens .3, .4 en .3. Het is dan niet duidelijk of 
zinvoller is om 𝑀= met 𝑀< of 𝑀> te vergelijken. Er moet dan ook een gelijk gewicht worden toegekend aan 
𝐸|𝐿𝑅<=(𝑖, 𝑥𝑖)| en 𝐸|𝐿𝑅=>(𝑖, 𝑥𝑖)|.  

Zoals uit beide voorbeelden blijkt, geeft de relatieve grootte van 𝑃𝑀𝐾<𝑑 en 𝑃𝑀𝐾>𝑑 aan wat het belang is van 
𝐸|𝐿𝑅<=(𝑖, 𝑥𝑖)| en 𝐸|𝐿𝑅=>(𝑖, 𝑥𝑖)|. Een goede gewogen sommatie van beide termen in een 
itemselectiecriterium (𝐼𝑆𝐶𝑖) is dan ook: 
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Nadat een leerling 0, 1, etc. items met betrekking tot het onderhavige deelattribuut heeft beantwoord, wordt 
dat item aangeboden dat a) nog niet eerder aan deze leerling is aangeboden en b) van alle overgebleven 
items de grootste 𝐼𝑆𝐶𝑖-waarde heeft.  

De uiteenzetting in deze paragraaf gaat ervan uit dat geen van de items in testlets is georganiseerd. Zoals 
beschreven in de inleiding van dit hoofdstuk zullen er in de diagnostische tussentijdse toets ook testlets zijn. 
Dit heeft implicaties voor het adaptief aanbieden van items: als het item met de grootste 𝐼𝑆𝐶𝑖-waarde 
geselecteerd wordt, worden ook alle items die samen met dit item een testlet vormen geselecteerd. De 
uitbreidingen van het psychometrische model die nodig zijn om adequaat met testlets om te kunnen gaan in 
een adaptieve procedure wordt in paragraaf 2.7 geschetst.  

Niet alleen de 𝐼𝑆𝐶𝑖 is relevant voor de selectie van het volgende aan te bieden item. Ook de tijd die nodig is 
om een item te beantwoorden is van belang, hiermee is tot dusverre geen rekening gehouden. Een item met 
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een hoge 𝐼𝑆𝐶𝑖-waarde met een lange responsetijd kan (gezien de beperkte tijd die voor de afname van de 
diagnostische tussentijdse toets beschikbaar is) wel eens minder aantrekkelijk zijn dan een item met een 
lagere 𝐼𝑆𝐶𝑖-waarde en een veel kortere responsetijd. Ook hierop wordt in paragraaf 2.7 nader ingegaan.  

2.5.5 Sequentiële berekening van posterior modelkansen  
In deze paragraaf wordt deel- en hoofdattributen beschreven hoe de prior modelkansen door het aanbieden 
van items en het scoren van de antwoorden veranderd kunnen worden in posterior modelkansen.  

Voordat er een item is voorgelegd heeft elk deelattribuut de volgende prior modelkansen: 

𝑃𝑀𝐾<𝑑 = 𝑃𝑀𝐾=𝑑 = 𝑃𝑀𝐾>𝑑 = 1 3⁄   

Merk op dat in de simulatiestudie die in de volgende paragraaf gepresenteerd wordt, er ook variatie op deze 
uitgangspositie gebruikt gaat worden. Deze prior modelkansen worden telkens nadat er een item is 
voorgelegd en beantwoord, bijgewerkt tot posterior modelkansen.  
Allereerst wordt voor elk model 𝑘 є {<, =, >}, de likelihood (Royal, 1997) van het gegeven antwoord op het 
voorgelegde item berekend: 
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Deze worden vervolgens gebruikt om de 𝑃𝑀𝐾’s aan te passen voor elk model 𝑘 є {<, =, >}: 
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Merk op dat de 𝑃𝑀𝐾’s rechts van het isgelijkteken de huidige 𝑃𝑀𝐾’s zijn (als er nog geen items zijn 
voorgelegd noemen we dit de prior modelkansen) en de 𝑃𝑀𝐾’s links van het isgelijkteken de 𝑃𝑀𝐾’s die zijn 
aangepast nadat item 𝑖 is beantwoord met 𝑥𝑖.  

De 𝑃𝑀𝐾’s voor een hoofdattribuut worden op dezelfde manier berekend. Het enige verschil is dat de prior 
modelkansen worden aangepast met de antwoorden op alle items die bij het onderhavige hoofdattribuut 
horen in plaats van met de antwoorden op alle items die bij het onderhavige deelattribuut horen.  
Het resultaat wordt genoteerd als 𝑃𝑀𝐾𝑘 voor 𝑘 є {<, =, >}. 

De hier gegeven beschrijving gaat ervan uit dat er geen testlets worden aangeboden. Hoe het 
psychometrische model kan worden uitgebreid om testlets te verdisconteren, wordt in paragraaf 2.7 nader 
beschreven.

  De simulatiestudie 2.6

Door middel van een simulatiestudie zullen de volgende vragen worden beantwoord: 

(1) Hoeveel items moeten er per hoofdattribuut worden aangeboden om voor elk beheersingsniveau de 
kans op een juiste classificatie op 80% te krijgen. Deze kans is gedefinieerd als: 
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Dat wil zeggen: de kans dat 𝑃𝑀𝐾𝑘 de grootste is van 𝑃𝑀𝐾<, 𝑃𝑀𝐾= en 𝑃𝑀𝐾> als een leerling behoort tot 
beheersingsniveau 𝑘. Deze kansen kunnen worden berekend door antwoordpatronen te genereren voor 
#𝑘 personen voor 𝑘 є {<, =, >} en vervolgens het aantal patronen #𝑃𝑀𝐾𝑘 = max |𝑘 te bepalen waarvoor 
beheersingsniveau 𝑘 de grootste 𝑃𝑀𝐾 heeft als een leerling van niveau 𝑘 is. De resultaten gelden ook 
voor verdergaande deelattribuutevaluatie, dat wil zeggen, hoeveel items moeten er in totaal voor een 
deelattribuut worden aangeboden om de kans op een juiste classificatie op 80% te krijgen. 
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(2) Dezelfde vraag voor initiële deelattribuutevaluatie, maar dan met een kans op een juiste classificatie van 
60%. 

Dezelfde vragen zullen ook worden beantwoord in termen van  
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zoals is geïntroduceerd in paragraaf 2.5.2 met de keuze 𝑃(<) = 𝑃(=) = 𝑃(>) = 1/3. Voor een 
hoofdattribuut ligt de focus op het aantal items dat nodig is om te realiseren dat 𝑃(< |𝑃𝑀𝐾<𝑑 > 𝑥) = 0.80, 
voor een deelattribuut het aantal items waarvoor 𝑃(< |𝑃𝑀𝐾<𝑑 > 𝑥) = 0.60. 

Het simuleren van antwoordpatronen gaat als volgt in zijn werk: 

1. Herhaal de volgende stappen voor 10.000 leerlingen uit elk van de categorieën “onder niveau” (<), “op 
niveau” (=) en “boven niveau” (>)voor elk item dat aan de leerling wordt voorgelegd.  

2. Bepaal de kans 𝑃𝑖𝑘 dat een leerling met niveau 𝑘 het item goed zal beantwoorden. De hypothetische 
succeskansen gebruikt in de simulatiestudie staan weergegeven in Tabel 2-1 tot en met Tabel 2-5. 

3. Genereer een random getal 𝑢 uit een uniforme verdeling op het interval [0,1]. 
4. Als 𝑃𝑖𝑘 < 𝑢, dan krijgt 𝑥𝑖 de waarde 1 en als 𝑃𝑖𝑘 > 𝑢, dan krijgt 𝑥𝑖 de waarde 0. 

Tabel 2-1: Hypothetische succeskansen met grote spreiding 

Item Moeilijkheid 
/Beheersingsniveau 

<  
 onder niveau 

=  
 op niveau 

>  
 boven niveau 

Makkelijk .5 .7 .9 
Medium .4 .6 .8 
Moeilijk .3 .5 .7 
 

Tabel 2-2: Hypothetische succeskansen met medium spreiding 

Item Moeilijkheid 
/Beheersingsniveau 

<  
 onder niveau 

=  
 op niveau 

>  
 boven niveau 

Makkelijk .600 .750 .900 
Medium .525 .675 .825 
Moeilijk .450 .600 .750 
 

Tabel 2-3: Hypothetische succeskansen met kleine spreiding 

Item Moeilijkheid 
/Beheersingsniveau 

<  
 onder niveau 

=  
 op niveau 

>  
 boven niveau 

Makkelijk .75 .85 .95 
Medium .65 .75 .85 
Moeilijk .55 .65 .75 
 

In de simulaties zullen de volgende condities een rol spelen: 

1. Het aantal voorgelegde items: tussen de 12 en 48 voor een hoofdattribuut en tussen de 4 en 8 voor een 
deelattribuut. 

2. De spreiding in succeskansen over de drie beheersingsniveaus. In Tabel 2-1 is de spreiding relatief 
groot (.20 verschil tussen de beheersingsniveaus), in Tabel 2-2 medium (.15 verschil tussen de 
beheersingsniveaus) en in Tabel 2-3 klein (.10 verschil tussen de beheersingsniveaus). Los gesproken 
zouden de kansen in Tabel 2-1 kunnen passen bij items waarbij de giskans verwaarloosbaar is. De 
kansen in Tabel 2-2 en Tabel 2-3 zouden kunnen passen bij respectievelijk items met vier en twee 
keuzemogelijkheden. Doordat de giskans dan op .25 respectievelijk .50 ligt, neemt de spreiding in de 
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succeskansen af omdat ze niet meer tussen de 0 en 1 liggen maar tussen de .25 en 1 respectievelijk .50 
en 1. 

3. De prior modelkansen voor een leerling: zijn deze 1/3 voor elk van 𝑀<, 𝑀= en 𝑀> of zijn deze kansen .3, 
.4 en .3 voor respectievelijk 𝑀<, 𝑀= en 𝑀>. 

4. De items zijn onderling onafhankelijk of in testlets georganiseerd. 
5. De items worden in een vooraf gespecificeerde set aangeboden of de items worden adaptief 

aangeboden.  

In de simulatiestudie is alleen gewerkt met Bernouilli-items met een 0=fout/1=goed-scoring. In paragraaf 2.7 
wordt de link met binomiale items met een 0, … ,𝑅𝑖 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔 gelegd.  

2.6.1 Aantallen items en de proportie juiste classificaties op hoofdattribuutniveau 

2.6.1.1  Onderling onafhankelijke itemantwoorden  
In deze eerste simulatie worden makkelijke, medium en moeilijke items gespecificeerd zoals weergegeven in 
Tabel 2-1. Zoals kan worden gezien, heeft een leerling “onder niveau” een kans van .4 om een item van 
medium moeilijkheid goed te beantwoorden. De succeskansen hebben een relatief grote spreiding over de 
beheersingsniveaus en zijn gekozen in overleg met vakdeskundigen Engels en Nederlands.  
Voor 10.000 leerlingen uit elk van de categorieën “onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau” zijn 
antwoordpatronen gesimuleerd voor 12, 15, 18, 24, 36 en 48 items die 0=fout of 1=goed zijn gecodeerd 
waarbij de items gelijkelijk over de categorieën makkelijk, medium en moeilijk zijn verdeeld. Vervolgens zijn 
voor elk antwoordpatroon 𝑃𝑀𝐾’s berekend voor 𝑀<, 𝑀= en 𝑀>, gebaseerd op prior modelkansen van 1/3 
voor elk model. De belangrijkste resultaten staan weergegeven in Figuur 2-5 en Figuur 2-6. Merk op dat in 
elk van de figuren die in deze paragraaf worden besproken, op de x-as aantallen items staan weergegeven 
(het kleinste aantal waarmee zal worden gewerkt is 4 en het grootste aantal 48) en op de y-as de proportie 
juiste classificaties. Het volgende kan worden geconcludeerd: 

• Het streven om 80% van de leerlingen juist te classificeren kan met 36 items met een relatief grote 
spreiding in succeskansen bereikt worden. De percentages juist geclassificeerd voor de groep “onder 
niveau” en “boven niveau” liggen rond de 90%, voor de groep “op niveau” rond de 80%.  

Figuur 2-5: Classificatie op het hoofdattribuut met grote spreiding in succeskansen en gelijke prior 
modelkansen: proportie correct geclassificeerde leerlingen per beheersingsniveau 
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Figuur 2-6: Classificatie op het hoofdattribuut met grote spreiding in succeskansen en gelijke prior 
modelkansen: de kans dat een leerling met een PMK< groter dan x daadwerkelijk in de categorie “onder 
niveau” thuishoort 

 

Figuur 2-7: Classificatie op het hoofdattribuut met grote spreiding in succeskansen en prior modelkansen 
van 0.3, 0.4, 0.3: proportie correct geclassificeerde leerlingen per beheersingsniveau 

 

Figuur 2-8: Classificatie op het hoofdattribuut met grote spreiding in succeskansen en prior modelkansen 
van 0.3, 0.4, 0.3: de kans dat een leerling met een PMK< groter dan x daadwerkelijk in de categorie “onder 
niveau” thuishoort 
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Figuur 2-9: Classificatie op het hoofdattribuut met medium spreiding in succeskansen en gelijke prior 
modelkansen: proportie correct geclassificeerde leerlingen per beheersingsniveau 

 

Figuur 2-10: Classificatie op het hoofdattribuut met medium spreiding in succeskansen en gelijke priors: 
de kans dat een leerling met een PMK< groter dan x daadwerkelijk in de categorie “onder niveau” 
thuishoort 

 

 

• Met een 𝑃𝑀𝐾< groter dan x= 0.40 kan in het geval van 36 items met ongeveer 87% zekerheid gezegd 
worden dat een leerling ook daadwerkelijk in de categorie “onder niveau” thuishoort. De kans voor een 
leerling die in de categorie “onder niveau” thuishoort, om een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.40 te hebben is 93%, 
oftewel 93% van de leerlingen uit de groep “onder niveau” heeft een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.40. Voor de 
leerlingen “op niveau” is deze kans 14% en voor de leerlingen “boven niveau” is deze kans ongeveer 
gelijk aan 0.  

Figuur 2-7 en Figuur 2-8 bevatten dezelfde gegevens als Figuur 2-5 en Figuur 2-6, met het verschil dat de 
prior modelkansen op .3, .4 en .3 zijn gezet voor respectievelijk 𝑀<, 𝑀= en 𝑀>. Dit is gedaan om het 
fenomeen te bestrijden dat de proportie juist geclassificeerde leerlingen voor de categorie “op niveau” 
achterblijft (in Figuur 2-5 ligt de rode lijn duidelijk onder de andere twee lijnen). Dit fenomeen wordt 
veroorzaakt door het feit dat leerlingen “op niveau” naar twee kanten (onder en boven) toe verkeerd 
geclassificeerd kunnen worden terwijl de groepen “onder niveau” en boven niveau” maar naar één kant toe 
verkeerd geclassificeerd kunnen worden. Het volgende kan worden geconcludeerd: 
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• Met 24 items wordt ongeveer 85% van de leerlingen “boven niveau” en 80% van de leerlingen “onder 
niveau” juist geclassificeerd. Het percentage juist geclassificeerde leerlingen “op niveau” ligt nu ook rond 
de 80%, de correctie middels de aangepaste prior modelkansen lijkt te werken.  

• Met 24 items is men met een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.40 80% zeker dat een leerling thuishoort in de groep 
“onder niveau”. De 𝑃𝑀𝐾< is groter dan 0.40 voor 88% van de leerlingen “onder niveau”. De 𝑃𝑀𝐾< is 
groter dan 0.40 voor ongeveer 20% van de leerlingen “op niveau” en 0.1% van de leerlingen “boven 
niveau”. 

In deze simulatie zijn de prior modelkansen ad hoc aangepast van gelijk naar .3, .4 en .3. Er is verder 
onderzoek nodig om te bepalen wat de optimale manier is om de prior modelkansen te kiezen. Hierop zal in 
paragraaf 2.7 worden teruggekomen. 

Figuur 2-9 en Figuur 2-10 bevatten dezelfde gegevens als Figuur 2-5 en Figuur 2-6, met het verschil dat 
responsepatronen zijn gesimuleerd met de kansen om een item goed te beantwoorden zoals weergegeven 
in Tabel 2-2. Deze kansen liggen voor elke beheersingsniveau dichter bij elkaar en zijn hoger dan in Tabel 
2-1 om daarmee te verdisconteren dat bij vierkeuze-items de kans om het goede antwoord te gokken, gelijk 
is aan .25. Het volgende kan worden geconcludeerd: 

• Met 48 items wordt 90% van de leerlingen “boven niveau”, 76% van de leerlingen “op niveau” en 85% 
van de leerlingen “onder niveau” juist geclassificeerd. Ten opzichte van classificatie met items met een 
grote spreiding in succeskansen (Figuur 2-5) is de grootste achteruitgang te zien in de middelste 
categorie, waar classificatie al het minst accuraat was. 48 items zijn dus net niet voldoende om 80% van 
de leerlingen “op niveau” juist te classificeren. 

• Met een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.40 kan met behulp van 48 items met ongeveer 80% zekerheid gezegd 
worden dat een leerling ook daadwerkelijk in de categorie “onder niveau” thuishoort. 90% van de 
leerlingen uit de groep “onder niveau” heeft een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.40 tegenover 18% van de leerlingen 
uit de groep “op niveau” en 0% van de leerlingen uit de groep “boven niveau”. 

Figuur 2-11 en Figuur 2-12 bevatten dezelfde informatie als Figuur 2-9 en Figuur 2-10, maar dan met prior 
modelkansen van .3, .4 en .3 voor respectievelijk 𝑀<, 𝑀= en 𝑀>.  

• Met 48 items wordt 88% van de leerlingen “boven niveau” juist geclassificeerd, 80% van de leerlingen 
“op niveau” en 83% van de leerlingen “onder niveau”. Met deze prior modelkansen zijn 48 items dus 
voldoende om 80% van de leerlingen juist te classificeren.  

• Met 48 items is er met een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.40 een kans van 85% dat een leerling thuishoort in de 
groep “onder niveau”. De 𝑃𝑀𝐾< is groter dan 0.40 voor 88% van de leerlingen “onder niveau”. Voor 
ongeveer 15% van de leerlingen uit de groep “op niveau” en 0.2% van de leerlingen uit de groep “boven 
niveau” is de 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.40. 

• Door andere prior modelkansen te gebruiken, worden de percentages correct geclassificeerde 
leerlingen meer gelijk verdeeld over de categorieën “onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau”. 
Zoals kan worden gezien, leidt dit er toe dat met 36 items weliswaar niet de 80% wordt gehaald, maar 
dat het er niet ver vanaf zit.  

Figuur 2-13 en Figuur 2-14 zijn de tegenhangers van Figuur 2-5 en Figuur 2-6 en van Figuur 2-9 en Figuur 
2-10, voor items met een kleine spreiding in de succeskansen die zouden kunnen passen bij items met een 
kans van 50% om door middel van gokken het juiste antwoord te geven. De bijbehorende kansen op een 
goed antwoord voor makkelijke, medium en moeilijke items staan weergegeven in Tabel 2-3. Zoals kan 
worden gezien, is de spreiding van deze kansen over de categorieën “onder niveau”, “op niveau” en “boven 
niveau”, kleiner dan in Tabel 2-1 en Tabel 2-2. Het volgende kan worden geconcludeerd:  

• Met 48 items wordt alleen voor de categorie “boven niveau” en “onder niveau” het streven naar 80% 
juiste classificatie bereikt. In de categorie “op niveau” wordt slechts 61% van de leerlingen juist 
geclassificeerd. Ten opzichte van de items met een medium spreiding in de succeskansen worden alle 
kansen op een juiste classificatie kleiner en is de grootste achteruitgang te zien voor leerlingen op 
niveau. 
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• Met een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.55 kan met behulp van 48 items met ongeveer 80% zekerheid gezegd 
worden dat een leerling ook daadwerkelijk in de categorie “onder niveau” thuishoort. 74% van de 
leerlingen uit de groep “onder niveau” heeft een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.55 tegenover 17% uit de groep “op 
niveau” en 0.1% uit de groep “boven niveau”.  

Figuur 2-15 en Figuur 2-16 zijn de tegenhangers van Figuur 2-11: Classificatie op het hoofdattribuut met 
medium spreiding in succeskansen en prior modelkansen van 0.3, 0.4, 0.3: proportie correct 
geclassificeerde leerlingen per beheersingsniveau 

 

Figuur 2-12: Classificatie op het hoofdattribuut met medium spreiding in succeskansen en prior 
modelkansen van 0.3, 0.4, 0.3: de kans dat een leerling met een PMK< groter dan x daadwerkelijk in de 
categorie “onder niveau” thuishoort 

 

Figuur 2-13 en Figuur 2-14 met prior modelkansen van .3, .4 en .3 voor respectievelijk 𝑀<, 𝑀= en 𝑀>.  

• Met 48 items wordt in de categorie “boven niveau” ongeveer 80% van de leerlingen juist geclassificeerd. 
Voor de beheersingsniveaus “op niveau” en “onder niveau” ligt dit percentage rond de 70%. Dit betekent 
dat in de categorieën “boven niveau” en “onder niveau” de classificatie minder goed gaat dan met gelijke 
a priori kansen, maar in de categorie “op niveau” gaat de classificatie beduidend beter. 

• Met 48 items kan met een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.50 met ongeveer 80% zekerheid gezegd worden dat een 
leerling ook daadwerkelijk in de categorie “onder niveau” thuishoort. De 𝑃𝑀𝐾< is groter dan 0.55 voor 
ongeveer 72% van de leerlingen “onder niveau”, 16% van de leerlingen “op niveau” en 0.1% van de 
leerlingen “onder niveau”.  
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Figuur 2-11: Classificatie op het hoofdattribuut met medium spreiding in succeskansen en prior 
modelkansen van 0.3, 0.4, 0.3: proportie correct geclassificeerde leerlingen per beheersingsniveau 

 

Figuur 2-12: Classificatie op het hoofdattribuut met medium spreiding in succeskansen en prior 
modelkansen van 0.3, 0.4, 0.3: de kans dat een leerling met een PMK< groter dan x daadwerkelijk in de 
categorie “onder niveau” thuishoort 

 

Figuur 2-13: Classificatie op het hoofdattribuut met kleine spreiding in succeskansen en gelijke prior 
modelkansen: proportie correct geclassificeerde leerlingen per beheersingsniveau 
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Figuur 2-14: Classificatie op het hoofdattribuut met kleine spreiding in succeskansen en gelijke prior 
modelkansen: de kans dat een leerling met een PMK< groter dan x in de categorie “onder niveau” 
thuishoort 

  

Figuur 2-15: Classificatie op het hoofdattribuut met kleine spreiding in succeskansen en prior 
modelkansen van 0.3, 0.4, 0.3: proportie correct geclassificeerde leerlingen per beheersingsniveau 

 

Figuur 2-16: Classificatie op het hoofdattribuut met kleine spreiding in succeskansen en prior 
modelkansen van 0.3, 0.4, 0.3: de kans dat een leerling met een PMK< groter dan x daadwerkelijk in de 
categorie “onder niveau” thuishoort 
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De conclusies op basis van de simulaties uit deze paragraaf zijn:  

• Succeskansen met grote spreiding zoals weergegeven in Tabel 2-1 die passen bij items met een 
minimale giskans leiden met 36 items tot een classificatie waarmee op elk beheersingsniveau minimaal 
80% van de mensen correct geclassificeerd wordt. Gaande naar succeskansen met medium spreiding 
(kansen zoals weergegeven in Tabel 2-2 die passen bij vierkeuze-items) stijgt het aantal benodigde 
items naar 48 en voor succeskansen met kleine spreiding (kansen zoals weergegeven in Tabel 2-3 die 
passen bij tweekeuze-items) zijn meer dan 48 items nodig om op elk beheersingsniveau 80% van de 
mensen correct te classificeren.  

• Het is goed te streven naar items met een zo groot mogelijke spreiding in de succeskansen over de drie 
beheersingsniveaus wanneer het doel is met zo min mogelijk items tot een betrouwbare classificatie te 
komen. Bij deze conclusie kan de volgende kanttekening gemaakt worden. Items met een open 
antwoordformaat waarvoor de giskans zeer klein is, kosten doorgaans meer tijd dan het beantwoorden 
van gesloten items. Het is dan ook een optie om in plaats van één open item meerdere gesloten items te 
gebruiken. In dat geval is het advies gesloten items met zo veel mogelijk antwoordcategorieën te 
gebruiken, om op die manier de giskans te minimaliseren en de spreiding in de succeskansen te 
maximaliseren. 

• Voor een betrouwbare classificatie op het hoofdattribuut, met minimaal 80% juist geclassificeerde 
leerlingen per beheersingsniveau, zijn, als de prior modelkansen op .3, .4 en .3 gezet worden minder 
items nodig dan met prior modelkansen van 1/3 voor elk van de modellen. Van de items met een grote 
spreiding in de succeskansen zijn er dan 24 nodig, van de items met medium spreiding ruim 36 en van 
de items met kleine spreiding nog steeds meer dan 48. 

• A priori modelkansen met meer gewicht voor de middelste categorie leiden tot een betere proportie juist 
geclassificeerde leerlingen voor deze categorie en iets minder juist geclassificeerde leerlingen voor de 
onder en boven categorieën. Daarmee worden de kansen op een correcte classificatie gelijk getrokken 
tussen de drie categorieën wat leidt tot een lager aantal benodigde items vergeleken met gelijke a priori 
modelkansen. Het is mogelijk de a priori modelkansen nog verder te optimaliseren, dit is echter een punt 
voor vervolgonderzoek. 

• Om met 80% zekerheid te kunnen zeggen dat iemand in de categorie “onder niveau” zit, moet de 𝑃𝑀𝐾< 
tussen de 0.40 en 0.55 zijn, afhankelijk van het soort en hoeveelheid items. De overblijvende 20% 
onzekerheid lijkt veel, maar het percentage leerlingen met een 𝑃𝑀𝐾< tussen de 0.40 en 0.55 dat uit de 
groep “boven niveau” komt, is kleiner dan 1%. Misclassificaties vinden voornamelijk plaats tussen de 
groepen “onder niveau” en “op niveau” en slechts zelden tussen de groepen “onder niveau” en “boven 
niveau”.  

2.6.1.2  Items georganiseerd in testlets 
Een testlet is een groep items met een gemeenschappelijke context, bijvoorbeeld, vragen over een tekst of 
over een figuur. Deze gemeenschappelijke context leidt tot afhankelijkheid in de itemantwoorden. Door 
testlet-effecten in te bouwen in de manier waarop antwoordpatronen gesimuleerd worden, kunnen we 
onderzoeken hoe robuust het psychometrische model (waarin geen rekening wordt gehouden met testlets) is 
tegen de effecten van testlets.  

Op twee manieren zijn er testlet-effecten ingebouwd in de manier waarop antwoordpatronen zijn 
gesimuleerd. Beide manieren zullen nu beschreven worden. 

Een eerste voorbeeld van een mogelijk testlet-effect is: een leerling moet een tekst in drie alinea’s indelen. 
Het zou zo kunnen zijn dat als het begin van de tweede alinea goed gekozen wordt, de kans toeneemt dat 
ook het begin van de derde alinea goed gekozen wordt. Andersom zou het ook zo kunnen zijn dat als het 
begin van de tweede alinea fout gekozen wordt, hiermee de kans afneemt dat het begin van de derde alinea 
goed gekozen wordt. 

Met dergelijke effecten is rekening gehouden bij het genereren van antwoordpatronen. In Tabel 2-1 staan de 
succeskansen 𝑃 als itemantwoorden onderling onafhankelijk zijn. We kunnen het onderhavige testlet-effect 
inbouwen door 𝑃 aan te passen als functie van het antwoord op het vorige item. Als het vorige item binnen 
een testlet juist beantwoord is, wordt 
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).1(* PzPQ −+=  

De nieuwe succeskans 𝑄 is gebaseerd op de oude succeskans 𝑃, het feit dat het vorige item goed is 
beantwoord en de aanpassingsfactor 𝑧 (wordt hierna nader uitgelegd). Als het vorige item binnen de testlet 
onjuist beantwoord is, wordt de kans om het huidige item goed te beantwoorden: 

PzPQ *−= .  

Als 𝑃 al groot is, kan 𝑄 niet veel meer toenemen, maar wel veel afnemen. Als 𝑃 klein is, kan 𝑄 wel veel 
toenemen, maar niet meer veel afnemen. Hoe groot de toe- en afnames zijn, wordt bepaald door de 
aanpassingsfactor 𝑧. In het navolgende zal 𝑧 de waarden .14 en .28 aannemen.  

Stel 𝑧 = .14 en een leerling “boven niveau” beantwoordt 3 moeilijke items, 1 medium en 2 makkelijke items. 
De kans om het eerste item juist te beantwoorden blijft gewoon 0.80. Hij beantwoordt deze juist. De kans om 
het tweede item ook juist te beantwoorden wordt nu 0.90+ 0.14*0.1 = 0.91. De leerling beantwoordt het 
tweede item (ondanks de hoge kans) onjuist. De kans om het derde item juist te beantwoorden wordt nu 
0.90 – 0.14*0.90 = 0.77. Stel een leerling “onder niveau” beantwoordt 3 moeilijke items, een medium en 2 
makkelijke. De kans om het eerste item juist te beantwoorden, blijft 0.40. Dit item beantwoordt hij onjuist.  
De kans om het tweede item juist te beantwoorden wordt nu 0.30 – 0.14*0.30 = 0.26. De leerling 
beantwoordt het tweede item juist. De kans om het derde item juist te beantwoorden wordt nu 0.30 + 
0.14*0.70 = 0.40.  

Een tweede voorbeeld van een mogelijk testlet-effect is: als item 1 en 2 samen een testlet vormen over een 
bepaald onderwerp en een persoon weet veel van dit onderwerp af, zijn de kansen om beide items juist te 
beantwoorden groter voor deze persoon dan voor een andere persoon die weinig weet van dit onderwerp. 
Ook hiermee kan rekening worden gehouden bij het genereren van antwoordpatronen.  

Ten eerste wordt er voor elke persoon een aanpassingsfactor 𝑧 gegenereerd uit 𝑁(0, 𝐿,𝑈, 𝑆𝐷), dat wil 
zeggen, een normale verdeling met gemiddelde 0, ondergrens 𝐿, bovengrens 𝑈 en standaarddeviatie 𝑆𝐷. 
Daarna wordt 𝑄 berekend: 

Als 𝑧 > 0 & 𝑃 < .70 dan 𝑄 = 𝑃 + 𝑧. 

Als 𝑧 > 0 & 𝑃 > .70 dan 𝑄 = 𝑃 + 𝑧 ∗ (1 − 𝑃) ∗ 2. 

Als 𝑧 < 0 & 𝑃 > .30 dan 𝑄 = 𝑃 + 𝑧. 

Als 𝑧 < 0 & 𝑃 < .30 dan 𝑄 = 𝑃 + 𝑧 ∗ 𝑃 ∗ 2. 

Een klein testlet-effect wordt bereikt met 𝐿 = −.1, 𝑈 = .1 en 𝑆𝐷 = .05. Voor een groter testlet-effect wordt 
𝐿 = −.3, 𝑈 = .3 en 𝑆𝐷 = .2 gebruikt. Stel een leerling “op niveau” beantwoordt 3 items met een grote 
spreiding in de succeskansen, namelijk 1 makkelijk, 1 medium en 1 moeilijk item. Voor deze leerling levert 
de generatie 𝑧 = 0.08 op. De kans voor deze leerling om item 1 juist te beantwoorden wordt 0.70 + 0.08 ∗
0.30 ∗ 2 = 0.75. De kans om item 2 juist te beantwoorden wordt 0.60 + 0.08 = 0.68 en de kans om item 3 
juist te beantwoorden wordt 0.50 + 0.08 = 0.58. Stel een leerling “onder niveau” beantwoordt 3 items, 
namelijk 1 makkelijke, 1 medium en 1 moeilijke. Voor deze leerling levert de generatie 𝑧 = −0.03 op.  
De kans voor deze leerling om item 1 juist te beantwoorden wordt 0.5– 0.03 = 0.47. De kans om item 2 juist 
te beantwoorden is 0.4– 0.03 = 0.37. De kans om item 3 juist te beantwoorden is 0.3– 0.03 ∗ 0.30 ∗ 2 = 0.28. 

In Figuur 1-17, Figuur 1-18 en Figuur 1-19 staan de kansen weergegeven om een leerling te classificeren in 
de beheersingscategorie waartoe hij behoort, voor de situaties waarin er geen, een klein en een groter 
testlet-effect is. Hierbij zijn de kansen om een item goed te beantwoorden zoals weergegeven in Tabel 2-1, 
voor 12 items (alle items behoren tot één testlet), 18 items (drie testlets van zes items) en 24 items (vier 
testlets van zes items). De items zijn gelijkelijk over de categorieën makkelijk, medium en moeilijk verdeeld. 
De prior modelkansen voor M<, M= en M> zijn alle drie gelijk.  
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Het volgende kan worden geconcludeerd: 

• De kleine testlet-effecten van beide manieren hebben weinig invloed op de proportie correct 
geclassificeerde leerlingen: ze wijken weinig af van de situatie waarin er geen testlet-effect is.  

• De grote testlet-effecten hebben meer invloed op de proportie juist geclassificeerde leerlingen: de 
proporties correct geclassificeerde leerlingen zijn kleiner dan in de situatie waarin er geen testlet-effect 
is. 

De vraag is dan ook welke van beide testlet-effecten in welke grootte aanwezig zullen zijn in de 
diagnostische tussentijdse toets. Kleine testlet-effecten zijn aantrekkelijk omdat de items dan nog steeds als 
onderling onafhankelijk gemodelleerd kunnen worden en er door samenhang tussen de itemantwoorden dus 
geen of zeer weinig informatie verloren gaat. Aan de andere kant kunnen testlets met sterkere effecten nodig 
zijn om een toets met een goede inhoudsvaliditeit te creëren. In het laatste geval zullen testlet-effecten 
moeten worden verdisconteerd in het psychometrische model. Hoe dit kan zal in paragraaf 2.7 uiteen 
worden gezet.  

De tegenhangers van Figuur 2-17, Figuur 2-18 en Figuur 2-19 zijn ook gemaakt voor kansen om een item 
goed te beantwoorden, zoals weergegeven in Tabel 2-2 en Tabel 2-3 en voor prior modelkansen van .3, .4 
en, .3 voor 𝑀<, 𝑀= en 𝑀>. Het resultaat volgde dezelfde lijnen als weergegeven in Figuur 2-17, Figuur 2-18 
en Figuur 2-19. 

Figuur 2-17: De effecten van de verschillende testlet-effecten op de proportie correct geclassificeerde 
leerlingen in de categorie “boven niveau” op een hoofdattribuut geëvalueerd met grote spreiding in 
succeskansen en gelijke prior modelkansen 
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Figuur 2-18: De effecten van de verschillende testlet-effecten op de proportie correct geclassificeerde 
leerlingen in de categorie “op niveau” op een hoofdattribuut geëvalueerd met grote spreiding in 
succeskansen en gelijke prior modelkansen 

 

Figuur 2-19: De effecten van de verschillende testlet-effecten op de proportie correct geclassificeerde 
leerlingen in de categorie “onder niveau” op een hoofdattribuut geëvalueerd met grote spreiding in 
succeskansen en gelijke prior modelkansen  

 

Figuur 2-20: Classificatie op de deelattributen met grote spreiding in succeskansen en gelijke prior 
modelkansen: proportie correct geclassificeerde leerlingen per beheersingsniveau 
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Figuur 2-21: Classificatie op de deelattributen met grote spreiding in succeskansen en gelijke prior 
modelkansen: de kans een leerling met een PMK< groter dan x daadwerkelijk in de categorie “onder 
niveau” thuishoort  

 

Figuur 2-22: Classificatie op de deelattributen met grote spreiding in succeskansen en prior modelkansen 
van 0.3, 0.4, 0.3: proportie correct geclassificeerde leerlingen per beheersingsniveau 

 

Overall worden de volgende conclusies getrokken met betrekking tot de invloed van testlets op de proportie 
correct geclassificeerde leerlingen op het hoofdattribuut:  

• De classificatiemethoden lijkt redelijk robuust te zijn tegen kleine testlet-effecten. De grote testlet-
effecten zorgen wel voor een relatief grote afname in de proporties correct geclassificeerde leerlingen. 

• Als de testlet-effecten relatief groot blijken te zijn, moet het psychometrische model worden aangepast. 
Hierop wordt in paragraaf 2.7 teruggekomen. 

2.6.2 Profielen over deelattributen 

2.6.2.1  Onderling onafhankelijke itemantwoorden 
Per deelattribuut zijn na evaluatie van een hoofdattribuut een beperkt aantal itemantwoorden beschikbaar.  
In deze paragraaf zal dan ook een evaluatie plaatsvinden van de betrouwbaarheid van de classificatie van 
leerlingen in de categorieën “onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau” met betrekking tot een 
deelattribuut gebaseerd op vier tot acht itemantwoorden. De informatie die gepresenteerd zal worden is 
dezelfde als in de vorige paragraaf. Een toevoeging zijn variaties in de verdeling van de succeskansen zoals 
weergegeven in Tabel 2-1, Tabel 2-2 en Tabel 2-3 over de categorieën makkelijk, medium en moeilijk. 
Boven het aantal items staan in de figuren telkens drie getallen weergegeven. Bijvoorbeeld 1 3 1, betekent 
dat er vijf items zijn aangeboden waarvan 1 makkelijk, 3 medium en 1 moeilijk item. Omdat voor de evaluatie 
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van een deelattribuut minder items gebruikt kunnen worden en 80% juist geclassificeerde leerlingen dus een 
irrealistisch streven is, wordt er gestreefd naar 60% juiste classificatie. Ook wordt er gezocht naar hoe groot 
𝑃𝑀𝐾< moet zijn om met 60% zekerheid te kunnen zeggen dat een persoon uit de categorie “onder niveau” 
komt. In de voorgestelde benadering worden alleen die deelattributen waarop een leerling een kans van 
minimaal 60% heeft om tot de categorie “onder niveau” te behoren verder onderzocht door het aanbieden 
van extra items (zie paragraaf 2.5.3), om daarmee de categorie waartoe een leerling behoort met meer 
zekerheid te kunnen bepalen. 

In Figuur 2-20 en Figuur 2-21 staan de resultaten weergeven voor de situatie waarin de items succeskansen 
hebben zoals in Tabel 2-1 (dat wil zeggen succeskansen die zouden kunnen passen bij items met een open 
antwoordformaat) en de prior modelkansen gelijk zijn aan 1/3 voor elk van de drie beheersingsniveaus.  
Het volgende wordt geconcludeerd: 

• Het streven om 60% van de leerlingen juist te classificeren kan met 8 (2 makkelijke, 3 medium,  
3 moeilijke) items bereikt worden voor de beheersingsniveaus boven en “onder niveau”. Echter, “op 
niveau” wordt dan slechts 53% van de leerlingen juist geclassificeerd. 

• Met een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.40 kan met 8 items (2 makkelijke, 3 medium, 3 moeilijke) met 63% 
zekerheid gezegd worden dat een leerling “onder niveau” thuishoort. De kans voor een leerling die 
“onder niveau” thuishoort, om een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.40 te hebben is 86%, dus 86% van de leerlingen 
“onder niveau” heeft een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.40. Dit geldt voor 44% van de leerlingen “op niveau” en 6% 
van de leerlingen “boven niveau”. Probleem is dus dat teveel leerlingen “op niveau” als “onder niveau” 
geclassificeerd worden. De oplossing voor dit probleem is verdere evaluatie van de “verdachte” 
deelattributen door het aanbieden van extra items zoals uiteengezet in paragraaf 2.5.3. 

Figuur 2-22 en Figuur 2-23 zijn de tegenhangers van Figuur 2-20 en Figuur 2-21 met prior modelkansen van 
.3, .4 en .3 voor de beheersingsniveaus “onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau”. Het volgende kan 
worden geconcludeerd:  

• Met 6 items, namelijk 1 makkelijk, 3 medium en 2 moeilijke items, wordt op alle drie de 
beheersingsniveaus ongeveer 60% van de leerlingen juist geclassificeerd. 

• Met deze 6 items kan met een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.40 met 73% zekerheid gezegd worden dat iemand in 
de categorie “onder niveau” zit. 58% van de leerlingen uit de groep “onder niveau” heeft een 𝑃𝑀𝐾< 
groter dan 0,40, tegenover 20% van de leerlingen “op niveau” en 2% van de leerlingen “boven niveau”. 

Net zoals eerder geobserveerd bij de evaluatie van een hoofdattribuut worden er door de prior modelkansen 
aan te passen beduidend minder leerlingen uit de groep “op niveau” als “onder niveau” geclassificeerd en 
zijn er minder items nodig om 60% correcte classificaties te bereiken. 

Figuur 2-24 en Figuur 2-25 zijn de tegenhangers van Figuur 2-20 en Figuur 2-21 items met succeskansen 
zoals weergegeven in Tabel 2-2, dat wil zeggen, succeskansen die zouden kunnen passen bij vierkeuze-
items. Het volgende kan worden geconcludeerd: 

• Met 8 items (2 makkelijke, 4 medium en 2 moeilijke items), wordt de grens van 60% correcte classificatie 
wel behaald voor de groepen “onder niveau” en “boven niveau”, maar van de leerlingen “op niveau” 
wordt slechts 43% correct geclassificeerd.  

• Met een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.40 kan met behulp van deze 8 items met ongeveer 64% zekerheid gezegd 
worden dat een leerling ook daadwerkelijk in de categorie “onder niveau” thuishoort. 63% van de 
leerlingen uit de groep “onder niveau” heeft een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.40 tegenover 30% van de leerlingen 
uit de groep “op niveau” en 5% van de leerlingen uit de groep “boven niveau”. 

Figuur 2-26 en Figuur 2-27 zijn de tegenhangers van Figuur 2-24 en Figuur 2-25 met prior modelkansen van 
.3, 4. en .3 voor de leerlingen “onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau”. Het volgende kan worden 
geconcludeerd: 

• Met 8 items (2 makkelijke, 4 medium en 2 moeilijke) wordt ongeveer 60% van de leerlingen boven en 
“onder niveau” juist geclassificeerd. Van de leerlingen “op niveau” wordt ongeveer 55% juist 
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geclassificeerd. Dit betekent dat 8 vierkeuze-items net niet voldoende zijn om 60% van de leerlingen 
juist te classificeren.  

• Met 8 items kan met een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.40 met 68% zekerheid gezegd worden dat een leerling 
“onder niveau” thuishoort. De 𝑃𝑀𝐾< is groter dan 0.40 voor 59% van de leerlingen “onder niveau”. Voor 
ongeveer 25% van de leerlingen uit de groep “op niveau” en 3% van de leerlingen uit de groep “boven 
niveau” is de 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.40.  

Figuur 2-28 en Figuur 2-29 zijn de tegenhangers van Figuur 2-20 en Figuur 2-21 voor items met 
succeskansen zoals weergegeven in Tabel 2-3, dat wil zeggen, succeskansen die zouden kunnen passen bij 
tweekeuze-items. Het volgende kan worden geconcludeerd: 

• Met 8 items (2 makkelijke, 4 medium en 2 moeilijke items) wordt alleen voor de categorie “boven 
niveau”en “onder niveau” het streven naar 60% juiste classificatie bereikt. In de categorie “op niveau” 
wordt slechts 33% van de leerlingen juist geclassificeerd. Vooral de categorie “op niveau” vertoont een 
grote achteruitgang ten opzichte van 4-keuze items. 

• Met een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.45 kan met behulp van deze 8 items met ongeveer 60% zekerheid gezegd 
worden dat een leerling ook daadwerkelijk in de categorie “onder niveau” thuishoort. 54% van de 
leerlingen uit de groep “onder niveau” heeft een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.45 tegenover 28% uit de groep “op 
niveau” en 4% uit de groep “boven niveau”. De grens van x wordt strenger ten opzichte van 4-keuze 
items (𝑥 wordt groter), waardoor minder leerlingen uit de categorie “onder niveau” een 𝑃𝑀𝐾 hebben die 
groter is dan 𝑥 = 0.45.  

Figuur 2-30 en Figuur 2-31 zijn de tegenhangers van Figuur 2-28 en Figuur 2-29 met prior modelkansen van 
.3, 4. en .3 voor de leerlingen “onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau”. Het volgende kan worden 
geconcludeerd: 

• Met 8 items (2 makkelijke, 3 medium en 3 moeilijke items) wordt in de categorie “boven niveau” 
ongeveer 60% van de leerlingen juist geclassificeerd. Voor de leerlingen “op niveau” ligt dit percentage 
rond de 50% en van de leerlingen “onder niveau” wordt 45% juist geclassificeerd. De classificatie “onder 
niveau” gaat slechter dan met de gelijke priors, terwijl de classificatie van leerlingen “op niveau” 
verbetert. Voor de leerlingen “boven niveau” is het percentage juist geclassificeerde leerlingen ongeveer 
hetzelfde als het percentage met gelijke priors. 

• Met deze 8 items kan met een 𝑃𝑀𝐾< groter dan 0.40 met ongeveer 60% zekerheid gezegd worden dat 
een leerling ook daadwerkelijk in de categorie “onder niveau” thuishoort. De 𝑃𝑀𝐾< is groter dan 0.40 
voor ongeveer 50% van de leerlingen “onder niveau”, 28% van de leerlingen “op niveau” en 7% van de 
leerlingen “boven niveau”. 

Figuur 2-23: Classificatie op de deelattributen met grote spreiding in succeskansen en prior modelkansen 
van 0.3, 0.4, 0.3: de kans dat een leerling met een PMK< groter dan x daadwerkelijk in de categorie “onder 
niveau” thuishoort  
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Figuur 2-24: Classificatie op de deelattributen met medium spreiding in succeskansen en gelijke prior 
modelkansen: proportie correct geclassificeerde leerlingen per beheersingsniveau 

 

Figuur 2-25: Classificatie op de deelattributen met medium spreiding in succeskansen en gelijke prior 
modelkansen: de kans dat een leerling met een PMK< groter dan x daadwerkelijk in de categorie “onder 
niveau” thuishoort  

 

Figuur 2-26: Classificatie op de deelattributen met medium spreiding in succeskansen en prior 
modelkansen van 0.3, 0.4, 0.3: proportie correct geclassificeerde leerlingen per beheersingsniveau 
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Figuur 2-27: Classificatie op de deelattributen met medium spreiding in succeskansen en prior 
modelkansen van 0.3, 0.4, 0.3: de kans dat een leerling met een PMK< groter dan x daadwerkelijk in de 
categorie “onder niveau” thuishoort  

 

Figuur 2-28: Classificatie op de deelattributen met kleine spreiding in succeskansen en gelijke prior 
modelkansen: proportie correct geclassificeerde leerlingen per beheersingsniveau 

 

Figuur 2-29: Classificatie op de deelattributen met kleine spreiding in succeskansen en gelijke prior 
modelkansen: de kans dat een leerling met een PMK< groter dan x daadwerkelijk in de categorie “onder 
niveau” thuishoort  
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Figuur 2-30: Classificatie op de deelattributen met kleine spreiding in succeskansen en prior modelkansen 
van 0.3, 0.4, 0.3: proportie correct geclassificeerde leerlingen per beheersingsniveau 

 

Figuur 2-31: Classificatie op de deelattributen met kleine spreiding in succeskansen en prior modelkansen 
van 0.3, 0.4, 0.3: de kans dat een leerling met een PMK< groter dan x daadwerkelijk in de categorie “onder 
niveau” thuishoort 

 

Overall worden de volgende conclusies getrokken met betrekking tot een initiële classificatie van leerlingen 
in de categorieën “onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau” met betrekking tot een deelattribuut:  

• Items met een grote spreiding in de succeskansen zoals in Tabel 2-1, leiden tot de meest accurate 
classificatie met de minste items. Items met een kleine spreiding in de succeskansen leiden tot de minst 
accurate classificatie. Streef er dan ook naar items met een zo groot mogelijke spreiding in de 
succeskansen te gebruiken wanneer het doel is tot een betrouwbare classificatie te komen met zo min 
mogelijk items. Dit impliceert dat items waarvoor de giskans minimaal is (items met een open 
antwoordformaat) de voorkeur hebben. Een alternatief is meerdere gesloten items (items met een 
beperkt aantal keuzealternatieven) te gebruiken die samen net zoveel tijd kosten en net zo informatief 
zijn als één item met een open antwoordformaat. In dit geval is het advies gesloten items met zo veel 
mogelijk antwoordalternatieven te gebruiken, omdat de classificatie met gesloten items met meerdere 
categorieën tot een beter resultaat leidt dat classificatie met items met maar twee 
antwoordalternatieven.  

• Voor een betrouwbare classificatie op de deelattributen, met minimaal 60% juist geclassificeerde 
leerlingen per beheersingsniveau, zijn 6 (voor prior modelkansen van .3, .4, .3) tot 8 (voor gelijke prior 
modelkansen) items met een grote spreiding in de succeskansen nodig. In het geval van items met 
medium spreiding in de succeskansen zijn 8 items net niet genoeg om 60% van de leerlingen juist te 
classificeren op elk beheersingsniveau en 8 items met een kleine spreiding in de succeskansen leiden 
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tot tussen de 45 en 60% juiste classificaties en zijn dus niet voldoende om tot een betrouwbare 
classificatie te komen. 

• Om met 60% zekerheid te kunnen zeggen dat een leerling uit de categorie “onder niveau” komt, moet de 
𝑃𝑀𝐾< groter dan ruwweg .45 zijn. De 40% misclassificaties zijn voornamelijk te wijten aan 
verwisselingen tussen de groepen “onder niveau” en “op niveau” en niet aan verwisselingen tussen de 
groepen “onder niveau” en “boven niveau”. 

• A priori kansen met meer gewicht voor de middelste categorie leiden tot een betere proportie juist 
geclassificeerde leerlingen voor deze categorie. Het is mogelijk deze a priori kansen nog verder te 
optimaliseren en daarmee de classificatie nog verder te verbeteren. Dit is een punt voor verder 
onderzoek. 

• De succeskansen van de items, zoals weergegeven in Tabel 2-1, Tabel 2-2 en Tabel 2-3, hebben een 
duidelijke invloed op de betrouwbaarheid van de classificaties. Een groter verschil in succeskansen 
tussen de beheersingscategorieën heeft een positief effect en de ondergrens voor de giskans kan beter 
0 (voor items met een open antwoordformaat) dan .25 (voor vierkeuze-items) of .50 (voor tweekeuze-
items) zijn, omdat er met een lagere ondergrens meer spreiding in de succeskansen mogelijk is. 

2.6.2.2  Itemantwoorden georganiseerd in testlets 
De invloed van testlets op de classificatie op de deelattributen is op dezelfde manier bekeken als voor de 
hoofdattributen, dat wil zeggen, Figuur 2-32, Figuur 2-33 en Figuur 2-34, zijn de tegenhangers van  
Figuur 2-17, Figuur 2-18 en Figuur 2-19 waarbij telkens alle items tot een en dezelfde testlet behoren.  
Het volgende kan worden geconcludeerd: 

• De kleine testlet-effecten hebben weinig tot geen invloed op de proportie correct geclassificeerde 
leerlingen. 

• De grote testlet-effecten zorgen wel voor een verslechtering in de proportie correct geclassificeerde 
leerlingen. Dit treed vooral op bij leerlingen die behoren tot de categorieën “op niveau” en “boven 
niveau”.  

Net als bij de hoofdattributen, gelden deze effecten ongeacht de gebruikte succeskansen (Tabel 2-1,  
Tabel 2-2 en Tabel 2-3) en ongeacht de gebruikte prior modelkansen. 

2.6.3 Adaptieve afname van de diagnostische tussentijdse toets 
In paragraaf 2.5.4 is uiteengezet hoe de diagnostische tussentijdse toets adaptief kan worden aangeboden. 
Bij een adaptieve toets wordt bij de evaluatie van een hoofd- of deelattribuut telkens dat item aan een leerling 
aangeboden dat maximaal informatief is gegeven posterior modelkansen die zijn berekend op grond van de 
tot op dat moment beantwoorde items. In deze paragraaf zullen de resultaten bereikt met aanbieden van 
vooraf geselecteerde items met succeskansen zoals weergegeven in Tabel 2-1(relatief grote spreiding) en  



 
45 De psychometrie van de diagnostische tussentijdse toets 

Tabel 2-4: Hypothetische succeskansen met grote spreiding in een adaptieve procedure 

Items Makkelijke items Medium items Moeilijke items 

Beheersings- 
niveau 

 
< = > 

 
< = > 

 
< = > 

 
1 .50 .70 .90 28 .40 .60 .80 55 .30 .50 .70 

 
2 .55 .70 .90 29 .45 .60 .80 56 .35 .50 .70 

 
3 .50 .75 .90 30 .40 .65 .80 57 .30 .55 .70 

 
4 .50 .70 .95 31 .40 .60 .85 58 .30 .50 .75 

 
5 .45 .70 .90 32 .35 .60 .80 59 .25 .50 .70 

 
6 .50 .65 .90 33 .40 .55 .80 60 .30 .45 .70 

 
7 .50 .70 .85 34 .40 .60 .75 61 .30 .50 .65 

 
8 .55 .75 .90 35 .45 .65 .80 62 .35 .55 .70 

 
9 .55 .70 .95 36 .45 .60 .85 63 .35 .50 .75 

 
10 .50 .75 .95 37 .40 .65 .85 64 .30 .55 .75 

 
11 .45 .65 .90 38 .35 .55 .80 65 .25 .45 .70 

 
12 .45 .70 .85 39 .35 .60 .75 66 .25 .50 .65 

 
13 .50 .65 .85 40 .40 .55 .75 67 .30 .45 .65 

 
14 .55 .75 .95 41 .45 .65 .85 68 .35 .55 .75 

 
15 .45 .65 .85 42 .35 .55 .75 69 .25 .45 .65 

 
16 .55 .65 .90 43 .45 .55 .80 70 .35 .45 .70 

 
17 .55 .70 .85 44 .45 .60 .75 71 .35 .50 .65 

 
18 .45 .75 .90 45 .35 .65 .80 72 .25 .55 .70 

 
19 .50 .75 .85 46 .40 .65 .75 73 .30 .55 .65 

 
20 .45 .70 .95 47 .35 .60 .85 74 .25 .50 .75 

 
21 .50 .65 .95 48 .40 .55 .85 75 .30 .45 .75 

 
22 .55 .75 .85 49 .45 .65 .75 76 .35 .55 .65 

 
23 .55 .65 .95 50 .45 .55 .85 77 .35 .45 .75 

 
24 .45 .75 .95 51 .35 .65 .85 78 .25 .55 .75 

 
25 .45 .65 .95 52 .35 .55 .85 79 .25 .45 .75 

 
26 .45 .75 .85 53 .35 .65 .75 80 .25 .55 .65 

 
27 .50 .65 .85 54 .40 .55 .75 81 .30 .45 .65 
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Tabel 2-5: Hypothetische succeskansen met kleine spreiding in een adaptieve procedure 

Items Makkelijke items Medium items Moeilijke items 

Beheersings- 
niveau 

 
< = > 

 
< = > 

 
< = > 

 1 .75 .85 .95 28 .65 .75 .85 55 .55 .65 .75 

 2 .80 .85 .95 29 .70 .75 .85 56 .60 .65 .75 

 3 .75 .90 .95 30 .65 .80 .85 57 .55 .70 .75 

 4 .75 .85 .99 31 .65 .75 .90 58 .55 .65 .80 

 5 .70 .85 .95 32 .60 .75 .85 59 .50 .65 .75 

 6 .75 .80 .95 33 .65 .70 .85 60 .55 .60 .75 

 7 .75 .85 .90 34 .65 .75 .80 61 .55 .65 .70 

 8 .80 .90 .95 35 .70 .80 .85 62 .60 .70 .75 

 9 .80 .85 .99 36 .70 .75 .90 63 .60 .65 .80 

 10 .75 .90 .99 37 .65 .80 .90 64 .55 .70 .80 

 11 .70 .80 .95 38 .60 .70 .85 65 .50 .60 .75 

 12 .70 .85 .90 39 .60 .75 .80 66 .50 .65 .70 

 13 .75 .80 .90 40 .65 .70 .80 67 .55 .60 .70 

 14 .80 .90 .99 41 .70 .80 .90 68 .60 .70 .80 

 15 .70 .80 .90 42 .60 .70 .80 69 .50 .60 .70 

 16 .80 .80 .95 43 .70 .70 .85 70 .60 .60 .75 

 17 .80 .85 .90 44 .70 .75 .80 71 .60 .65 .70 

 18 .70 .90 .95 45 .60 .80 .85 72 .50 .70 .75 

 19 .75 .90 .90 46 .65 .80 .80 73 .55 .70 .70 

 20 .70 .85 .99 47 .60 .75 .90 74 .50 .65 .80 

 21 .75 .80 .99 48 .65 .70 .90 75 .55 .60 .80 

 22 .80 .90 .90 49 .70 .80 .80 76 .60 .70 .70 

 23 .80 .80 .99 50 .70 .70 .90 77 .60 .60 .80 

 24 .70 .90 .99 51 .60 .80 .90 78 .50 .70 .80 

 25 .70 .80 .99 52 .60 .70 .90 79 .50 .60 .80 

 26 .70 .90 .90 53 .60 .80 .80 80 .50 .70 .70 

 27 .70 .80 .90 54 .60 .70 .80 81 .50 .60 .70 
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Figuur 2-32: De effecten van de verschillende testlet-effecten op de proportie correct geclassificeerde 
leerlingen in de categorie “boven niveau” op een deelattribuut geëvalueerd met grote spreiding in 
succeskansen en gelijke prior modelkansen  

 

Figuur 2-33: De effecten van de verschillende testlet-effecten op de proportie correct geclassificeerde 
leerlingen in de categorie “op niveau” op een deelattribuut geëvalueerd met grote spreiding in 
succeskansen en gelijke prior modelkansen 

 

Figuur 2-34: De effecten van de verschillende testlet-effecten op de proportie correct geclassificeerde 
leerlingen in de categorie “onder niveau” op een deelattribuut geëvalueerd met grote spreiding in 
succeskansen en gelijke prior modelkansen.  
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Figuur 2-35: De invloed van het adaptief selecteren van maximaal informatieve items met grote spreiding 
in succeskansen en met gelijke prior modelkansen op de proporties correcte classificaties voor een 
hoofdattribuut 

 

Figuur 2-36: De invloed van het adaptief selecteren van maximaal informatieve items met kleine spreiding 
in succeskansen en met gelijke prior modelkansen op de proportie correcte classificaties voor een 
hoofdattribuut 

 

Figuur 2-37: De invloed van het adaptief selecteren van maximaal informatieve items met kleine spreiding 
in succeskansen en met prior modelkansen van 0.3, 0.4,en 0.3 op de proportie correcte classificaties voor 
een hoofdattribuut 
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Tabel 2-3 (relatief kleine spreiding) vergeleken worden met de resultaten bereikt met adaptief geselecteerde 
items uit de sets zoals weergegeven in Tabel 2-4 en Tabel 2-5. Merk op, dat Tabel 2-4 variaties op de 
succeskansen in Tabel 2-1 bevat en dat Tabel 2-5 variaties op de succeskansen in Tabel 2-3 bevat. In totaal 
waren er 81 items per tabel, telkens 27 makkelijke, medium en moeilijke items, waaruit de adaptieve 
procedure een keuze kon maken. 

2.6.3.1  Bijdrage aan de classificatie betrouwbaarheid op hoofdattribuutniveau 
In deze paragraaf wordt bekeken hoeveel de betrouwbaarheid van de classificatie van leerlingen met 
betrekking tot een hoofdattribuut stijgt als items adaptief worden aangeboden in plaats van dat er vooraf een 
gelijk aantal makkelijke, medium en moeilijke items geselecteerd wordt. Voor 15 tot 48 items, zullen de 
adaptief verkregen classificatiekansen vergeleken worden met de classificatiekansen voor een gelijk aantal 
vooraf geselecteerde items. Dit zal worden gedaan voor twee condities: items met een grote spreiding in de 
succeskansen en items met een kleine spreiding in de succeskansen, beide met gelijke prior modelkansen 
voor de categorieën “onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau”. De resultaten staan weergegeven in 
Figuur 2-35, Figuur 2-36 en Figuur 2-37. Het volgende kan worden geconcludeerd: 

• Zoals in Figuur 2-35 kan worden gezien, leidt het selecteren van maximaal informatieve items met grote 
spreiding in de succeskansen tot verbeterde classificaties. Met 18 items kan nu 94% de leerlingen 
“boven niveau”, 80% van de leerlingen “op niveau” en 87% van de leerlingen “onder niveau” juist 
geclassificeerd worden. Zoals in Figuur 2-35 kan worden gezien, is dit een verbetering van ruwweg 15% 
in elk van de categorieën “onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau”. Vergeleken met vooraf 
geselecteerde items, is nu maar de helft van het aantal items (18 in plaats van 36) nodig om 80% van de 
leerlingen correct te classificeren. 

• Zoals in Figuur 2-36 kan worden gezien, verbeteren de classificatiekansen ook als items met een kleine 
spreiding in de succeskansen adaptief worden aangeboden. Met 48 adaptief aangeboden items wordt 
meer dan 80% van de leerlingen juist geclassificeerd. Met 48 vooraf geselecteerde items wordt de 80% 
voor de categorie “op niveau” ruimschoots niet gehaald. Ook met 36 adaptief aangeboden items wordt 
er een redelijk resultaat bereikt (minimaal 75% correcte classificaties in elk van de 
beheersingscategorieën). 

• Zoals kan worden gezien in Figuur 2-37 voor items met een kleine spreiding in de succeskansen, leiden 
prior modelkansen van 0.3, 0.4 en 0.3, er toe dat met 30 adaptief aangeboden items minimaal (net iets 
minder dan) 80% van de leerlingen in elk van de beheersingscategorieën correct geclassificeerd wordt.  

De conclusie is helder. Door het adaptief aanbieden van items op hoofdattribuutniveau kan er met een 
aanzienlijk kleiner aantal items een classificatiebetrouwbaarheid van 80% bereikt worden.  

2.6.3.2  Bijdrage aan de classificatie betrouwbaarheid op deelattribuutniveau 
In deze paragraaf wordt bekeken hoeveel de betrouwbaarheid van de classificatie van leerlingen met 
betrekking tot een deelattribuut stijgt als items adaptief worden aangeboden in plaats van dat er vooraf een 
gelijk aantal makkelijke, medium en moeilijke items geselecteerd wordt. Voor 4, 6 en 8 items, zullen de 
adaptief verkregen classificatiekansen vergeleken worden met de classificatiekansen voor een gelijk aantal 
vooraf geselecteerde kansen. Dit zal worden gedaan voor twee condities: items met een relatief grote 
spreiding in de succeskansen (Tabel 2-4) en items met een relatief kleine spreiding in de succeskansen 
(Tabel 2-5), beide met gelijke prior modelkansen voor de categorieën “onder niveau”, “op niveau” en “boven 
niveau”. De resultaten staan weergegeven in Figuur 2-38 en Figuur 2-39. Het volgende kan worden 
geconcludeerd: 

• Zoals kan worden gezien in Figuur 2-38, verbetert het selecteren van maximaal informatieve items met 
een grote spreiding in de succeskansen de classificatie op een deelattribuut. Met 6 items kan nu meer 
dan 60% van de leerlingen “onder niveau” juist geclassificeerd worden. Zoals ook in Figuur 2-38 kan 
worden gezien, waren 8 vooraf geselecteerde items niet voldoende om 60% van de leerlingen juist te 
classificeren. 

• Omdat de classificatie in de categorie “op niveau” minder goed gaat dan in de andere twee 
beheersingsniveaus, zijn de berekeningen herhaald (niet in de weergegeven) met prior modelkansen 
van 0.3, 0.4 en 0.3. Met 5 adaptief gekozen items kunnen dan 77% van de leerlingen “boven niveau”, 
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66% van de leerlingen “op niveau” en 65% van de leerlingen “onder niveau” juist geclassificeerd worden. 
Dit is een verbetering ten opzichte van de resultaten bereikt met 6 items en gelijke prior modelkansen. 

• Zoals kan worden gezien in Figuur 2-39, verbetert de classificatie op een deelattribuut als items met een 
kleine spreiding in de succeskansen adaptief aan worden geboden ten opzichte van classificatie met 
vooraf geselecteerde items. Maar merk op, dat 8 maximaal informatieve items nog niet voldoende zijn 
om 60% van de leerlingen voor elke van de drie beheersingsniveaus juist te classificeren. Van de 
leerlingen “boven niveau” wordt 93% juist geclassificeerd, ten opzichte van 52% van de leerlingen “op 
niveau” en 58% van de leerlingen “onder niveau”. Met vooraf geselecteerde items waren deze 
percentages lager: 66%, 33% en 57%.  

• Omdat de classificatie in de categorieën “onder niveau” en “op niveau” minder goed gaat dan in de 
categorie “boven niveau”, zijn de berekeningen herhaald (niet in de figuren weergegeven) met prior 
modelkansen van 0.3, 0.4 en 0.3. Met 8 adaptief gekozen items, wordt het streven van 60% correct 
geclassificeerde leerlingen bijna bereikt. 83% van de leerlingen “boven niveau”, 62% van de leerlingen 
“op niveau” en 57% van de leerlingen “onder niveau” wordt nu juist geclassificeerd.  

Figuur 2-38: De invloed van het adaptief selecteren van maximaal informatieve items met grote spreiding 
in succeskansen en met gelijke prior modelkansen op de proportie correcte classificaties voor een 
deelattribuut 

 

Figuur 2-39: De invloed van het adaptief selecteren van maximaal informatieve items met kleine spreiding 
in succeskansen en gelijke prior modelkansen op de proportie correcte classificaties voor een 
deelattribuut 
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 Conclusies 2.7

2.7.1 Het aantal vooraf geselecteerde items 
Op hoofdattribuutniveau worden met 24 items en succeskansen zoals in Tabel 2-1, Tabel 2-2 en Tabel 2-3 
en prior modelkansen van .3, .4 en .3 voor de categorieën “onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau”, 
respectievelijk ongeveer 80% (Tabel 2-1), 70% (Tabel 2-2) en 60% (Tabel 2-3) van de leerlingen in elk van 
de categorieën correct geclassificeerd. Met 36 items zijn deze percentages respectievelijk ruim 85%, 80% en 
70%.  

Op deelattribuutniveau worden met 8 items en succeskansen zoals in Tabel 2-1, Tabel 2-2 en Tabel 2-3 en 
prior modelkansen van .3, .4 en .3 voor de categorieën “onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau”, 
respectievelijk ongeveer 65% (Tabel 2-1), 60% (Tabel 2-2) en 50% (Tabel 2-3) van de leerlingen in elk van 
de categorieën correct geclassificeerd. 

Met gelijke prior modelkansen zijn de overall kansen op een correcte classificatie hetzelfde, maar verschillen 
deze kansen meer tussen de verschillende beheersingsniveaus. 

De conclusie is dan ook dat ruwweg 24-36 items op hoofdattribuutniveau en 8 of meer items op 
deelattribuutniveau nodig zijn om kansen op een correcte classificatie te krijgen van respectievelijk 80% en 
60% voor elk van de drie beheersingsniveaus. Deze conclusie is robuust tegen de aanwezigheid van kleine 
testlet-effecten en verondersteld dat de prior modelkansen goed gekozen zijn. 

2.7.2 Het aantal adaptief geselecteerde items 
Op hoofdattribuutniveau worden met 18 items en succeskansen zoals in Tabel 2-4 en gelijke prior 
modelkansen voor de categorieën “onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau”, ongeveer 85% van de 
leerlingen in elk van de categorieën correct geclassificeerd. Voor de succeskansen in Tabel 2-5 zijn de 
percentages correcte classificaties met 30 items ongeveer 75%, 80% en 90% voor de categorieën “onder 
niveau”, “op niveau” en “boven niveau”. Door te werken met prior modelkansen van .3, .4 en .3 worden deze 
laatste kansen gelijker getrokken: 78%, 78% en 90%.  

Op deelattribuutniveau worden met 6 items, succeskansen zoals in Tabel 2-4 en gelijke prior modelkansen 
minimaal 60% van de leerlingen in elk van de categorieën correct geclassificeerd. Met 8 items, 
succeskansen zoals in Tabel 2-5 en gelijke prior modelkansen, worden 50% of meer van de leerlingen in elk 
van de categorieën correct geclassificeerd. Worden de gelijke prior modelkansen vervangen door .3, .4 en 
.3, dan wordt dit 57% (bijna 60%) of meer. 

De conclusie is dan ook dat ruwweg 18-30 items op hoofdattribuutniveau en 6-8 items op deelattribuutniveau 
nodig zijn om kansen op een correcte classificatie te krijgen van respectievelijk 80% en 60% voor elk van de 
drie beheersingsniveaus. 

2.7.3 Kanttekeningen 
Bij de conclusies zoals gepresenteerd in paragrafen 2.7.1 en 2.7.2 moeten vier kanttekeningen gemaakt 
worden.  

Ten eerste zijn ze gebaseerd op succeskansen zoals weergegeven in Tabel 2-1 tot en met Tabel 2-5.  
Hoe reëel deze succeskansen zijn gaat met behulp van de data zoals resulterend uit de try-out worden 
uitgezocht. Als gekozen en empirische succeskansen goed corresponderen blijven de conclusies 
onveranderd. Als er grote discrepanties zijn zal worden ingeschat wat de implicaties zijn voor de in 
paragrafen 2.7.1 en 2.7.2 getrokken conclusies.  

Ten tweede is er van uitgegaan dat de testlet-effecten zoals ze in werkelijkheid zullen optreden klein en 
insignificant zullen zijn. Een alternatief is de testlet-effecten expliciet te verdisconteren in het 
psychometrische model. Hoe dat kan zal in paragraaf 2.7.5 uiteen worden gezet.  

Ten derde is het nog onbekend wat het effect van adaptief toetsen is als een deel van de items in testlets is 
georganiseerd. Om dat uit te kunnen zoeken zal de adaptieve procedure zo moeten worden aangepast dat 
deze ook testlets kan hanteren. Een eerste aanzet hiervoor zal in paragraaf 2.7.5 worden gegeven.  
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Ten vierde zijn de simulaties beperkt tot Bernouillli-items met een 0=fout/1=goed-scoring. In de 
diagnostische toets zitten echter ook items waarmee 0 tot 𝑅 punten kunnen worden verdiend. Deze worden 
gemodelleerd met een binomiaal model (zie paragraaf 2.1). Het is de verwachting dat een “binomiaal item” 
waarmee 𝑅 punten kunnen worden verdiend ruwweg net zoveel informatie oplevert als 𝑅 “Bernouilli-items”, 
maar dat de tijd nodig voor het beantwoorden van een “binomiaal item” wel eens kleiner zou kunnen zijn dan 
de tijd nodig voor het beantwoorden van 𝑅 “Bernouilli-items”. Het is dan ook de verwachting dat het 
herhaaldelijk vervangen van 𝑅 “Bernouilli-items” door een “binomiaal item” niet tot noemenswaardige 
veranderingen in de simulatieresultaten zal leiden, maar potentieel wel tot een reductie in de afname tijd. 
Ook hierop zal in paragraaf 2.7.5 nader worden ingegaan.  

2.7.4 Adviezen voor itemschrijvers 
In Tabel 2-1 (met een variatie in Tabel 2-4), Tabel 2-2 en Tabel 2-3 (met een variatie in Tabel 2-5), staan 
succeskansen voor makkelijke, medium en moeilijke items per beheersingsniveau (onder, op en boven) 
weergegeven. Op grond van de simulaties zijn er twee trends zichtbaar. Hoe meer de succeskansen 
verschillen tussen de beheersingsniveaus, hoe hoger de kansen op correcte classificaties van de leerlingen. 
Hiermee samenhangend geldt dat de range waarin de succeskansen zich bevinden aan de onderkant zo 
min mogelijk begrensd moet zijn. Gaande van Tabel 2-1 naar Tabel 2-3 neemt het verschil af, de ondergrens 
toe en het percentage correcte classificaties voor elke van de drie beheersingscategorieën af. 

Er kunnen een aantal conclusies getrokken worden. Het gebruik van items met een open antwoordformaat is 
aantrekkelijk, want dan is de giskans nagenoeg 0 en kan het grootste verschil in succeskansen gerealiseerd 
worden. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat open items meer responsetijd vergen en dat in dezelfde 
tijd, misschien wel drie gesloten items kunnen worden gesteld. Er moet dus een balans worden gevonden 
tussen de hoeveelheid informatie in een item en de tijd die het kost om een item te beantwoorden. Gebruik 
bij gesloten items minimaal vier antwoordalternatieven. Anders komt de “informativiteit” van een item teveel 
onder druk te staan.  

In paragraaf 2.6.1.2 is het effect van testlets op de kansen op correcte classificaties onderzocht. Gebleken is 
dat milde testlet-effecten deze kansen nauwelijks beïnvloeden. Grotere testlet-effecten hebben echter een 
negatief effect. De vraag is dan ook hoe groot de effecten zijn van de testlets die in de diagnostische 
tussentijdse toets opgenomen zullen worden. Kleine testlet-effecten zijn aantrekkelijk omdat de items dan 
nog steeds als onderling onafhankelijk gemodelleerd kunnen worden en er door samenhang tussen de 
itemantwoorden dus geen of zeer weinig informatie verloren gaat. Aan de andere kant kunnen testlets met 
sterkere effecten nodig zijn om een toets met een goede inhoudsvaliditeit te creëren. In het laatste geval 
zullen testlet-effecten moeten worden verdisconteerd in het psychometrische model. Hoe dit kan, zal in 
paragraaf 2.7.5.3 uiteen worden gezet.  

De uitdaging is dus om testlets zo te construeren dat de beide manieren waarop een testlet-effect tot stand 
kan komen slechts tot milde effecten zal leiden. Bij de eerst manier kan daarmee rekening worden gehouden 
door de kans op succes op het tweede item in een testlet niet af te laten hangen van het antwoord op het 
eerste item. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het indelen van een tekst in alinea’s. Als het einde van de eerste 
alinea te laat gekozen wordt, neemt de kans dat het einde van de tweede alinea ook fout gekozen wordt toe. 
Bij de tweede manier kan daarmee rekening worden gehouden door opdrachten zo te kiezen dat er voor 
bepaalde groepen leerlingen geen intrinsiek voordeel of nadeel is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
wiskundige opdracht die voor sporters intrinsiek eenvoudiger zou kunnen zijn dan voor niet-sporters omdat 
er een “sport” context mee wordt gegeven. Aan de andere kant kan het noodzakelijk zijn om testlets met 
sterke effecten in de toets op te nemen en/of is het lastig om de sterkte van testlet-effecten in te schatten. 
Daarom zal het psychometrische model zo worden uitgebreid dat testlet-effecten adequaat verdisconteerd 
worden. 

In paragrafen 2.7.5.1 en 2.7.5.5 wordt nader ingegaan op twee andere zaken waar itemschrijvers en dus de 
diagnostische tussentijdse toets, hun voordeel mee kunnen doen. Ten eerste kan overwogen worden de 
scoring van items te verfijnen. In plaats van een antwoord als goed of fout te kwalificeren, kan overwogen 
worden de antwoordalternatieven zo te kiezen dat een item goed, deels goed of fout beantwoord kan 
worden. Zoals in paragraaf 2.7.5.1 uiteen zal worden gezet zou dit er toe kunnen leiden dat een item 
informatiever wordt en er dus met minder items dezelfde informatie over een leerling verkregen kan worden. 
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Ook kan overwogen worden items te construeren waarbij een goed antwoord goed blijft, maar een fout 
antwoord nader geduid kan worden. Dat wil zeggen, dat uit het type gemaakte fout kan worden afgeleid op 
welk deel attribuut een leerling een deficiëntie heeft. Ook het gebruik van dit type items zou ertoe kunnen 
leiden dat het aantal items dat nodig is om een leerling te evalueren, afneemt. Hierop zal in paragraaf 2.7.5.5 
nader in worden gegaan.  

2.7.5 Verder onderzoek 
Gezien het aantal te evalueren hoofd- en deelattributen voor schrijfvaardigheid Nederlands, 
schrijfvaardigheid Engels en wiskunde, zijn de conclusies met betrekking tot het aantal benodigde items niet 
onverdeeld gunstig. Voor het construeren van een initieel profiel (zie paragraaf 2.5.2) over de 12 
deelattributen van vmbo-wiskunde zijn ruwweg 12 x 8 = 96 items nodig. Voor de andere onderdelen is er 
een groter aantal deelattributen (15, 16 en 25) en zijn er dus nog meer items nodig. Aangezien er voor elk 
onderdeel een dagdeel beschikbaar is, is het nog maar de vraag of in die tijd 96 items kunnen worden 
afgenomen, een deel van de deelattributen verdergaand geëvalueerd kan worden (zie paragraaf 2.5.3) en 
zoals bij Nederlands en Engels er nog een schrijfopdracht kan worden uitgevoerd.  

In het navolgende zullen kort een aantal ideeën worden geschetst die bij kunnen dragen aan het verder 
reduceren van het aantal benodigde items. Voor het uitwerken en evalueren van deze ideeën zal verder 
onderzoek moeten worden gedaan.  

2.7.5.1  Bernouilli-items versus binomiale items 
Veel van de items in de diagnostische tussentijds toets zijn Bernouilli-items, dat wil zeggen,  

),(~ iki PBerx  voor alle i, 

waarbij𝑥𝑖 de waarden 0 (fout) en 1 (goed) aan kan nemen. Een minderheid van de items zijn binomiale 
items, dat wil zeggen,  

),,(~ ikii PRBinx  voor alle i, 

waarbij 𝑥𝑖 de waarden 0 (geheel fout), …, 𝑅𝑖 (geheel goed) aan kan nemen. Om te beginnen zal een 
voorbeeld van elk type item worden gegeven.  

Het eerste voorbeeld is het item “Have you seen my hamster? … is dark brown.” 

Kies het juiste woord. 

A he 

B it 

C she 

D they 

Dit item wordt goed gescoord als het antwoord B wordt gegeven en fout bij de antwoorden A, C en D. Dit is 
dus een Bernouilli-item.  

Het tweede voorbeeld is de in de inleiding al getoonde opdracht (met dit keer drie in plaats van zes 
antwoordalternatieven) : 

In een artikel in het blad ‘Arts en auto’ stond de volgende zin: “Drie van de vijf mensen nemen de fiets bij een 
bezoek aan de huisarts.” Ga van elk van de volgende zinnen na of deze waar is of niet waar. 

1) Als mensen naar de huisarts gaan, dan nemen 6 van de 10 mensen de fiets. 
2) Als er 16 mensen bij de huisarts in de wachtkamer zitten, dan zijn er daar gemiddeld 6 wel en 10 

niet met de fiets gekomen. 
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3) Op iedere 20 mensen die de huisarts bezoeken, gaan er 12 met de fiets. 

Dit is een item dat kan worden voorzien van een score tussen de 0 en de 3 en is dus een binomiaal item.  

Als er drie Bernouilli-items zijn met gelijke 𝑃𝑖𝑘 ’s, bijvoorbeeld voor elk item zijn de 𝑃𝑖𝑘 ’s, respectievelijk, .4, .6 
en .9 voor de groepen “onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau” en één binomiaal item met 𝑅𝑖  = 3 en 
dezelfde 𝑃𝑖𝑘 ’s, dan leveren de drie Bernouilli-items enerzijds en het binomiale item anderzijds dezelfde 
informatie met betrekking tot het beheersingsniveau van een leerling. Dit kan bijvoorbeeld worden gezien 
aan de formule voor het updaten van de posterior modelkansen zoals gepresenteerd in paragraaf 2.5.5. 
Voor binomiaal item 1 is deze 
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waarbij de invuloefening 𝑥1 = 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 leidt tot dezelfde formule voor de berekening van 𝑃𝑀𝐾𝑑𝑘 als voor 
het ene binomiale item. 

De informatie in het antwoord op een binomiaal item met maximale score 𝑅𝑖 gelijk is aan de informatie in de 
antwoorden op 𝑅𝑖 Bernouilli-items (mits de 𝑃𝑖𝑘 ’s voor alle 1 + 𝑅𝑖  items gelijk zijn). Daarom maakt het in deze 
zin niet uit of er voor één binomiaal item of een aantal Bernouilli-items wordt gekozen. De hoeveelheid tijd 
die nodig is om 1 binomiaal item of 𝑅𝑖 Bernouilli-items te beantwoorden kan wel verschillen. Eén binomiaal 
item en drie Bernouilli-items van de typen zoals gepresenteerd aan het begin van deze paragraaf zullen 
elkaar qua tijd die nodig is voor de beantwoording niet veel ontlopen. Soms echter lijkt het mogelijk winst te 
boeken door de antwoordcodering van een Bernouilli-item te verfijnen en er een binomiaal item van te 
maken. Als de 𝑃𝑖𝑘 ’s onveranderd blijven (maar dat is een vraag die empirisch onderzocht moet worden) zou 
dat betekenen dat de hoeveelheid informatie die het item oplevert 𝑅𝑖  keer zo groot wordt. Neem, 
bijvoorbeeld, het volgende item: 

2 + 7 x 9 = 

met de uitwerking 

2 + 54 = 56. 
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Dit item is fout beantwoord. Als het als een Bernouilli-item wordt behandeld, krijgt de leerling 0 punten 
(maximaal is 1 punt te behalen). Als het als een binomiaal item wordt behandeld, krijgt de leerling 1 van de 
maximaal 3 te behalen punten, omdat hij weet dat vermenigvuldigen gaat voor optellen, hij goed optelde en 
hij verkeerd vermenigvuldigde. 

De belangrijkste vraag voor verder onderzoek is of er voldoende items van het onderhavige type te 
construeren zijn en hoe ze in de toetspraktijk functioneren, dat wil zeggen, blijft ten opzichte van het 
Bernouilli-item de spreiding in de 𝑃𝑖𝑘 ’s van het binomiale item voldoende groot. Verder is in deze paragraaf 
is één soort item gepresenteerd waarvoor de scoring verfijnd kan worden zonder dat het de leerling meer tijd 
kost het item te beantwoorden. Het is goed mogelijk dat er andere itemvormen zijn die hetzelfde voordeel 
hebben. Ook hierover zal moeten worden nagedacht. 

2.7.5.2  Optimale keuze van de prior modelkansen 
Zoals in paragraaf 2.6 is gebleken, zijn de kansen om een leerling op grond van de gegeven 
itemantwoorden in beheersingscategorie 𝑘 є {<, =, >} te plaatsen als een leerling ook daadwerkelijk in deze 
categorie thuishoort niet gelijk voor de drie categorieën. Zoals bijvoorbeeld in Figuur 2-5 kan worden gezien, 
zijn de kansen op een correcte diagnostisering kleiner in de categorie “op niveau” dan in de categorieën 
“onder niveau” en “boven niveau”. Dit fenomeen blijft (maar in mindere mate) bestaan als items adaptief 
worden aangeboden (zie bijvoorbeeld Figuur 2-35 en Figuur 2-36).  

Met de in de simulatiestudie gebruikte item succeskansen zoals weergegeven in Tabel 2-1 tot en met  
Tabel 2-5, was het altijd de categorie “op niveau” waarvoor de kans op een juiste classificatie de kleinste 
was. Door prior modelkansen van .3, .4 en .3 te gebruiken voor, respectievelijk, de categorieën “onder 
niveau”, “op niveau” en “boven niveau”, kon de achterstand van de categorie “op niveau” gecorrigeerd 
worden. Om één voorbeeld te geven, in Figuur 2-5, met gelijke prior modelkansen, zijn de kansen op een 
correcte classificatie met behulp van 24 items voor de onder, op en boven categorieën, ruwweg .7, .8 en .9. 
In Figuur 2-7 kan worden gezien dat met prior modelkansen van .3, .4 en .3 deze kansen veranderen in 
ruwweg .78, .78 en .85. Oftewel, door de prior modelkansen slim te kiezen verbetert niet het totale aantal 
correct geclassificeerde leerlingen, maar worden de correcte classificaties wel meer gelijkelijk over de drie 
beheersingsniveaus verdeeld. Dit betekent dat met een kleiner aantal items aan criteria zoals “80% correcte 
classificaties in elke beheersingscategorie” voldaan kan worden. 

De keuze voor prior modelkansen van .3, .4. en .3 was ad hoc. Een verder bestudering van slimme keuzes 
voor deze kansen is dan ook aan te raden. Nadat de data uit de pretest beschikbaar zijn gekomen en de 
diagnostische tussentijdse toets gekalibreerd is (zie paragrafen 2.3 en 2.4), kunnen de optimale gewichten 
worden bepaald. Dit kan gedaan worden door simulatiestudies uit te voeren gelijk aan de studies 
gepresenteerd in paragraaf 2.6. Voor elk deel- en hoofdattribuut, voor elk aantal items en voor vooraf 
geselecteerde dan wel adaptief geselecteerde items kunnen de kansen op een correcte classificatie in elk 
van de beheersingscategorieën worden berekend voor verschillende constellaties van mogelijke prior 
modelkansen. Door de prior modelkansen systematisch te variëren (.4,.3,.3 - .35,.35,.30 - .30, .40,.30 - 
.30,.35,.35, etc.) kan dan die combinatie van kansen gezocht worden die leidt tot een zo gelijk mogelijke 
verdeling van de kansen op een correcte classificatie over de drie beheersingscategorieën.  

2.7.5.3  Verdisconteren van testlet-effecten in het psychometrische model 
De basis van het tot dusverre gebruikte psychometrische model voor itemantwoorden 𝑥𝑖 die 0 (fout) of 1 
(goed) gescoord zijn is de aanname dat 𝑥𝑖 Bernouilli verdeeld is met succeskans 𝑃𝑖𝑘 voor alle 𝑖 = 1, … , 𝑛 
items. Dit impliceert dat er wordt aangenomen dat de itemantwoorden onderling onafhankelijk zijn en dat de 
kans op het antwoordpatroon 𝑥1, … , 𝑥𝑛 voor een leerling met beheersingsniveau 𝑘 gelijk is aan 
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Zoals in paragrafen 2.6.1.2 en 2.6.2.2 uiteen is gezet, is het waarschijnlijk dat de aanname van 
onafhankelijkheid voor items georganiseerd in testlets in mindere of meerdere mate geschonden zal zijn. 
Een gevolg van deze schendingen zal zijn dat de kans op een correcte classificatie van een leerling in één 
van de drie beheersingsniveaus zal afnemen. Bij milde testlet-effecten zal de daling gering zijn, bij grote 
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testlet-effecten kan de daling substantieel zijn. Een oplossing voor dit probleem is het verdisconteren van de 
testlet-effecten in het psychometrische model. Hierna wordt uiteengezet hoe dit kan worden gedaan.  

Stel een testlet bestaat uit 𝑖 = 1, … ,𝑛 items met een dichotome 0/1 (fout/goed)-scoring. Dan zijn er in totaal 
2𝑛 mogelijke antwoordpatronen. Met, bijvoorbeeld, 5 items in een testlet, zijn er 32 mogelijke 
antwoordpatronen waaronder 11100 en 10010. In de huidige benadering worden de 𝑃𝑖𝑘 ’s berekend voor 
𝑖 = 1, … ,𝑛 en 𝑘 є {<, =, >}, waarna gebruikmakend van de aanname van onafhankelijkheid 𝑃(𝑥1, … , 𝑥𝑛|𝑘) 
berekend kan worden met de formule uit de vorige alinea. Wat ook kan is de testlet zien als één item 𝑖 en 
direct zonder gebruik te maken van de aanname van onafhankelijkheid de kans op 𝑥𝑖 = 𝑥1, … , 𝑥𝑛, dat wil 
zeggen de kans op de antwoorden op de n tot het onderhavige testlet behorende items, uit te rekenen. Dat 
kan met een eenvoudige uitbreiding van de kalibratieprocedure zoals gepresenteerd in paragraaf 2.3. Waar 
er oorspronkelijk per beheersingsniveau één 𝑃𝑖𝑘 is voor elk dichotoom item, zijn er nu 𝑡 = 1, … , 2𝑛 𝑃𝑖𝑡𝑘 ’s voor 
elke van de 𝑡 mogelijk antwoordpatronen 𝑥𝑡 die uit het 𝑖-de testlet kunnen resulteren. Vervolgens kan in alle 
berekeningen (bijvoorbeeld het bepalen van 𝐼𝑆𝐶𝑖 zoals uiteengezet in paragraaf 2.5.4 of het updaten van de 
posterior modelkansen zoals uiteengezet in paragraaf 2.5.5) de likelihood  
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zoals gebruikt voor een dichotoom item 𝑖 voor testlet 𝑖 worden aangepast tot 

itkti Pkxxif ∝= ),,(  

voor 𝑡 = 1, … , 2𝑛. Merk op dat dit impliceert dat bij de implementatie van dit idee de structuur van het bestand 
met metadata voor de analyse veranderd zal moeten worden. In plaats van de 𝑃𝑖𝑘 ’s zal deze voor items die 
tot een testlet behoren nu de 𝑃𝑖𝑡𝑘 ’s moeten bevatten. Dit laatste is nog niet verdisconteerd in het 
voorbeeldbestand met metadata voor de analyse, zoals gegeven is in de bijlage. 

Alhoewel deze aanpassing eenvoudig door te voeren is, zijn er een aantal beperkingen van praktische aard 
waarmee rekening gehouden moet worden. Verder onderzoek zal uit moeten wijzen hoe er het beste met 
deze beperkingen om kan worden gegaan. De groep leerlingen die per schooltype en per 
beheersingsniveau beschikbaar zal zijn voor kalibratie van een van de deelattributen uit de diagnostische 
tussentijdse toets zal beperkt zijn. Stel bijvoorbeeld, dat er 500 vmbo-gt-leerlingen beschikbaar zijn die 
“onder niveau” presteren op het deelattribuut spelling. Dan is het prima mogelijk om 𝑃𝑖< te schatten voor een 
item waarop het gegeven antwoord fout of goed is. Het is ook prima mogelijk om 𝑃𝑖𝑡< te schatten voor elk 
van de 𝑡 = 1, … ,8 mogelijk antwoordpatronen die kunnen resulteren uit een testlet bestaande uit drie items. 
Er zullen echter zeer onbetrouwbare schattingen resulteren voor elk van de 𝑡 = 1, … ,256 mogelijke 
antwoordpatronen die kunnen resulteren als een testlet uit, bijvoorbeeld, 8 items bestaat. Kortom, testlets 
moeten niet te veel items bevatten in verhouding tot de omvang van de kalibratiegroep beschikbaar voor elk 
schooltype en elk beheersingsniveau. Dit probleem speelt a fortiori als een testlet bestaat uit items met een 
binomiale scoring. Waar drie dichotome items leiden tot 8 mogelijke antwoordpatronen, leiden drie items 
waarop de maximale score 2 is al tot 3 x 3 x 3 = 27 mogelijke antwoordpatronen en dus 27 𝑃𝑖𝑡𝑘 ’s die voor elk 
beheersingsniveau geschat moeten worden. Mocht het toch zo zijn dat “omvangrijke” testlets onderdeel uit 
gaan maken van de diagnostische tussentijdse toets, dan kan overwogen worden de 𝑃𝑖𝑡𝑘 ’s niet te schatten 
met een gesatureerd log lineair model (wat impliciet gebeurt met de in de vorige alinea geschetste 
procedure), maar met een log lineair model (Agresti, 2007) dat de 𝑃𝑖𝑡𝑘 ’s uitsluitend schat op grond van 
hoofdeffecten en tweede orde interactie-effecten behorend bij een 𝑛-dimensionele kruistabel waarbij elke 
dimensie één van de items uit het onderhavige testlet representeert en de kruistabel gevuld is met de 
antwoorden van de 500 vmbo-gt-leerlingen die “onder niveau” presteren. 

2.7.5.4  Adaptieve itemselectie: testlets en itemresponsetijd 
Zoals in paragraaf 2.5.4 is beschreven, wordt het itemselectiecriterium 𝐼𝑆𝐶𝑖 voor elk item berekend.  
Een onbeantwoorde vraag is wat te doen als het item met de hoogste 𝐼𝑆𝐶𝑖-waarde onderdeel is van een 
testlet. Keuze van dit item betekent dat ook de overige tot dit testlet behorende items geselecteerd worden 
en de vraag is of dat gewenst is. Verder worden in de adaptieve procedure tot dusverre items uitsluitend 
geselecteerd op grond van de 𝐼𝑆𝐶𝑖. Hierbij is impliciet aangenomen dat de responsetijd voor elke item 
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dezelfde is. Aangezien het doel van de adaptieve procedure is zoveel mogelijk informatie te verzamelen in 
zo weinig mogelijk tijd, is het aan te raden ook de itemresponsetijd 𝐼𝑅𝑇𝑖 voor 𝑖 = 1, … ,𝑛 een rol te geven bij 
de itemselectie. Om het concreet te maken, een item met 𝐼𝑆𝐶𝑖 = 4 en een 𝐼𝑅𝑇𝑖 =. 60", is minder aantrekkelijk 
dan een item met een 𝐼𝑆𝐶𝑖 =3 en een 𝐼𝑅𝑇𝑖 =. 30". 

Er zal dus ten eerste bepaald moeten worden hoe adaptieve itemselectie in de aanwezigheid van testlets 
uitgevoerd kan worden. Daarnaast is het van belang te bepalen hoe de combinatie van 𝐼𝑆𝐶𝑖 en 𝐼𝑅𝑇𝑖 gebruikt 
kan worden om te bepalen welk item op een bepaald moment in de adaptieve evaluatie van een leerling het 
beste is in termen van informativiteit en responsetijd. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een testlet meer 
informatie oplevert dan een afzonderlijk niet tot een testlet behorend item. Maar als de testlet een 𝐼𝑅𝑇𝑖 = 
180’’ heeft en het item een 𝐼𝑅𝑇𝑖 = 15’’, kan het toch aantrekkelijk zijn het afzonderlijke item aan te bieden. 

2.7.5.5  Foute itemantwoorden nader onder de loep genomen 
Elk van de items die niet tot een testlet behoren die tot dusverre zijn geconstrueerd, hoort bij één van de 
deelattributen. De itemscore geeft dan ook alleen informatie over de beheersing van het deelattribuut 
waarop het item betrekking heeft. Het is denkbaar dat de scoring van deze items zo aangepast wordt dat er 
informatie over meerdere deelattributen verkregen wordt. Zo’n item verandert hiermee in een opdracht die uit 
meerdere items bestaat en de volgende structuur zou kunnen hebben: 

“Opdracht” met antwoorden a), b), c) en d). Waarbij antwoord a) betekent dat deelattributen 1 en 2 beide 
beheerst worden, b) betekent dat deelattribuut 1 niet beheerst wordt, c) betekent dat deelattribuut 2 niet 
beheerst wordt en d) betekent dat geen van beide deelattributen beheerst worden. Merk op dat a), b), c) en 
d) vooraf gegeven antwoordalternatieven kunnen zijn, maar ook coderingen die uit de antwoorden op open 
items kunnen worden afgeleid. Het antwoord op deze opdracht wordt vertaald in een goed/fout-score op 
twee items die elk betrekking hebben op een van de onderhavige attributen. Het idee is dat dit soort 
opdrachten met dezelfde inspanning en tijdsbesteding van de leerlingen twee in plaats van één 
itemantwoord oplevert. Als er voldoende van dit soort items te bedenken zijn, zou dit kunnen leiden tot een 
reductie in het aantal items dat nodig is om tot een betrouwbare classificatie van leerlingen te komen. 
Gezien de beperkte tijd die voor de afname van de diagnostische tussentijdse toets aanwezig is, is dit zeer 
aantrekkelijk. 

Stel u, bijvoorbeeld, een opdracht voor waarin de attributen spelling en woordenschat een rol spelen:  
Geef een ander woord voor “traditie”. 

De antwoorden “conventie” en “usance” zijn van het type a) en leveren een positieve indicatie over de 
beheersing van beide deelattributen op.  

De antwoorden “konventie” en “usanse” zijn van type b), dat wil zeggen, een negatieve indicatie met 
betrekking tot spelling en een positieve met betrekking tot woordenschat. 

Het antwoord “geschiedenis” is van het type c), dat wil zeggen, een negatieve indicatie met betrekking 
tot woordenschat en een positieve met betrekking tot spelling. 

Het antwoord “gesgiedenis” is van het type d), een negatieve indicatie met betrekking tot spelling en 
woordenschat. 

Stel u ook voor een opdracht waarin de attributen “optellen/vermenigvuldigen” en “vermenigvuldigen gaat 
voor optellen” een rol spelen: 

5 + 2 x 7 = 

met de antwoorden (geen meerkeuze, leerlingen geven korte uitwerking en eindantwoord) 

a) 5 + 14 = 19 (beheerst beide attributen) 
b) 7 x 7 = 49 (beheerst “vermenigvuldigen gaat voor optellen” niet) 
c) 5 + 15 =20 (beheerst optellen/vermenigvuldigen niet) 
d) 14 (beheerst geen van beide attributen) 
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Merk op dat beide voorgaande items ook in de vorm van echte vierkeuze-items aangeboden zouden kunnen 
worden. Dat wil zeggen, geen open antwoorden maar met gespecificeerde antwoordalternatieven waaruit de 
leerlingen kunnen kiezen. Voordeel hiervan zou kunnen zijn dat ze sneller te beantwoorden zijn en er dus 
meer items kunnen worden afgenomen in de beschikbare tijd. Nadeel hiervan zou kunnen zijn dat over de 
beheersingsniveaus (onder, op, boven) heen succeskansen minder verschillen, wat er toe leidt dat het item 
minder informatief is over het beheersingsniveau van de leerlingen.  

Items van dit type kunnen rechtstreeks ingepast worden in de psychometrie van de diagnostische 
tussentijdse toets zoals in dit hoofdstuk beschreven: itemantwoorden worden gemodelleerd met een 
Bernouilli-model; open antwoorden lijken qua informativiteit (maar niet qua afnameduur) de voorkeur te 
hebben over vierkeuze-items; testlet-effecten (omdat twee items tot dezelfde opgave behoren) zullen er zijn, 
maar zijn minder relevant omdat de twee items betrekking hebben op verschillende in plaats van hetzelfde 
(deel)attribuut. Ook voor een adaptieve afname hoeft er weinig aangepast te worden. Voor de evaluatie van 
een deelattribuut wordt telkens dat item geselecteerd dat maximaal informatief is. Is dat een item van het 
onderhavige type, dan levert dat een itemantwoord op dat informatief is voor het onderhavig deelattribuut en, 
“gratis”, een itemantwoord op een item van een deelattribuut dat nog aan de orde moet komen. De evaluatie 
van dit laatste deelattribuut krijgt hiermee als het ware een vliegende start omdat er bij aanvang van de 
evaluatie al een aantal itemantwoorden beschikbaar zijn. Dit werkt ook met terugwerkende kracht. Als een 
item van het onderhavige type wordt afgenomen bij de evaluatie van het vierde deelattribuut, kan er extra 
informatie beschikbaar komen over een al eerder geëvalueerd deelattribuut. Als er veel van dit soort items te 
bedenken en implementeren zijn, kan er met dit laatste fenomeen rekening worden gehouden door bij de 
eerste te evalueren deelattributen minder items af te nemen. 

De belangrijkste vraag voor verder onderzoek is of er voldoende items van het onderhavige type te 
construeren zijn en hoe ze in de toetspraktijk functioneren. In deze paragraaf is één soort opdracht 
gepresenteerd waarop het antwoord leidt tot de scoring van twee items. Het is goed mogelijk dat er andere 
opdrachtvormen zijn die hetzelfde voordeel hebben. Ook hierover zal moeten worden nagedacht. 

2.7.5.6  Classificatie en samenhang tussen deel- en hoofdattributen 
Nadat de pretest is afgenomen, zou het mogelijk moeten zijn de relaties tussen de deel- en hoofdattributen 
in kaart te brengen. In Tabel 2-6 staat voor een eenvoudige situatie met twee deelattributen voor een 
hypothetische populatie weergegeven hoe deze relatie eruit zou kunnen zien. In de laatste kolom kan 
worden gezien hoeveel van de leerlingen met betrekking tot het eerste deelattribuut worden ingedeeld in de 
categorieën “onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau”. In de laatste rij staan deze gegevens voor het 
tweede deelattribuut. In elke cel van de tabel staat de proportie (en het aantal) leerlingen in de betreffende 
cel. Er is een samenhang tussen beide deelattributen, want “onder niveau”, “op niveau” of “boven niveau” 
presteren op het eerste deelattribuut, gaat voor meer dan 50% van de leerlingen samen met dezelfde 
prestatie op het tweede deelattribuut.  

Uit de tabel kan worden afgeleid dat als een leerling op deelattribuut 𝑑 = 1 wordt ingedeeld in de categorie 
“onder niveau”, de kansen dat deze leerling op deelattribuut 𝑑 = 2 wordt ingedeeld in de categorieën “onder 
niveau”, “op niveau” en “boven niveau” respectievelijk ongeveer .65, .24 en .11 zijn. Voor de leerlingen “op 
niveau” zijn de corresponderende kansen .24, .52 en .24 en voor de leerlingen “boven niveau”.11, .24 en 
.65. Deze informatie kan gedurende de afname van de diagnostische tussentijdse toets gebruikt worden. 
Eerst wordt het eerste deelattribuut geëvalueerd. Dit gebeurt met prior modelkansen van 1/3, 1/3 en 1/3. 
Zodra het tweede deelattribuut wordt geëvalueerd, worden de prior modelkansen bepaald op grond van de 
categorie waarin een leerling op het eerste deelattribuut is ingedeeld. Zit een leerling op het eerste 
deelattribuut in, bijvoorbeeld, de categorie “op niveau”, dan zijn de prior modelkansen voor de evaluatie van 
het tweede deelattribuut .24, .52 en .24, dat wil zeggen dat de informatie verkregen uit de evaluatie van het 
eerste deelattribuut fungeert als voorkennis bij de evaluatie van het tweede deelattribuut.  

Gebaseerd op de simulatie met 18 items zoals weergegeven in Figuur 2-5, is er één simulatie uitgevoerd om 
enig zicht op het effect van deze benadering te krijgen. De uitgangspositie van deze simulatie is dat er voor 
30.000 leerlingen (zie Tabel 2-6) vanuit wordt gegaan dat er 10.278, 9.444 en 10.278, respectievelijk “onder 
niveau”, “op niveau” en “boven niveau” scoren op het eerste deelattribuut. Dat betekent dat het niveau van 
deze leerlingen op het tweede deelattribuut bepaald wordt met de antwoorden gegeven op de 18 items en 
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prior modelkansen van .65, .24, .11 als een leerling op het eerste deelattribuut “onder niveau” is, .24, .52 en 
.24 als een leerling “op niveau” is en .11, .24 en .65 als een leerling “boven niveau” is. 

De resultaten van de classificatie op deelattribuut 2 met gelijke prior modelkansen en op grond van de 
classificatie op deelattribuut 1 bepaalde prior modelkansen staan weergegeven in Tabel 2-7. Zoals kan 
worden gezien gaan de proporties juiste classificaties omhoog als leerlingen op beide attributen op het 
zelfde niveau worden ingedeeld en omlaag als dat niet zo is. Zoals aan de kolom totalen kan worden gezien, 
neemt overall de proportie correcte classificaties toe als bij de evaluatie van de gegevens voor het tweede 
deelattribuut rekening wordt gehouden met de voorkennis resulterend uit de evaluatie van het eerste 
deelattribuut. 

Tabel 2-6: Hypothetische samenhang tussen twee deelattributen 

d=1/d=2 Onder  Op Boven N-rij 
Onder .22 (6667)  .08 (2500)  .04 (1111) 10 278 
Op .07 (2222)  .17 (5000)  .07 (2222) 9444 
Boven .04 (1111)  .08 (2500)  .22 (6667) 10 278 
N-kolom 10 000 10 000 10 000 30 000 
 

Tabel 2-7: Proporties correcte classificaties op het tweede deelattribuut met gelijke prior 
modelkansen/door voorkennis bepaalde prior modelkansen 

d=1/d=2 Onder Op Boven 
Onder .77/.94 .61/.48 .85/.71 
Op .76/.72 .60/.78 .85/.73 
Boven .78/.71 .59/.54 .84/.93 
Kolomtotaal .77/.87 .60/.65 .85/.86 
 

Zoals deze eenvoudige illustratie aantoont, biedt het gebruik van voorkennis op grond van de samenhang 
tussen het nog te evalueren deelattribuut en de tot dusverre geëvalueerde deelattributen mogelijkheden om 
de proporties correcte classificaties op het nog te evalueren deelattribuut te verbeteren.  

Er is verder onderzoek nodig om de mogelijkheden in kaart te brengen en te evalueren: 

• Is het beter de prior modelkansen voor de evaluatie van een deelattribuut te kiezen op grond van de 
evaluatie van het overkoepelende hoofdattribuut, op grond van de evaluatie van alle tot dusverre 
geëvalueerde deelattributen of is er nog een betere strategie te bedenken. 

• Tabellen zoals Tabel 2-6 komen tot stand door in de pretest aan een groep leerlingen van elk schooltype 
een deel van de hoofd- en deelattributen voor te leggen. Er ontstaat dan een incompleet design omdat 
niet voor alle leerlingen alle hoofd- en deelattributen zijn geëvalueerd. Voor het simpele geval zoals 
weergegeven in Tabel 2-6 levert dit geen problemen op. Maar voor bijvoorbeeld het bepalen van de 
prior modelkansen voor een zesde deelattribuut op grond van de classificaties op vijf voorafgaande 
deelattributen is er een goedgevulde 3 x 3 x 3 x 3 x 3 kruistabel nodig (het getal 3 representeert de 
indeling in drie categorieën: “onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau”). Aangezien niet alle 
leerlingen alle deelattributen beantwoorden en het aantal leerlingen dat nodig is om een kruistabel met 
243 cellen goed te vullen nogal hoog is (bijvoorbeeld 10.000) zullen er log lineaire modellen (Agresti, 
2007) moeten worden ontwikkeld die deze modelkansen schatten op grond van alleen de hoofd en 
tweede orde interactie-effecten in een kruistabel. 

• In de eenvoudige illustratie is gebruik gemaakt van de relatie tussen de vaste toedeling van leerlingen 
aan een van de drie beheersingsniveaus op zowel het eerste als het tweede deelattribuut. Een 
uitbreiding hierop verdisconteert dat een leerling met een zekere kans aan elk beheersingsniveau wordt 
toegekend. De relatie tussen de twee deelattributen moet dan gelegd worden door de kansen op “onder 
niveau”, “op niveau” en “boven niveau” voor het eerste deelattribuut te relateren aan de kansen op 
“onder niveau”, “op niveau” en “boven niveau” voor het tweede deelattribuut. Voor elk deelattribuut 
vormen deze kansen zogenaamde “compositional data” (Aitchison, 2003), dat wil zeggen als je twee 
kansen weet, is de derde bekend. Statistiek met compositional data is niet rechttoe rechtaan en het zou 
nader onderzoek vergen omdat voor de onderhavige context verder te ontwikkelen. 
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• Een vraag die na het verzamelen van de pretestdata goed beantwoord kan worden, is hoe sterk de 
samenhang tussen de hoofd- en deelattributen is. Is er een samenhang van enige substantie (en dat is 
wel de verwachting omdat vaardigheidstrekken vaak redelijk tot sterk met elkaar correleren) dan loont 
het de moeite het idee om voorkennis te gebruiken bij het classificeren verder uit te werken. 

• Er worden niet alleen meer leerlingen correct geclassificeerd, maar ook andere leerlingen. Zoals in 
Tabel 2-7 kan worden gezien, zijn er ook combinaties van categorieën voor deelattributen één en twee 
waarvoor de proportie correcte classificaties achteruit gaat. Dit betekent dat door het gebruik van 
voorkennis vooral die leerlingen die passen binnen het model van samenhang tussen de deelattributen 
beter geclassificeerd worden, terwijl de leerlingen die daar minder goed in passen (alle attributen op één 
na beheersen betekent waarschijnlijk dat deze leerling op dit ene attribuut fout geclassificeerd wordt) 
juist minder vaak goed geclassificeerd worden. Wat hiervan de implicaties zijn moet verder doordacht 
worden.  
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 Bijlage 1: Een deel van de metadata voor de analyse 2.9

Schooltype: vmbo-b 

Nitem Nhoofd  

480 5  

Ndeel 

3 4 3 4 2 

Per hoofdattribuut voor elk deelattribuut het aantal items 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ItemNr TestletNr max-score p< p= p> Afnametijd 

Hoofd 1 Deel 1 

 1 1 1 .50 .70 .90 133 

 2 1 1 .50 .70 .90 133  

 3 1 1 .50 .70 .90 133 

 4 2 2 .50 .70 .90 32 

 …  

27 14 1 .50 .70 .90 118 

28 14 1 .50 .70 .90 118 

29 15 1 .50 .70 .90 45 

30 16 1 .50 .70 .90 35 

Hoofd 1 Deel 2 

31 17 1 .50 .70 .90 22 

32 1 1 .50 .70 .90 133 

33 18 3 .50 .70 .90 38 

34 19 1 .50 .70 .90 112 

35 19 1 .50 .70 .90 112 

36 19 1 .50 .70 .90 112 

37 14 1 .50 .70 .90 118 

38 14 1 .50 .70 .90 118 

Etc. 
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3 Geautomatiseerde beoordeling schrijfvaardigheid Nederlands 

 Inleiding 3.1

Binnen de diagnostische tussentijdse toets (DTT) wordt voor het vak Nederlands onder andere de 
schrijfvaardigheid getoetst. De basis voor de DTT wordt gevormd door een leerlingmodel (Cito, 2012). 
Het leerlingmodel beschrijft de aard van de vaardigheid die getoetst wordt in de vorm van een 
samenhangende structuur van hoofd-, deel- en subattributen. De attributen verwijzen naar 
deelvaardigheden, strategieën en kenniselementen zoals regels, procedures, begrippen en principes 
die deel uitmaken van de totale vaardigheid of sterk samenhangen met presteren op de totale 
vaardigheid. Om te kunnen bepalen op welke onderdelen een leerling goed of juist minder goed 
presteert, worden in het leerlingmodel voor schrijfvaardigheid Nederlands vijf attributen onderscheiden 
(zie Figuur 3-1).  

Figuur 3-1: Attributen voor schrijfvaardigheid 

Doel en Publiek 
1.1 Rekening houden met voorkennis lezer 
1.2 Rekening houden met verhouding met lezer 
1.3 De tekst afstemmen op het schrijfdoel 

Tekstopbouw 
2.1 Hoofd- en bijzaken onderscheiden 
2.2 Passende argumentstructuur gebruiken 

Tekststructuur 
3.1 Passende tekstindeling en opmaak gebruiken 
3.2 Samenhang tussen tekstelementen aanduiden 

Woordgebruik en Zinsbouw 
4.1 Correcte zinsbouw hanteren 
4.2 Passend en gevarieerd woordgebruik laten zien 

Spelling en Interpunctie 
5.1 Regels voor werkwoordspelling correct toepassen 
5.2 Overige spellingsregels correct toepassen 
5.3 Leestekens correct hanteren 

  

De (deel-)attributen van schrijfvaardigheid uit Figuur 1-1 worden afzonderlijk getoetst met behulp van 
specifieke opgaven zoals bijvoorbeeld het selecteren van zinnen, het invullen van het juiste 
(voeg)woord of het ordenen van tekstonderdelen (zie Verslag try-out 2013). Voor ondermeer de 
(indruks-) validiteit, het draagvlak in het veld en de diagnostische waarde van de DTT, is het van 
belang dat behalve deze gesloten opgaven en korte open opgaven ook langere open opgaven worden 
afgenomen, zoals eerder beschreven in de voorstudie (Cito, 2012).  

Om bovenstaande redenen worden binnen de DTT geleide schrijfopdrachten (stelopdrachten) 
afgenomen. Het is daarbij van grote toegevoegde waarde om de uitwerkingen van deze opdrachten 
geautomatiseerd te kunnen beoordelen. Geautomatiseerde beoordeling van de schrijfproducten kan de 
docenten ontlasten, de adaptiviteit van de toets ondersteunen en een snelle rapportage van de 
toetsresultaten mogelijk maken. Binnen de try-out van de DTT is daarom onderzocht in hoeverre het 
mogelijk is schrijfproducten van leerlingen geautomatiseerd te analyseren, en op basis van de 
uitkomsten tot een valide en betrouwbare indicatie en/of diagnose te komen. In dit hoofdstuk staan de 
resultaten van deze verkennende studie beschreven.  

In de volgende paragraaf (3.2) bespreken we de opzet van de verkennende studie. Vervolgens worden 
de bevindingen gepresenteerd ten aanzien van de geautomatiseerde beoordeling van woordgebruik, 

1 
2 
3 
4 
5 
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zinsbouw en samenhang (paragraaf 3.3) en van spelvaardigheid (paragraaf 3.4). In paragraaf 3.5 
vatten we de voornaamste bevindingen en conclusies samen.  

 Opzet van de verkenndende studie 3.2

3.2.1 Gehanteerde applicaties 
Taaltechnologische ontwikkelingen maken het mogelijk een groot aantal tekstkenmerken 
geautomatiseerd te analyseren. Applicaties die gebouwd zijn met behulp van machine learning-
technieken kunnen woordsoorten benoemen, morfologische analyses uitvoeren en de structuur van 
zinnen bepalen. Op die manier zijn verscheidene tekstkenmerken te extraheren die indicatief zijn voor 
de complexiteit van een tekst. De mate van tekstcomplexiteit wordt bijvoorbeeld gebruikt om de 
leesbaarheid van teksten te beoordelen (onder de aanname dat een hoge tekstcomplexiteit het lezen 
bemoeilijkt). Wanneer we echter aannemen dat vaardige schrijvers complexere taal produceren dan 
minder vaardige schrijvers, kan de complexiteit van een tekst ook indicatief zijn voor de vaardigheid 
van de schrijver.  

3.2.1.1  T-Scan 
Voor complexiteitsanalyse van het Nederlands is het online programma T-Scan ontwikkeld (Kraf, van 
der Sloot, Pander Maat, van den Bosch en van Gompel, 2013). T-Scan is opgebouwd uit verschillende 
taaltechnologische applicaties, zie Tabel 3-1.  

Tabel 3-1: Onderdelen van T-Scan 

Onderdeel 
 Omschrijving 

Frog3 (memory-based) opdelen van tekst in betekenisvolle elementen (tokenising) 
benoemen van woordsoorten (part-of-speach tagging) 
morfologische ontleding 
lemmatisering 

Alpino4 (rule-based) syntactische ontleding 
Polderland decompounder ontleding van samenstellingen 
 

Naast bovenstaande applicaties maakt T-Scan gebruik van woordfrequentielijsten en geannoteerde 
corpora (tekstverzamelingen). Met behulp van deze onderdelen identificeert T-Scan 147 
tekstkenmerken, ingedeeld in 8 verschillende categorieën, zie Tabel 3-2. 

Tabel 3-2: Tekstkenmerken in T-Scan 

Categorie N maten  Bevat maten voor  

Woordmoeilijkheid  24 woordlengte, woordfrequentie 
Zinsmoeilijkheid 30 zinslengte en zinscomplexiteit 
Informatiedichtheid 12 o.a. type/token-ratio, inhoudswoorden, bijwoordelijke bepalingen 
Coherentie 17 verbindingswoorden, argumentoverlap, onbepaalde naamwoordgroepen 
Concreetheid  12 concrete zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden 
Persoonlijkheid 23 o.a. persoonlijke voornaamwoorden, actiewerkwoorden, vragende wijs 
Woordsoorten 10 o.a. voorzetsels, bijwoorden, tussenwerpsels 
Diversen 19 o.a. tegenwoordige tijd, koppelwerkwoorden, infinitieven 
 

T-Scan is ontwikkeld vanuit het perspectief van de lezer: het voorspelt de complexiteit van een tekst en 
kan onder andere ingezet worden bij een leesbaarheidsanalyse. Het programma is daarom niet zonder 

3 Van den Bosch, Busser, Daelemans en Canisius, 2007. 
4 Van Noord, 2013.   
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meer bruikbaar om oordelen over een schrijver te geven, hoewel veel maten voor tekstcomplexiteit 
indicatief zullen zijn voor de vaardigheid van de schrijver.  

Door output van T-Scan te vergelijken met andere indicatoren van schrijfvaardigheid (onderwijstype, 
leerjaar, menselijke beoordeling schrijfvaardigheid, score schrijfopgaven) kan worden nagegaan welke 
tekstkenmerken bruikbare maten voor schrijfvaardigheid zijn. Een bruikbare maat dient betrouwbaar 
(juist gedetecteerd en gebaseerd op voldoende waarnemingen) en valide (inhoudelijk relevant voor de 
vaardigheid schrijven) te zijn.  

Naar verwachting bevat T-Scan bruikbare maten voor enkele talige kenmerken van schrijfvaardigheid, 
zoals woordgebruik, zinsbouw en tekstsamenhang. Niet alle aspecten van schrijfvaardigheid zijn echter 
te beoordelen met inzet van T-Scan. Over sterk inhoudelijke aspecten, zoals het afstemmen van de 
tekst op het beoogde doel en publiek en de inhoudelijke opbouw van een tekst (attribuut 1 en 2 in 
Figuur 3-1), geeft het programma (nog) geen informatie. Ook het beoordelen van spelling en 
interpunctie (attribuut 5 in Figuur 3-1) is niet mogelijk met T-Scan, hiervoor wordt daarom gebruik 
gemaakt van de spellingscorrector Valkuil.net. 

3.2.1.2  Valkuil.net 
VALKUIL.net (hierna: Valkuil) is een automatische spellingscorrector voor het Nederlands (van den 
Bosch, van Zaanen, van Gompel en Hajek, 2013). Valkuil werkt op basis van geheugen-gebaseerde 
taaltechnologie: de applicatie is getraind op grote hoeveelheden Nederlandstalige teksten. Valkuil 
detecteert typefouten, grammaticale fouten en veelvoorkomende verwarringen tussen woorden. Het 
programma slaat alarm wanneer het een woord tegenkomt dat het niet op die plek verwacht op basis 
van de context, of wanneer het een woord tegenkomt uit een lijst met bekende fouten, die aan het 
programma is toegevoegd. De zekerheid waarmee Valkuil alarm slaat kan ingesteld worden door een 
keuze te maken uit de opties ‘erg onzeker’, ‘onzeker, ‘neutraal’, ‘zeker’ en ‘erg zeker’.  

Valkuil is getraind op teksten uit landelijke dagbladen en tijdschriften, teksten van Wikipedia en 
woorden van internet, onder andere verzameld binnen de projecten OpenTaal5 en SoNaR6. Omdat 
deze teksten (grotendeels) door volwassenen geschreven zijn, bevatten ze naar verwachting 
andersoortige spelfouten dan teksten van leerlingen in de onderbouw. Hierdoor heeft Valkuil 
waarschijnlijk meer moeite de spelfouten in de opstellen te herkennen en zullen de prestaties zoals 
vermeld op de site vermoedelijke niet gehaald worden. Of Valkuil binnen DTT bruikbaar is voor een 
meting van de spelvaardigheid is afhankelijk van de prestaties op de leerlingproducten.  

3.2.2 Automatisch scoorbare attributen van schrijfvaardigheid  
Met behulp van T-Scan en Valkuil lijkt het mogelijk enkele talige kenmerken van schrijfproducten te 
beoordelen. In Figuur 3-2 staan de attributen waarvoor automatische scoring mogelijk lijkt in groen 
aangegeven. Niet alle attributen van schrijfvaardigheid zijn echter meetbaar met inzet van T-Scan en 
Valkuil. Ten eerste bevat T-Scan geen maten voor sterk inhoudelijke attributen zoals het afstemmen 
van de tekst op het beoogde doel en publiek en de inhoudelijke opbouw van een tekst. Bovendien is 
het met Valkuil (nog) niet mogelijk interpunctiefouten te detecteren. In Figuur 3-2 staan de kenmerken 
waarvoor automatische scoring (nog) niet mogelijk is, in rood aangegeven.  

5 http://www.opentaal.org/ 
6 https://www.facebook.com/SoNaRproject/info 
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Figuur 3-2: Automatisch scoorbare attributen van schrijfvaardigheid 

  Attribuut schrijfvaardigheid Bruikbare 
applicatie 

Doel en Publiek 
1.1 Rekening houden met voorkennis lezer 
1.2 Rekening houden met verhouding met lezer 
1.3 De tekst afstemmen op het schrijfdoel 

− 
(geen) 
(geen) 
(geen) 

Tekstopbouw 
2.1 Hoofd- en bijzaken onderscheiden 
2.2 Passende argumentstructuur gebruiken 

− 
(geen) 
(geen) 

Tekststructuur 
3.1 Passende tekstindeling en opmaak gebruiken 
3.2 Samenhang tussen tekstelementen aanduiden 

+/− 
(geen) 
T-Scan 

Woordgebruik en Zinsbouw 
4.1 Correcte zinsbouw hanteren 
4.2 Passend en gevarieerd woordgebruik laten zien 

+ 
T-Scan 
T-Scan 

Spelling en Interpunctie 
5.1 Regels voor werkwoordspelling correct toepassen 
5.2 Overige spellingsregels correct toepassen 
 5.3 Leestekens correct hanteren 

+/− 
Valkuil 
Valkuil 
(geen) 

 

3.2.3 Dataverzameling 
Voorafgaand aan de try-out zijn eerst op twee scholen in totaal 51 opstellen van uiteenlopend niveau 
verzameld om het juiste aanleverformat voor T-Scan en Valkuil te kunnen bepalen en vertrouwd te 
raken met de output. Tijdens de try-out zijn daarna in alle onderwijsniveaus twee dezelfde 
stelopdrachten (schrijfopdrachten) afgenomen. Elke leerling heeft een van deze twee schrijfopdrachten 
toegewezen gekregen. In totaal zijn er 702 schrijfopdrachten gemaakt. In Tabel 3-3 staat een 
beschrijving van de twee schrijfopdrachten. Beide opdrachten zijn opgenomen in 3.7.1 als bijlage. 

Tabel 3-3: De schrijfopdrachten 036 en 037 

Taak Omschrijving opdracht Tekstgenre  Tekstdoel 
N 

woorden 
036 Je bent directeur van de school. Beschrijf welke maatregelen je zou 

nemen en zorg ervoor dat de conrectoren met de plannen zullen 
instemmen. 

vrije tekst (niet 
gespecificeerd) 

overtuigen 300 

037 Het zwembad waar je een seizoenskaart van hebt, heeft de 
openingstijden veranderd waardoor je niet meer kunt komen 
zwemmen. Stel een passende oplossing voor en overtuig de directie 
van je gelijk. 

brief overtuigen  300 

     
 

De afname van de schrijfopdrachten leverde in totaal 691 opstellen op voor de analyse (lege 
documenten verwijderd), met een gemiddeld aantal van 262 woorden per opstel (zie Tabel 3-4). 
De opstellen die geschreven zijn naar aanleiding van taak 036 bevatten beduidend meer woorden dan 
de opstellen op basis van taak 037. Dit verschil lijkt veroorzaakt door de aard van de opdracht: in taak 
036 wordt de leerling gevraagd te beschrijven welke maatregelen hij of zij zou doorvoeren op school. 
Dit leidt in veel gevallen tot opsommende zinnen (in lopende tekst) en in sommige gevallen ook tot 
daadwerkelijke opsommingen (losse uitingen).  

1 
2 
3 
4 
5 
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Tabel 3-4: Aantal opstellen, aantal woorden per opstel 

 
Aantal opstellen Gem. aantal woorden per 

opstel 

Niveau 
Taak  

036 
Taak 

037 Totaal 
Taak  

036 
Taak 

037 Totaal 

2 vmbo-bb 42 81 123 298 115 173 

2 vmbo-kb; gl/tl 64 134 198 355 223 265 

2 vmbo-gl/tl 55 62 117 294 190 239 

3 havo 45 60 105 313 275 291 

3 vwo  73 75 148 338 270 304 

Totaal 261 412 691 332 215 262 
 

 Geautomatiseerde beoordeling Woordgebruik, Zinsbouw en 3.3
Samenhang met behulp van T-Scan 

3.3.1 Methode  
Via de Radboud Universiteit Nijmegen heeft Cito toegang verkregen tot de CLAM Webservice Portal7 
om de schrijfopdrachten te analyseren met zowel T-Scan als Valkuil.net. Via de webserver kan T-Scan 
een aantal schrijfopdrachten tegelijkertijd analyseren, mits ze als aparte projecten worden geladen in 
de interface. Alle opstellen zijn daarom verdeeld over vier projecten die tegelijkertijd geladen zijn in T-
Scan.  

De verbinding met de webserver liep na een aantal uur vast, waarna de server door de Radboud 
Universiteit opnieuw is opgestart. Nog niet alle schrijfopdrachten uit de vier projecten waren op dat 
moment geanalyseerd, waardoor de lopende T-Scan processen werden afgebroken en niet meer 
beschikbaar waren. Alle projecten moesten opnieuw ingeladen worden en opnieuw geanalyseerd. 
Ditmaal verliep het proces goed. Na 9 uur en 38 minuten had T-Scan alle 4 de projecten geanalyseerd. 
Per schrijfopdracht nam de analyse gemiddeld precies 3 minuten in beslag.  

Aangezien het grammaticaal ontleden van de data met behulp van de Alpino-parser relatief veel tijd in 
beslag neemt, zijn de schrijfopdrachten nogmaals door T-Scan gehaald, echter ditmaal zonder 
grammaticale ontleding. Na een paar uur ontstond er een technische fout op de webserver waardoor 
de lopende processen wederom afgebroken werden. Alle projecten moesten hierdoor ook deze keer 
opnieuw worden ingeladen en geanalyseerd.  

Ditmaal had T-Scan na 7 uur en 47 minuten had alle vier de projecten geanalyseerd. Per 
schrijfopdracht nam de analyse nu gemiddeld 2 minuten en 26 seconden in beslag. Het analyseren 
zonder gebruik van de Alpino-parser gaat dus inderdaad sneller, maar de tijdswinst is beperkt. 
Aangezien de zinsontleding essentieel is voor het nauwkeurig bepalen van een groot aantal 
tekstkenmerken, is ervoor gekozen de analyses te baseren op de data die met behulp van 
zinsontleding door Alpino tot stand zijn gekomen.  

In Tabel 3-5 staat de analyseduur van de vier projecten vermeld, met en zonder gebruik van T-Scan. 
Het verschil in tijdsduur tussen de projecten wordt voornamelijk veroorzaakt door het aantal woorden 
per opstel: Project 1 bevat opstellen uit vmbo 2, terwijl de opstellen in Project 4 geschreven zijn door 
leerlingen uit vwo 3. Uit de gegevens in Tabel 3-4 blijkt dat opstellen uit 2 vmbo gemiddeld minder 
woorden bevatten dan opstellen uit 3 havo/vwo.  

7 http://webservices-lst.science.ru.nl 
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Tabel 3-5: Tijdsduur analyses met T-Scan 

  
Met  

Alpino 
Zonder 
Alpino 

Project 1 7 h 25 m 6 h 10 m 

Project 2 8 h 58 m 7 h 13 m 

Project 3 8 h 57 m 7 h 22 m 

Project 4 9 h 38 m 7 h 47 m 
 

Tabel 3-6 geeft het aantal opstellen waarvoor T-Scan een foutmelding gaf. Deze opstellen zijn niet door 
T-Scan geanalyseerd. Het relatief hoge aantal niet te analyseren schrijfopdrachten van leerlingen uit  
2 vmbo is grotendeels te wijten aan het ontbreken van leestekens. In opstellen geschreven op basis 
van taak 036 wordt veel informatie opgesomd met behulp van ‘en’ waardoor lange zinnen ontstaan 
waarin leestekens ontbreken. Dit zorgt voor het relatief hoge aantal niet te analyseren opstellen van 
deze taak.  

Tabel 3-6: Fouten tijdens analyse met T-Scan 

Opleiding 
N opstellen 

taak 036 
N opstellen 

taak 037 
N opstellen 

totaal 
N fouten  
taak 036 

N fouten  
taak 037 

N fouten  
totaal 

% fouten 
taak 036 

% fouten 
taak 037 

2 vmbo-bb 34 74 108 8 7 15 23.5 9.5 

2 vmbo-kb; gl/tl 60 128 188 4 6 10 6.7 4.7 

2 vmbo-gl/tl 52 59 111 3 3 6 5.8 5.1 

3 havo 43 60 103 2 0 2 4.7 0.0 

3 vwo  72 74 146 1 1 2 1.4 1.4 

Totaal 261 395 656 18 17 35 6.9 4.3 
 

T-Scan analyseert de data op woord-, zins-, paragraaf- en documentniveau. Voor de huidige analyse is 
gebruik gemaakt van de output op documentniveau. Waar nodig is extra informatie gehaald uit de output op 
woordniveau. 

3.3.2 Resultaten T-Scan 
Voor de analyses van de automatische beoordeling van de DTT-schrijfopdrachten zijn van de 147 
beschikbare tekstkenmerken alleen die tekstkenmerken onderzocht die mogelijk kunnen dienen als 
maat om de subattributen Samenhang, Woordgebruik en Zinsbouw te meten (zie Figuur 3-2). In Tabel 
3-7 staan de gebruikte tekstkenmerken per subattribuut weergegeven. Voor elke mogelijk bruikbare 
maat wordt de gemiddelde waarde per opstel gegeven, uitgesplitst naar taak en opleiding. De 
gemiddelde woordlengte van een opstel geschreven door een leerling uit 2 vmbo-bb is bijvoorbeeld 
4,16 letters voor Taak 036 en 4,57 letters voor Taak 037.  

Uit de gegevens in Tabel 3-7 blijkt dat de resultaten taakafhankelijk zijn. De concreetheid van 
zelfstandige naamwoorden (het aantal concrete zelfstandige naamwoorden gedeeld door het aantal 
abstracte zelfstandige naamwoorden) bijvoorbeeld, ligt bijvoorbeeld in Taak 036 veel hoger dan in 
Taak 037. Ook het aantal passieve constructies ligt hoger in Taak 036 dan in Taak 037. Bij het 
automatisch beoordelen van schrijfopdrachten zal hiermee in de toekomst rekening gehouden moeten 
worden. De selectie van taken moet zeer nauwkeurig gebeuren en een proeftoets waarin informatie 
over de taken wordt verzameld, is wenselijk. 

Naast de specifieke schrijftaak, heeft ook de spelling en interpunctie van de teksten invloed op de 
resultaten. Ten eerste hebben spelfouten een negatieve invloed op de betrouwbaarheid van de 
grammaticale ontleding door de Alpino-ontleder. Aangezien de grammaticale ontleding de basis is voor 
de waarden van veel tekstkenmerken, zijn deze waarden automatisch minder betrouwbaar. De meeste 
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spelfouten worden door vmbo-leerlingen gemaakt (zie Tabel 3-17), waardoor met name de 
betrouwbaarheid van de analyses voor deze groep leerlingen zal afnemen.  

Ten tweede is ook voor een aantal woordfrequentiematen de invloed van spelfouten aanzienlijk. 
Woorden met spelfouten worden niet gevonden in de woordfrequentielijsten en worden daardoor als 
infrequente woorden beschouwd. Dit zorgt ervoor dat een leerling die veel spelfouten maakt en veel 
frequente woorden gebruikt, met deze maten dezelfde beoordeling krijgt als een leerling met een 
complex woordgebruik die geen spelfouten maakt. Deze woordfrequentiematen zullen daarom 
aangepast moeten worden, zodat spelfouten geen invloed meer hebben op de resultaten.  

Als er ten slotte geen zinsgrenzen gebruikt worden in een opstel, geeft T-Scan een foutmelding en 
wordt de betreffende schrijfopdracht niet geanalyseerd. Voordat een tekst in T-Scan ingelezen wordt, 
zal daarom gecontroleerd moeten worden of de tekst zinsgrenzen bevat. Daarnaast worden tekstdelen 
zonder zinsgrenzen (bijvoorbeeld puntsgewijze opsommingen zonder zinsgrenzen tussen de 
afzonderlijke punten) geanalyseerd als één lange zin, wat een (onrechtmatig) hoge score voor 
zinscomplexiteit zal opleveren.  

Het precieze effect van spelfouten en gebrek aan interpunctie op de betrouwbaarheid en validiteit van 
de resultaten zou onderzocht kunnen worden door de handmatig verbeterde schrijfopdrachten met 
behulp van T-Scan te analyseren en de resultaten hiervan te vergelijken met de resultaten van de 
schrijfopdrachten waarin de spelling en interpunctie niet verbeterd zijn. Op basis hiervan kan ingeschat 
worden of spellingscontrole voorafgaand aan het analyseren van de data door T-Scan noodzakelijk is.  

Hieronder worden de resultaten uit Tabel 3-7 per attribuut (Woordgebruik, Zinsbouw, Samenhang) 
beschreven. 
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Tabel 3-7: Mogelijk bruikbare maten voor Woordgebruik, Zinsbouw en Samenhang 

          TEKSTKENMERK T-SCAN 

TAAK 036 TAAK 037  
VMBO 2 HAVO 

3 VWO 3 
VMBO 2 HAVO 

3 
VWO 

3 
 

BB KB; 
GL/TL GL/TL BB KB; 

GL/TL GL/TL   

W
O

O
R

D
G

E
B

R
U

IK
 

woordlengte 4,16 4,29 4,34 4,49 4,57 4,21 4,21 4,30 4,33 4,39 gem. aantal letters per woord 
woordcomplexiteit 1,26 1,27 1,28 1,31 1,33 1,26 1,26 1,28 1,29 1,29 gem. aantal morfemen per woord 

samenstellingsdichtheid 18,05 19,18 28,49 22,91 30,22 25,38 33,34 35,98 39,74 40,79 aantal samenstellingen per 1000 woorden 
woordfrequentie_1 0,54 0,53 0,51 0,53 0,51 0,50 0,51 0,50 0,51 0,50 proportie frequente woorden (op basis van 50% tokens uit corpus) 
woordfrequentie_2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,08 0,03 0,04 0,02 0,03 gem. van de 10 log van de woordfrequentie voor inhoudswoorden 

woordfrequentie_3 0,93 0,95 0,94 0,96 0,95 0,93 0,94 0,94 0,94 0,95 proportie woorden behorend tot de 20000 meest frequente woorden uit 
corpus 

concreetheid znw 1,27 1,37 1,28 1,28 1,11 1,19 1,09 1,06 0,96 0,95 aantal concrete zelfstandige naamwoorden op het aantal abstracte 
zelfst.nw. 

type-token ratio 0,50 0,49 0,52 0,51 0,51 0,68 0,57 0,61 0,54 0,56 aantal verschillende woorden op het totaal aantal woorden in de tekst 

ZI
N

SB
O

U
W

 

woorden per zin 24,50 33,28 23,91 26,20 19,77 25,53 19,52 18,11 18,35 18,70 aantal woorden in een zin 
deelzinnen 3,05 3,82 3,00 2,97 2,23 3,41 2,29 2,07 2,04 2,08 gem. aantal deelzinnen op het totaal aantal zinnen 

D-level zinscomplexiteit 3,25 2,94 3,02 2,90 2,91 2,02 2,58 2,48 2,92 2,82 gem. zinscomplexiteit: 8 niveaus, analoog aan verwervingsvolgorde bij 
kinderen 

passieve constructies 1,95 2,31 4,84 5,23 4,98 1,66 1,83 2,62 3,13 4,00 aantal passieve constructies per 1000 woorden 
afstand onderwerp-ww 2,97 3,19 3,02 3,41 3,36 2,47 3,18 3,47 3,76 3,64 gem. afstand tussen onderwerp en werkwoord 

afstand lijdend voorwerp-ww 2,78 3,11 2,93 3,24 3,13 2,25 2,55 2,75 2,81 2,96 gem. afstand tussen lijdend voorwerp en werkwoord 
afstand znw-lidwoord 1,15 1,17 1,23 1,21 1,21 1,15 1,19 1,18 1,21 1,21 gem. afstand tussen onderwerp en lidwoord 

afstand voegwoord-ondw.bijzin 3,95 4,06 3,96 4,03 4,23 3,72 4,21 4,40 4,53 4,53 gem. afstand tussen onderschikkend voegwoord en persoonsvorm van 
de bijzin 

werkwoordsmodificeerders 125,40 119,03 118,76 136,68 135,92 102,15 133,97 142,56 158,31 145,31 het aantal werkwoordsmodificeerders per 1000 woorden 
modificeerders van znw 14,15 15,64 13,70 17,78 17,65 5,56 8,73 9,92 13,57 12,71 het aantal modificeerders van zelfst.naamwoorden per 1000 woorden 

naamwoordsgroepen 0,29 0,28 0,29 0,27 0,28 0,32 0,30 0,30 0,29 0,29 aantal naamwoordsgroepen per 1000 woorden 

S
AM

E
N

H
A

N
G

 contrastieve connectieven 7,20 9,61 9,00 9,58 7,59 11,65 9,22 9,70 8,75 7,89 contrastieve connectieven (o.a. al; maar) per 1000 woorden 
voorwaardelijke connectieven 30,77 24,20 17,59 18,67 18,12 16,57 21,84 18,47 16,51 13,92 voorwaardelijke connectieven (als; alsof; dan; zoals) per 1000 woorden 

causale connectieven 16,87 19,52 17,64 18,82 20,40 25,41 25,29 23,79 27,50 23,97 causale connectieven (o.a. dus; omdat; want; zodat) per 1000 woorden 

referentiële vnw 59,73 58,26 49,11 58,15 59,95 46,32 42,31 37,70 39,18 37,22 aantal 3e-pers. persoonlijke en bezittelijke vnw.; aanwijzende vnw. per 
1000 woorden 

argumentoverlap x-woorden 364,90 415,35 360,93 387,02 372,57 354,15 561,08 485,22 657,63 630,91 gem. aantal overlappende argumenten in voorafgaande x woorden per 
1000 woorden 
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3.3.2.1  Woordgebruik 
Om te onderzoeken of het mogelijk is om automatisch te beoordelen of het woordgebruik van een 
leerling passend en gevarieerd is, zijn acht maten uit T-Scan geselecteerd die woordlengte, 
woordcomplexiteit, woordfrequentie en concreetheid van zelfstandige naamwoorden meten (zie Tabel 
3-7). De woordlengte en de woordcomplexiteit zijn hoger bij leerlingen met een hoger opleidingsniveau 
dan bij leerlingen met een lager opleidingsniveau. De concreetheid van zelfstandige naamwoorden is 
juist hoger bij laatstgenoemde leerlingen.  

Voor de Type-Token Ratio (Tweedie en Baayen, 1998) geldt een grote taakafhankelijkheid: in Taak 
036 is de Type-Token Ratio (TTR) beduidend lager dan in Taak 037. Dit is niet verwonderlijk, 
aangezien de Type-Token Ratio sterk afhankelijk is van de lengte van de schrijfopdracht en leerlingen 
in Taak 036 beduidend minder woorden gebruiken dan in Taak 037. Om dezelfde reden is ook te 
verklaren waarom deze maat niet discrimineert tussen de opleidingsniveaus: de gemiddelde lengte van 
de schrijfopdrachten varieert sterk per groep. Deze maat zal dus beter de lengte van de schrijfopdracht 
meten dan gevarieerd woordgebruik. Om met behulp van de Type-Token Ratio te kunnen beoordelen 
of een leerling een gevarieerd woordgebruik laat zien, zal de lengte van de schrijfopdrachten 
constanter moeten zijn.  

De drie woordfrequentiematen lijken op het eerste gezicht weinig onderscheid te maken tussen de 
verschillende groepen leerlingen. Uit de data op woordniveau blijkt echter dat spelfouten meegenomen 
worden als infrequente woorden. Dit maakt de woordfrequentiematen zeer onbetrouwbaar. Een leerling 
die veel spelfouten maakt, lijkt hierdoor namelijk veel infrequente woorden te gebruiken en krijgt een 
hoge score voor woordvariatie, net als een leerling wiens woordgebruik daadwerkelijk op een hoger 
niveau ligt.  

Om de invloed van spelfouten op de woordfrequentiematen te beperken, zou gebruik gemaakt kunnen 
worden van een corpus (een grote verzameling van woorden). Woorden die niet in dit corpus staan, 
worden dan niet meegenomen in de berekening. Van groot belang is hierbij wel dat het corpus dat 
gebruikt wordt, passend is voor de doelgroep. Op dit moment is binnen T-Scan een aantal corpora 
beschikbaar, waaronder een corpus met teksten voor leerlingen uit het primair onderwijs en een aantal 
corpora met krantenteksten en gesproken taal.  

Een corpus dat past bij het niveau van middelbare scholieren en het woordgebruik in een 
schrijfopdracht als die afgenomen wordt, is nog niet beschikbaar. In de toekomst kan er wel een 
woordenlijst gemaakt worden die passend is voor het bepalen van variatie in woordgebruik van 
leerlingen.  

Door de schrijfopdrachten uit de DTT eerst op grote schaal als proeftoets af te nemen, worden grote 
hoeveelheden data verzameld en komt daarmee veel informatie over woordgebruik binnen een 
schrijfopdracht beschikbaar. Hierdoor zal het naar verwachting in de toekomst wel mogelijk zijn om met 
behulp van woordfrequentiematen iets te zeggen over hoe passend en gevarieerd het woordgebruik 
van leerlingen is. 

3.3.2.2  Zinsbouw 
T-Scan bevat een groot aantal maten dat zinscomplexiteit meet. Een selectie van deze maten staat 
weergegeven in Tabel 3-7. Dit zijn de maten die op basis van de afgenomen opstellen het beste 
onderscheid lijken te maken tussen de verschillende opleidingsniveaus. Taak 036 geeft resultaten 
waarmee minder onderscheid te maken is tussen de verschillende opleidingsniveaus. De reden 
hiervoor lijkt te zijn dat er veel opsommingen gemaakt worden in deze opstellen, die soms in hun 
geheel als lange zinnen gezien worden en hierdoor de resultaten sterk beïnvloeden. Om deze reden is 
bij het selecteren van de maten voor zinscomplexiteit voornamelijk gekeken naar de resultaten van 
Taak 037. 
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Net als bij het meten van woordgebruik, is bij het meten van een correcte zinsbouw het grote aantal 
spelfouten van grote invloed op de resultaten. De zinsontleder Alpino kan zinnen met spelfouten 
namelijk moeilijker ontleden, waardoor de betrouwbaarheid van de ontleding van de zin afneemt. 
Ondanks deze verminderde betrouwbaarheid van de zinsontleding, blijken de meeste maten wel de 
lagere van de hogere opleidingsniveaus te kunnen onderscheiden. De opstellen van leerlingen uit 
2 vmbo bevatten meer woorden per zin, meer deelzinnen en meer naamwoordsgroepen. De opstellen 
van leerlingen uit 3 havo en 3 vwo vertonen een hogere D-level (Covington, Brown, Naci en Brown, 
2006; Rosenberg en Abbeduto, 1987) zinscomplexiteit, meer passieve constructies, meer 
werkwoordsmodificeerders, meer modificeerders van zelfstandige naamwoorden, meer woorden 
tussen het onderwerp en het werkwoord, het lijdend voorwerp en het werkwoord, het zelfstandig 
naamwoord en het lidwoord en ten slotte tussen het onderschikkend voegwoord en de persoonsvorm 
van de bijzin.  

Op basis van de uitgevoerde analyse lijkt het automatisch beoordelen van zinsbouw mogelijk te zijn. 
Voor we echter conclusies kunnen trekken over de significantie van de resultaten, is het verstandig 
eerst de precieze resultaten van de woordbenoeming en zinsontleding te bekijken. Op die manier kan 
bepaald worden wat de invloed van spelfouten is en hoe betrouwbaar de zinsontleding is. Ook moet 
bekeken worden wat precies van invloed is op de gerapporteerde zinscomplexiteit, bijvoorbeeld om na 
te gaan of een lange opsomming aangemerkt wordt als correcte zin met een hoge complexiteit.  

Daarnaast wordt met de geselecteerde maten uit T-Scan vooral informatie verkregen over de 
zinscomplexiteit, in plaats van grammaticale correctheid. De score voor het attribuut zinsbouw op basis 
van de open schrijfopdracht is daarmee (deels) op andere informatie gebaseerd dan de score voor dat 
attribuut op basis van de gesloten schrijfopgaven, zie ook Figuur 3-2. Om te kunnen bepalen hoe 
betrouwbaar de resultaten zijn en hoe de maten eventueel nog aangepast kunnen worden aan het 
specifieke toetsdoel, is daarom verder onderzoek nodig. 

3.3.2.3  Samenhang tussen tekstelementen 
De samenhang tussen tekstelementen kan met T-Scan gemeten worden met behulp van maten die het 
aantal connectieven (verbindingswoorden: o.a. aan, maar, omdat) en referentiële voornaamwoorden 
tellen en de argumentoverlap met de voorafgaande zin te bepalen. De gemiddelde waarden voor deze 
maten per taak en per opleiding staan onderaan in Tabel 3-7.  

Uit de resultaten blijkt dat er weinig onderscheid te maken is tussen leerlingen uit de verschillende 
onderwijsniveaus. Wel verschillen de resultaten wederom duidelijk per taak. Om te achterhalen waar 
de waarden van de verschillende maten precies op gebaseerd zijn, is op woordniveau bekeken waar 
de toewijzing van woorden aan de verschillende categorieën op gebaseerd is.  

In Tabel 3-8 staan alle woorden weergegeven die door T-Scan als connectief of referentieel 
voornaamwoord worden benoemd. Deze gegevens laten zien waar deze maten precies op gebaseerd 
zijn. De waarde van contrastieve connectieven blijkt voornamelijk bepaald te worden door het gebruik 
van het woord ‘maar’. Naarmate het opleidingsniveau hoger is, wordt dit woord minder gebruikt. 
Het duidelijk aflopende aantal keer dat ‘maar’ gebruikt wordt, wordt in het totale aantal gebruikte 
contrastieve connectieven gemaskeerd door het gebruik van het woord ‘al’. Deze twee woorden zijn 
daarmee samen bepalend voor de totaalscore van gebruikte contrastieve connectieven, hoewel het 
zeer waarschijnlijk is dat hun betekenis voor de schrijfvaardigheid van de leerling niet dezelfde is.  

Bij de voorwaardelijke connectieven blijkt het gebruik van de woorden ‘als’ en ‘dan’ bepalend te zijn. 
Aangezien leerlingen in Taak 036 gevraagd werden te beschrijven wat ze zouden veranderen als ze 
directeur van de school zouden zijn, is het niet verwonderlijk dat de combinatie van de woorden ‘als …. 
dan’ veel voorkomt. Dit beïnvloedt het aantal gebruikte voorwaardelijke connectieven sterk. Voor een 
juiste interpretatie van deze maat is daarom voorkennis over de aard van de schrijfopdracht zeer 
belangrijk. 
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De woorden ‘want’ en ‘dus’ zijn het frequentst bij de causale connectieven. Het woord ‘dus’ lijkt weinig 
onderscheid te maken tussen de leerlingen van de verschillende opleidingsniveaus. Het gebruik van 
het woord ‘want’ lijkt echter wel kenmerkend te zijn voor leerlingen uit een lager opleidingsniveau. 

In Tabel 3-8 staan alle woorden die door T-Scan als referentieel voornaamwoord worden aangeduid. 
Uit deze gegevens blijkt dat een enkele niet-bestaande woorden toch als referentieel voornaamwoord 
worden benoemd. Dit aantal is niet hoog, maar kan het resultaat van een individuele leerling toch sterk 
beïnvloeden. Verder speelt ook hier het probleem dat slechts een beperkt aantal woorden de waarden 
voor deze maat bepalen. Wel blijken de woorden ‘dat’ en ‘die’ meer gebruikt te worden door leerlingen 
uit de lagere opleidingstypes, terwijl de woorden ‘deze’ en ‘dit’ juist gebruikt worden door leerlingen uit 
hogere opleidingstypes. 

Of het gebruik van specifieke connectieven of referentiële voornaamwoorden inderdaad iets zegt over 
de mate van samenhang in de tekst zal verder onderzocht moeten worden. Wel is het duidelijk dat 
leerlingen afhankelijk van hun opleidingsniveau een bepaalde voorkeur hebben voor een aantal 
specifieke connectieven en referentiële voornaamwoorden.  
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Tabel 3-8: Connectieven en referentiële voornaamwoorden uit T-Scan (gem. aantal per 1000 woorden) 

CONNECTIEVEN 
 

REFERENTIELE VOORNAAMWOORDEN 
CONTRASTIEF A B C D E 

 
WOORD A B C D E 

Al 22 48 43 63 46 
 

Â´s 0 1 0 0 0 
Behalve 0 4 3 2 1 

 
Da 0 0 1 0 0 

Echter 0 0 2 1 4 
 

Daar 63 53 58 47 49 
Hoewel 0 0 1 0 1 

 
Daat 0 1 0 0 0 

Maar 249 217 204 193 162 
 

Dag 2 0 0 0 0 
Ondertussen 0 1 2 1 1 

 
Dat 223 225 190 176 137 

Totaal 271 270 256 261 214 
 

Datgene 0 0 0 1 0 

       
Degene 0 1 0 0 1 

VOORWAARDELIJK A B C D E 
 

Deze 58 46 51 86 94 
Als 308 268 229 214 194 

 
Die 109 82 69 43 43 

Alsof 0 1 1 2 0 
 

Diegene 0 1 2 0 1 
Dan 369 349 224 257 231 

 
Diens 0 0 0 0 1 

Zoals 14 33 43 18 25 
 

Dit 72 90 105 164 218 
Totaal 692 651 497 491 451 

 
d'r 0 1 0 0 0 

       
Er 278 289 274 289 250 

CAUSAAL A B C D E 
 

Gene 2 0 0 0 1 
Aangezien 2 6 12 12 22 

 
Haar 0 8 11 6 4 

Daardoor 2 12 8 5 7 
 

Hem 8 13 3 13 8 
Daarmee 0 4 2 2 2 

 
Hen 0 0 3 1 5 

Daarom 19 23 19 26 26 
 

Het 384 314 263 259 250 
Daarvoor 5 2 1 1 2 

 
Hier 24 46 43 52 44 

Doordat 3 2 1 6 6 
 

Hij 5 33 8 16 11 
Dus 138 120 102 134 110 

 
Huin 0 0 1 0 0 

Ermee 0 2 2 0 1 
 

Hun 50 34 24 28 78 
Hierdoor 0 2 6 9 16 

 
Ie 2 1 0 0 0 

Hiermee 3 1 1 6 7 
 

Jullie 0 0 0 0 1 
Hiervoor 0 1 1 4 8 

 
Opdrie 0 1 0 0 0 

Immers 0 0 2 4 3 
 

T 2 0 0 0 0 
Indien 2 0 2 1 4 

 
't 0 0 2 0 1 

Mits 0 0 0 0 1 
 

Tie 0 1 0 0 0 
Namelijk 14 11 15 22 29 

 
uur.dat 0 0 0 0 1 

Nu 88 95 106 126 97 
 

Wantdat 0 1 0 0 0 
Omdat 87 89 60 80 95 

 
Ze 217 131 114 99 160 

Waardoor 0 3 5 17 9 
 

Zij 19 4 6 8 22 
Waarmee 0 0 1 0 2 

 
Zijn 5 7 9 10 11 

Waarom 8 6 2 7 9 
 

Zn 2 2 0 1 1 
Waartoe 0 0 0 0 1 

 
z'n 5 2 0 4 1 

Wanneer 2 6 5 6 14 
 

zo'n 2 7 11 5 3 
Want 233 200 139 107 95 

 
Zulke 0 1 0 1 1 

Zodat 13 42 51 53 41 
 

Totaal 1528 1394 1250 1310 1393 
Zolang 3 2 1 2 1 

       Totaal 621 630 546 631 608 
 

Opleidingstype 
            A - 2 vmbo-bb D - 3 havo   

       B - 2 vmbo-kb; gl/tl E - 3 vwo    
       C - 2 vmbo-gl/tl      
             

3.3.3 Samenhang tussen automatische beoordeling en menselijk oordeel 
Binnen de try-out zijn alle verzamelde opstellen voorzien van een oordeel op basis van een analytisch 
beoordelingsmodel. In plaats van kwalitatieve oordelen te geven, bepaalden de beoordelaars per 
opstel of bepaalde kenmerken aanwezig waren in de opstellen door antwoord te geven op ja/nee-
vragen. Op deze manier werden de verschillende attributen van schrijfvaardigheid (zie Figuur 1-1) 
beoordeeld. Voor de hoofdattributen Doel en Publiek, Tekstopbouw, Tekststructuur en Woordgebruik 
en Zinsbouw werd bovendien een totaaloordeel gegeven, op basis van een schaal met daarop vijf 
ankeropstellen ter illustratie van de uiteenlopende niveaus. De analytische vragen van de 
beoordelingsmodellen waren waar nodig aangepast aan de specifieke schrijfopdracht. In bijlage 3.7.2 
zijn beide scoringsvoorschriften opgenomen.  
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Bij de evaluatie van een geautomatiseerd oordeel kunnen de oordelen die door menselijke 
beoordelaars worden toegekend aan opstellen dienen als criterium. Zo kan bepaald worden in 
hoeverre de eerder geselecteerde maten uit T-Scan samenhangen met maatstaven die menselijke 
beoordelaars gebruiken wanneer ze schrijfvaardigheid beoordelen. Om het menselijk oordeel als geldig 
criterium te kunnen gebruiken, is het van belang dat deze oordelen voldoende betrouwbaar zijn, 
oftewel dat verschillende beoordelaars tot hetzelfde oordeel komen. Om de 
beoordelaarsovereenstemming te kunnen bepalen is daarom een deel van de opstellen aan twee 
beoordelaars toegewezen. Tabel 3-9 en Tabel 3-10 geven per beoordelaarspaar en per 
(geautomatiseerd scoorbaar) attribuut het percentage exacte overeenstemming in oordelen van de 
twee beoordelaars weer.  
 
Omdat de beoordelaars per analytische vraag slechts de codes 0 (nee) of 1 (ja) konden toekennen aan 
het opstel, is er 50% kans dat twee beoordelaars hetzelfde oordeel geven. Uit de gegevens in  
Tabel 3-9 en Tabel 3-10 blijkt dat de overeenstemming tussen de beoordelaars over het algemeen niet 
veel hoger is dan op basis van toeval verwacht kan worden. Dat de beoordelaarsovereenstemming 
laag is, blijkt ook uit de waarden voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, die volgens de standaard 
van COTAN (Evers, Lucassen, Meijer, Sijtsma, 2010) slechts voor 2 van de 15 beoordelingseenheden 
uit Tabel 3-9 en Tabel 3-10 als ‘voldoende’ beschouwd kan worden (i.e. kappa >0.60). 
 
Tabel 3-9 : Percentage overeenstemming tussen beoordelaarsparen voor Taak 036 

Taak 036 Beoordelaars a-b Beoordelaars a-c Beoordelaars b-c 
N=8 opstellen N=35 opstellen N=35 opstellen 

Woordgebruik  50 66 80 
Zinsbouw  63 63 66 
Samenhang  65 54 54 
 
Tabel 3-10: Percentage overeenstemming tussen beoordelaarsparen voor Taak 037 

Taak 037 Beoordelaars a-b Beoordelaars a-c Beoordelaars b-c 
N=0 opstellen N=38 opstellen N=39 opstellen 

Woordgebruik  - 68 85* 
Zinsbouw - 58 62 
Samenhang - 47  82* 
* Kappa > 0.60 
 
Voor de lage overeenstemming tussen beoordelaars kunnen verschillende redenen aangewezen 
worden. Ten eerste is het mogelijk dat het beperkte aantal opstellen dat dubbel beoordeeld is niet 
representatief is voor de gehele verzameling opstellen. Daarnaast kan de kwaliteit van zowel de 
beoordelaars, de beoordelingsvoorschriften, de beoordelingsinstructie, alsook van de schrijfopdrachten 
ontoereikend zijn geweest. In een vervolgonderzoek dient de kwaliteit van deze onderdelen daarom 
eerst vastgesteld te worden met behulp van een pilot.  

Op basis van de huidige gegevens kan slechts geconcludeerd worden dat de overeenstemming tussen 
beoordelaars dusdanig laag is, dat de scores van de beoordelaars niet als geldig criterium kunnen 
dienen voor de evaluatie van de geselecteerde maten uit T-Scan. In Tabel 3-11 en Tabel 3-12 zijn per 
schrijfopdracht de waarden van de geselecteerde maten uit T-Scan (zie Tabel 3-7) uitgesplitst naar de 
scores die de beoordelaars hebben toegekend (0 of 1). Op basis van deze gegevens is – zoals 
verwacht op basis van de kwaliteit van het criterium– geen duidelijke samenhang te zien tussen het 
oordeel van de beoordelaars en de waarden voor de verschillende tekstkenmerken uit T-Scan. 
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Tabel 3-11: Waarden geselecteerde maten uit T-Scan per menselijk oordeel voor schrijfopdracht (Taak 036) 

TAAK 036         
 
 

TEKSTKENMERK T-SCAN 

BEOORDELING: 0 BEOORDELING: 1 
VMBO 2 

HAVO 3 VWO 3 
VMBO 2 

HAVO 3 VWO 3 BB KB; 
GL/TL GL/TL BB KB; 

GL/TL GL/TL 

W
O

O
R

D
G

E
BR

U
IK

 N leerlingen 30 52 29 17 21 1 4 16 26 50 
woordlengte 4,15 4,28 4,34 4,50 4,57 4,18 4,42 4,34 4,48 4,58 

woordcomplexiteit 1,25 1,28 1,28 1,33 1,33 1,29 1,28 1,29 1,30 1,34 
samenstellingsdichtheid 18,75 19,67 30,75 25,08 29,70 13,03 21,63 24,50 21,50 30,70 

woordfrequentie_1 0,53 0,53 0,52 0,53 0,52 0,60 0,54 0,51 0,53 0,52 
woordfrequentie_2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 
woordfrequentie_3 0,93 0,94 0,93 0,95 0,95 0,96 0,95 0,95 0,96 0,95 
concreetheid znw 1,29 1,37 1,25 1,31 1,09 1,67 1,33 1,33 1,26 1,10 

type-token ratio 0,50 0,50 0,54 0,51 0,53 0,36 0,43 0,51 0,51 0,50 

ZI
N

S
B

O
U

W
 

N leerlingen 17 28 22 8 14 3 26 27 35 57 
woorden per zin 20,93 44,08 31,12 22,29 25,53 24,78 23,77 18,38 27,09 17,67 

deelzinnen 118,42 114,04 119,43 123,48 111,25 114,25 120,31 128,40 119,93 115,81 
D-level zinscomplexiteit 2,46 4,84 3,87 2,67 2,59 2,86 2,94 2,34 3,04 2,04 

passieve constructies 3,13 2,65 2,96 3,67 2,42 4,53 3,21 3,09 2,73 2,99 
afstand onderwerp-ww 1,90 2,28 2,79 1,47 2,87 5,03 2,70 6,00 6,09 5,59 

afstand lijdend voorwerp-ww 2,82 3,24 3,02 3,74 3,20 3,70 3,11 2,99 3,33 3,43 
afstand znw-lidwoord 2,74 3,09 2,92 3,39 2,99 2,96 3,08 2,90 3,20 3,18 

afstand voegwoord-ondw.bijzin 1,18 1,17 1,19 1,20 1,24 1,10 1,19 1,26 1,22 1,19 
werkwoordsmodificeerders 3,94 4,11 4,10 3,59 4,09 4,09 4,08 3,87 4,13 4,30 

modificeerders van znw 118,17 113,96 112,17 121,03 113,09 141,48 123,90 121,75 140,26 142,95 
naamwoordsgroepen 15,32 13,54 16,61 21,56 18,37 9,39 16,66 12,35 16,92 17,78 

S
AM

EN
H

AN
G

 

N leerlingen 17 37 18 7 4 2 16 25 36 67 
contrastieve connectieven 5,79 8,41 9,46 10,89 2,29 11,20 11,50 8,96 9,32 7,90 

voorwaardelijke connectieven 32,99 25,90 18,89 17,33 14,62 41,60 20,89 16,85 18,93 18,60 
causale connectieven 13,05 18,90 13,31 10,58 5,49 39,12 25,06 19,81 20,42 20,77 

referentiële vnw 53,78 56,68 43,94 52,05 40,65 55,13 62,34 54,51 59,33 61,43 
argumentoverlap x-woorden 348,28 405,80 405,32 510,01 755,91 496,64 413,61 311,46 363,11 353,03 

 

 

Tabel 3-12: Resultaten geselecteerde maten uit T-Scan per menselijk oordeel voor schrijfopdracht 
(Taak 037) 

TAAK 037   
 
 
TEKSTKENMERK T-SCAN 

BEOORDELING: 0 BEOORDELING: 1 
VMBO 2 

HAVO 3 VWO 3 
VMBO 2 

HAVO 3 VWO 3 BB KB; 
GL/TL GL/TL BB KB; 

GL/TL GL/TL 

W
O

O
R

D
G

E
BR

U
IK

 N leerlingen 63 91 38 11 15 6 20 21 46 59 
woordlengte 4,17 4,20 4,27 4,31 4,35 4,34 4,27 4,36 4,35 4,40 

woordcomplexiteit 1,26 1,26 1,27 1,27 1,28 1,26 1,27 1,31 1,29 1,29 
samenstellingsdichtheid 22,25 33,03 34,69 38,47 40,40 28,01 34,67 38,33 40,24 40,89 

woordfrequentie_1 0,51 0,52 0,51 0,51 0,51 0,49 0,50 0,50 0,51 0,50 
woordfrequentie_2 0,06 0,03 0,04 0,03 0,02 0,06 0,03 0,03 0,02 0,03 
woordfrequentie_3 0,94 0,94 0,94 0,94 0,95 0,90 0,95 0,94 0,94 0,95 
concreetheid znw 1,19 1,12 1,10 0,94 0,96 1,12 1,03 0,99 0,96 0,95 

type-token ratio 0,66 0,56 0,61 0,55 0,52 0,72 0,60 0,60 0,54 0,57 

ZI
N

S
B

O
U

W
 

N leerlingen 43 55 14 3 7 19 51 45 53 67 
woorden per zin 26,1 20,08 18,29 21,89 24,03 25,25 20,06 18,05 17,57 18,14 

deelzinnen 1,19 2,82 1,67 0,00 1,37 2,10 2,80 1,69 2,62 2,86 
D-level zinscomplexiteit 1,92 2,51 2,44 3,22 2,69 2,19 2,64 2,49 2,95 2,84 

passieve constructies 1,28 2,46 3,62 1,19 3,67 2,74 1,22 2,31 3,33 4,03 
afstand onderwerp-ww 2,55 3,04 3,24 3,41 3,59 2,62 3,39 3,54 3,83 3,65 

afstand lijdend voorwerp-ww 2,23 2,41 2,65 3,01 2,72 2,33 2,68 2,78 2,80 2,99 
afstand znw-lidwoord 1,15 1,21 1,18 1,27 1,22 1,12 1,19 1,18 1,20 1,21 

afstand voegwoord-ondw.bijzin 3,93 3,96 4,37 4,44 4,03 3,49 4,48 4,41 4,59 4,58 
werkwoordsmodificeerders 97,50 125,85 143,95 183,06 139,4 116,54 135,17 142,13 159,56 145,92 

modificeerders van znw 5,21 9,15 10,31 8,29 17,35 5,93 9,10 9,80 14,33 12,22 
naamwoordsgroepen 0,32 0,30 0,30 0,31 0,29 0,31 0,29 0,29 0,29 0,29 

S
AM

EN
H

AN
G

 N leerlingen 55 53 28 3 10 11 51 31 55 64 
contrastieve connectieven 10,89 9,98 9,11 11,95 5,80 15,91 7,49 10,24 8,31 8,22 

voorwaardelijke connectieven 17,96 19,67 18,56 24,59 12,53 8,88 20,80 18,40 15,82 14,14 
causale connectieven 22,61 22,99 18,99 26,84 19,71 37,96 26,58 28,13 27,56 24,63 

referentiële vnw 50,17 43,84 36,99 34,00 28,03 36,80 39,48 38,35 39,14 38,66 
argumentoverlap x-woorden 152,18 186,29 195,32 220,00 191,71 201,06 200,70 226,02 192,65 227,95 
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3.3.4 Samenhang tussen automatische beoordeling en  score op gesloten en korte open 
schrijfopgaven 

Naast de schrijfopdrachten, zijn in de try-out ook verschillende soorten open en gesloten opgaven 
opgenomen voor de verschillende aspecten van schrijfvaardigheid (zie ook Verslag try-out 2013). 
Ook de scores op deze opgaven kunnen als (extern) criterium gebruikt worden om de geselecteerde 
maten uit T-Scan te evalueren. Wanneer de opgaven van voldoende kwaliteit zijn, kan de mate van 
samenhang met waarden uit T-Scan geïnterpreteerd worden als een indicatie van de kwaliteit van de 
meting met T-Scan.  

Om te bepalen in hoeverre de waarden uit T-Scan samenhangen met de scores op in totaal 
9 schrijfopgaven voor de hoofdattributen Woordgebruik, Zinsbouw en Samenhang, zijn de leerlingen 
per aspect van schrijfvaardigheid op basis van hun scores ingedeeld in groepen. In Tabel 3-13 en  
Tabel 3-14 staan per scoregroep en per opdracht de waarden voor de geselecteerde maten uit T-Scan 
weergegeven. Deze resultaten laten geen duidelijke samenhang zien tussen de maten uit T-Scan en 
de bijbehorende open en gesloten opgaven.  

Bij het interpreteren van de samenhang tussen de scores op de stelopdrachten en de schrijfopgaven 
moet rekening gehouden worden met de betrouwbaarheid van beide scores. Zoals beschreven in 
paragraaf 3.3.2, worden de door T-Scan gerapporteerde waarden op dit moment nog (negatief) 
beïnvloed door meerdere factoren. Daarnaast is in het Verslag try-out 2013 beschreven dat een deel 
van de korte gesloten en open schrijfitems erg gemakkelijk waren en/of weinig variantie vertoonden. 
Zeer waarschijnlijk wordt de lage samenhang tussen beide maten voor schrijfvaardigheid hierdoor 
beïnvloed. In een vervolgonderzoek zal daarom duidelijk moeten worden of met hogere 
betrouwbaarheden alsnog een voldoende hoge samenhang gevonden kan worden.   
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Tabel 3-13: Resultaten geselecteerde maten uit T-Scan per behaalde score op schrijfopgaven (vmbo) 

Taak 
036 score 0 1 2 3 4 5      

 N leerlingen 3 11 13 14 5 0      

W
O

O
R

D
G

EB
R

U
IK

 Woordlengte 4,27 4,33 4,26 4,32 4,14 -      
Woordcomplexiteit 1,31 1,28 1,28 1,27 1,25 -      
Samenstellingsdichtheid 25,75 21,35 17,34 22,16 16,34 -      
woordfrequentie_1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 -      
woordfrequentie_2 0,94 0,94 0,95 0,93 0,94 -      
woordfrequentie_3 0,94 0,94 0,95 0,93 0,94 -      
concreetheid znw 1,44 1,28 1,37 1,29 1,32 -      
type-token ratio 0,52 0,47 0,48 0,50 0,46 -      

Taak 
037 N leerlingen 21 35 64 46 15 1 

     

W
O

O
R

D
G

EB
R

U
IK

 Woordlengte 4,19 4,20 4,22 4,23 4,32 4,09      
Woordcomplexiteit 1,26 1,27 1,27 1,27 1,30 1,28      
Samenstellingsdichtheid 24,14 32,45 32,11 32,74 42,09 24,88      
woordfrequentie_1 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,03      
woordfrequentie_2 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,97      
woordfrequentie_3 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,97      
concreetheid znw 1,09 1,18 1,16 0,97 1,13 1,36      
type-token ratio 0,62 0,62 0,62 0,61 0,61 0,52      

Taak 
036 

score 0 1 2 3 4 5 6     
N leerlingen 0 1 5 4 13 15 8 

ZI
N

SB
O

U
W

 

woorden per zin - 30,00 59,30 15,21 34,48 27,82 21,15 
deelzinnen - 10,00 3,50 2,12 4,33 2,52 3,41 
D-level zinscomplexiteit - -1,00 1,78 2,43 3,37 3,07 3,15 
passieve constructies - 0,00 0,71 1,30 1,73 3,66 0,96 
afstand onderwerp-ww - - 3,78 3,20 2,96 2,95 3,45 
afstand lijdend voorwerp-ww - - 2,31 2,99 3,65 2,86 3,28 
afstand znw-lidwoord - - 1,15 1,19 1,14 1,19 1,15 
afstand voegwoord-ondw.bijzin - - 3,74 4,27 3,68 4,29 3,85 
werkwoordsmodificeerders - 0,00 95,43 131,59 112,89 124,03 121,27 
modificeerders van znw - 0,00 10,69 18,71 15,57 16,16 15,86 
naamwoordsgroepen - 0,29 0,28 0,29 0,29 0,28 0,29 

Taak 
037 N leerlingen 2 4 10 24 46 65 31 

    

ZI
N

SB
O

U
W

 

woorden per zin 53,55 22,47 17,44 25,57 19,78 20,31 23,16     
deelzinnen 0,00 0,00 2,60 2,23 1,67 2,37 2,22     
D-level zinscomplexiteit 0,1 2,04 2,05 2,27 2,43 2,47 2,36     
passieve constructies 0,00 5,27 0,42 1,91 2,30 2,39 1,45     
afstand onderwerp-ww - 2,37 2,80 2,82 3,15 3,03 3,27     
afstand lijdend voorwerp-ww - 1,95 2,28 2,56 2,41 2,60 2,55     
afstand znw-lidwoord - 1,22 1,19 1,16 1,21 1,16 1,20     
afstand voegwoord-
ondw.bijzin 

- 3,55 3,47 3,77 4,04 4,21 4,49     

werkwoordsmodificeerders 3,76 79,50 135,85 109,06 123,01 131,15 128,03     
modificeerders van znw 0,00 3,42 3,55 10,66 6,60 8,15 7,11     
naamwoordsgroepen 0,3 0,33 0,30 0,30 0,31 0,30 0,30     

Taak 
036 score 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 N leerlingen 1 0 1 2 3 3 6 6 12 9 3 

SA
M

EN
-

H
A

N
G

 

contrastieve connectieven 10,00 - 3,60 15,13 10,33 8,89 12,61 6,33 8,36 7,76 5,82 
voorwaardelijke connectieven 20,00 - 35,97 25,41 40,37 14,77 22,72 23,39 24,96 21,87 22,24 
causale connectieven 36,67 - 25,18 20,56 16,86 21,06 18,38 10,77 19,95 15,53 18,68 
referentiële vnw 33,33 - 43,17 40,26 56,26 63,30 53,86 46,86 58,89 67,75 64,64 
argumentoverlap x-woorden 0,00 - 244,6 222,04 152,68 231,29 273,08 248,89 223,22 176,55 251,14 

Taak 
037 N leerlingen 1 0 1 2 3 3 6 6 12 9 3 

SA
M

EN
-

H
A

N
G

 

contrastieve connectieven 9,32 35,09 14,60 16,64 11,54 9,13 8,22 8,19 9,95 9,14 7,44 
voorwaardelijke connectieven 36,78 8,77 17,37 23,75 15,27 17,57 18,38 23,59 22,04 14,49 12,93 
causale connectieven 9,32 17,54 11,85 22,03 27,49 27,65 26,23 25,69 22,95 29,15 22,45 
referentiële vnw 58,03 78,95 47,81 46,73 45,61 44,60 41,26 44,50 42,68 43,51 26,74 
argumentoverlap x-woorden 131,58 263,16 206,06 166,60 139,51 197,23 159,78 183,36 199,61 184,44 180,20 
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Tabel 3-14: Resultaten geselecteerde maten uit T-Scan per behaalde score op schrijfopgaven (havo/vwo) 

 
  

Taak 036 score 2 6 7 8 9 10 11 
 N leerlingen 0 0 0 0 0 0 0 

W
O

O
R

D
G

EB
R

U
IK

 woordlengte - - - - - - - 
woordcomplexiteit - - - - - - - 
samenstellingsdichtheid - - - - - - - 
woordfrequentie_1 - - - - - - - 
woordfrequentie_2 - - - - - - - 
woordfrequentie_3 - - - - - - - 
concreetheid znw - - - - - - - 
type-token ratio - - - - - - - 

Taak 037 N leerlingen 1 1 3 7 22 21 5 

W
O

O
R

D
G

EB
R

U
IK

 woordlengte 4,48 4,28 4,31 4,35 4,32 4,42 4,42 
woordcomplexiteit 1,28 1,27 1,28 1,27 1,28 1,29 1,31 
samenstellingsdichtheid 23,65 41,84 50,35 42,22 34,99 39,25 42,68 
woordfrequentie_1 1,28 1,27 1,28 1,27 1,28 1,29 1,31 
woordfrequentie_2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 
woordfrequentie_3 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,94 
concreetheid znw 0,70 0,91 1,02 0,94 0,89 0,97 0,91 
type-token ratio 0,52 0,56 0,49 0,52 0,53 0,53 0,56 

Taak 036 score 0 1 2 3 4 5 6 

 N leerlingen 0 0 0 0 0 0 0 

ZI
N

SB
O

U
W

 

woorden per zin - - - - - - - 
deelzinnen - - - - - - - 
D-level zinscomplexiteit - - - - - - - 
passieve constructies - - - - - - - 
afstand onderwerp-ww - - - - - - - 
afstand lijdend voorwerp-ww - - - - - - - 
afstand znw-lidwoord - - - - - - - 
afstand voegwoord-ondw.bijzin - - - - - - - 
werkwoordsmodificeerders - - - - - - - 
modificeerders van znw - - - - - - - 
naamwoordsgroepen - - - - - - - 

Taak 037 N leerlingen 3 3 14 17 12 5 6 

ZI
N

SB
O

U
W

 

woorden per zin 16,73 18,7 18,93 21,02 17,94 21,85 15,25 
deelzinnen 3,47 2,83 1,82 4,44 1,56 4,95 2,26 
D-level zinscomplexiteit 2,46 2,65 3,10 2,81 3,06 2,97 2,84 
passieve constructies 2,85 2,53 2,52 3,86 3,21 5,03 4,35 
afstand onderwerp-ww 3,89 4,34 3,94 3,63 3,84 3,98 3,50 
afstand lijdend voorwerp-ww 2,79 3,48 2,94 2,74 2,99 3,61 2,95 
afstand znw-lidwoord 1,27 1,34 1,22 1,24 1,21 1,25 1,31 
afstand voegwoord-ondw.bijzin 4,08 4,96 4,64 4,40 4,60 5,61 4,75 
werkwoordsmodificeerders 151,03 148,45 161,69 150,68 157,00 125,11 161,59 
modificeerders van znw 25,80 8,46 16,92 12,54 16,68 10,56 8,59 
naamwoordsgroepen 0,27 0,28 0,29 0,29 0,29 0,31 0,30 

Taak 036 score 12 13 14 15 16 17 18 
 N leerlingen 0 1 3 2 6 10 4 

SA
M

EN
-

H
A

N
G

 

contrastieve connectieven - 5,15 7,70 4,88 6,33 10,10 13,57 
voorwaardelijke connectieven - 38,66 13,03 8,38 17,27 19,29 24,92 
causale connectieven - 20,62 19,45 31,59 22,32 24,78 13,23 
referentiële vnw - 59,28 48,80 59,68 64,03 71,01 65,76 
argumentoverlap x-woorden - 319,59 286,59 267,12 274,65 294,05 271,30 

Taak 037 N leerlingen 2 1 3 6 14 18 26 

SA
M

EN
-

H
A

N
G

 

contrastieve connectieven 0,00 7,86 8,51 6,31 11,38 9,58 7,67 
voorwaardelijke connectieven 6,67 13,27 15,08 16,18 15,79 19,52 15,31 
causale connectieven 20,00 25,50 26,29 18,28 29,57 25,44 22,99 
referentiële vnw 20,00 33,04 34,91 39,56 36,75 37,57 36,97 
argumentoverlap x-woorden 286,67 182,49 195,58 198,44 169,90 250,87 252,22 
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 Geautomatiseerde beoordeling spelvaardigheid met Valkuil 3.4

In de voorgaande paragraaf beschreven we de meting van de attributen Woordgebruik, Zinsbouw 
Samenhang met behulp van T-Scan. Voor het meten van de attributen Spelling en Interpunctie is 
gebruik gemaakt van de automatische spellingscorrector VALKUIL.net (hierna: Valkuil). Hieronder wordt 
eerst verslag gedaan van de analyse van spelvaardigheid met Valkuil. Vervolgens wordt nagegaan in 
hoeverre de analyse met Valkuil van voldoende kwaliteit is voor gebruik binnen de DTT.  

3.4.1 Methode  
Binnen de try-out van de DTT zijn twee verschillende schrijftaken afgenomen, zie ook Tabel 3-3. Van 
deze opstellen is de spelling door Valkuil geanalyseerd. 

De verzamelde opstellen zijn verdeeld over 12 projecten, die elk ongeveer 58 opstellen bevatten. 
Hierna zijn via de webserver steeds vier projecten tegelijkertijd gestart. Wellicht is het mogelijk meer 
projecten tegelijkertijd te draaien, maar dit was niet nodig gezien de korte analysetijd per opstel. Valkuil 
liep enkele malen vast bij het analyseren van een opstel, waarna ook de analyse van de overige 
opstellen afgebroken werd. Het deel van de opstellen dat op het moment van vastlopen al 
geanalyseerd was, bleef wel bewaard. Het was dus mogelijk om alleen de nog niet geanalyseerde 
opstellen opnieuw in te laden. Aangezien Valkuil de eerder geanalyseerde teksten erg snel opnieuw 
analyseerde, was het eenvoudiger om de tekst waarop Valkuil vastliep uit het project te verwijderen en 
het project vervolgens in zijn geheel opnieuw te in te laden.  

De gemiddelde analysetijd per project was 1 minuut en 27 seconden. Het analyseren van een van de 
12 projecten nam bijna 4 minuten in beslag. De gemiddelde analysetijd van de overige projecten was 
1 minuut en 7 seconden. Bij 6 van de 12 projecten liep Valkuil twee keer vast voordat alle 
(overgebleven) schrijfopdrachten geanalyseerd konden worden, bij 4 projecten liep Valkuil één keer 
vast en bij 2 projecten analyseerde Valkuil in een keer alle projecten zonder vast te lopen. Wat de 
reden is dat Valkuil vastloopt op deze 16 opstellen, is nog niet duidelijk. Wel is gebleken dat Valkuil ook 
bij het opnieuw aanbieden van de niet-geanalyseerde opstellen weer vastloopt op deze opstellen.  

Om de kwaliteit van de spellingscontrole door Valkuil te controleren, is voor beide schrijftaken een 
willekeurige selectie van opstellen handmatig op spelfouten gecontroleerd (zie Tabel 3-15). Deze 
controle werd uitgevoerd door drie universitair opgeleide beoordelaars. 

Tabel 3-15: Aantal opstellen per taak, per schooltype 

Klas 
Taak 
036  037 

2 vmbo-bb 14 13 
2 vmbo-kb 10 15 
2 vmbo-gl/tl 15 13 
3 havo 10 15 
3 vwo 10 14 
Totaal 60 70 
 

Voor de opstellen uit Tabel 3-15 is vervolgens nagegaan welke spelfouten Valkuil uit de teksten haalt. 
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk fouten gedetecteerd worden, is de zekerheid waarmee 
Valkuil de fouten opspoort daarbij zo laag mogelijk ingesteld (i.e. de optie ‘erg onzeker’). De resultaten 
van deze staan in Tabel 3-16. Valkuil verdeelt alle onderdelen van de tekst (inclusief interpunctie) over 
verschillende categorieën. Uit de resultaten blijkt dat vrijwel alle door Valkuil gevonden fouten 
betrekking hebben op woorden en dat Valkuil geen fouten in interpunctie herkent. Voor de verdere 
analyses is daarom alleen de categorie ‘woord’ meegenomen (zie Tabel 3-16). 
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Tabel 3-16: Aantal spelfouten per categorie 

Categorie  

Totaal 
aantal 
gevallen 

Aantal 
spelfouten 
(handmatig) 

Aantal 
spelfouten 
(Valkuil) 

afkorting 37 11 0 

muntsoort (€) 10 1 2 

e-mail, url 4 0 0 

cijfer (incl. datum, tijd) 589 47 3 

interpunctie 2721 44 0 

smiley 1 0 0 

woord 30678 1339 425 

(leeg) 297 1 0 

Totaal 34337 1443 430 

 

In Tabel 3-17 staat per onderwijstype het gemiddeld aantal spelfouten per opstel en de spreiding van 
het aantal fouten vermeld. Hieruit blijkt dat het aantal spelfouten in de opstellen uit 3 havo/vwo zeer 
gering is. De meeste spelfouten worden gemaakt in de vmbo-opstellen, maar hier is ook de spreiding 
van het aantal fouten zeer groot. Er zijn dus leerlingen die zeer veel spelfouten maken, maar ook 
leerlingen die juist zeer weinig fouten maken.  

Tabel 3-17: Gemiddeld aantal spelfouten per opstel, per opleidingstype 

 
Aantal spelfouten  
per opstel 

Aantal spelfouten  
per 100 woorden 

Klas gem. Sd gem. sd 
2 vmbo-bb 15.6 11.5 7.4 4.8 
2 vmbo-kb 17.2 12.3 6.6 3.8 
2 vmbo-gl/tl 11.4 9.3 4.6 3.6 
3 havo 5.8 4.7 2.0 2.0 
3 vwo 4.3 3.3 1.4 1.0 
 

3.4.2 Resultaten  
Een spellingscorrector beslist voor elk woord of het woord goed of fout gespeld is. Het is hierbij van 
belang dat er enerzijds zo veel mogelijk spelfouten gevonden worden en dat er anderzijds zo min 
mogelijk correct gespelde woorden als spelfouten worden aangeduid. In Tabel 3-18 staan de gegevens 
over het aantal door Valkuil detecteerde en genegeerde fouten samengevat.  

Tabel 3-18: Aantal door Valkuil gedetecteerde en genegeerde fouten 

Totaal aantal 
woorden 
N=30678 

Spelfout gedetecteerd 
N=425 

Geen spelfout gedetecteerd 
N=30253 

 
Woord bevat spelfout 
N=1339 

terecht 
gedetecteerd N=394 onterecht 

genegeerd N=945 

Woord bevat  
geen spelfout 
N=29339 

onterecht 
gedetecteerd N=31 terecht 

genegeerd N=29308 

 

De kwaliteit van een spellingscorrector is af te lezen aan het percentage juiste beslissingen 
(accuraatheid), het percentage gevonden spelfouten dat ook daadwerkelijk een spelfout is (precisie, 
precision) en het percentage aanwezige spelfouten dat door de spellingscorrector gedetecteerd wordt 
(sensitiviteit, recall). In Tabel 3-19 staan deze gegevens samengevat. 
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Tabel 3-19: Accuraatheid, precisie en sensitiviteit Valkuil 

Kwaliteitsmaat Waarde Uitleg 

Accuraatheid 96,8% Valkuil geeft voor 96,8% van de woorden juist aan of het woord correct of incorrect gespeld is. 

Precisie (precision) 92,7% Van de door Valkuil gevonden spelfouten is 92,7% ook daadwerkelijk een spelfout. 

Sensitiviteit (recall) 29,4% Valkuil vindt 29,4% van de aanwezige spelfouten. 

 

Valkuil onderscheidt verschillende soorten spelfouten en geeft voor elke gevonden fout een of meer 
suggesties ter verbetering. Tabel 3-20 geeft een overzicht van de soorten gevonden spelfouten en de 
juistheid van de verbetersuggesties.  

Tabel 3-20: Juistheid suggesties Valkuil per foutsoort   

Soort fout Voorbeeld 
Aantal 

gevonden 
spelfouten 

Aantal juiste 
verbeter-

suggesties 

bekende-fout eigelijk > eigenlijk 69 65 

bekende-verwarring de > het 17 12 

fout-volgens-context moeten > moesten 18 7 

klankfout terweil > terwijl 2 1 

spatiefout tijd stip > tijdstip  61* 47 

werkwoordfout word > wordt 42 38 

woordenlijstfout bezuinegen > bezuinigen 216 118 

Totaal    425 288  
(67,4%) 

* wordt dubbel geteld (elk los geschreven woorddeel is 1 fout) 

NB: In de ongeveer de helft van de gevallen brengt Valkuil de gevonden spelfouten in meerdere 
categorieën onder en/of geeft Valkuil meerdere suggesties ter verbetering. Het overzicht in Tabel 3-20 
is gebaseerd op de eerstgenoemde foutcategorie en de eerste verbetersuggestie in Valkuil. 

 Samenvatting en conclusie 3.5

3.5.1 Geautomatiseerde beoordeling schrijfvaardigheid met T-Scan 
Uit deze eerste proef met het automatisch laten beoordelen van schrijfvaardigheid door T-Scan blijkt 
dat het analyseproces op dit moment nog niet geschikt is voor gebruik binnen de DTT. Het analyseren 
van de opstellen gebeurt momenteel via een webserver. Het is niet mogelijk om meer dan een paar 
schrijfopdrachten tegelijkertijd te analyseren, wat het hele proces zeer tijdrovend maakt. 
Om schrijfopdrachten in de toekomst geautomatiseerd te kunnen beoordelen, zal daarom ten eerste 
een methode gevonden moeten worden waarmee de analyses met T-scan minder tijd in beslag nemen 
en waarmee duizenden opstellen tegelijkertijd beoordeeld kunnen worden.  

Daarnaast worden de betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten uit T-scan sterk beïnvloed door 
onderstaande factoren: 

• Schrijftaak  
De waarden voor verschillende tekstkenmerken variëren sterk per taak. Het is van groot belang 
dat de selectie van schrijftaken zeer bewust gebeurt en dat de taken in een proeftoets worden 
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opgenomen voordat ze afgenomen worden. Door taken te proeftoetsen kunnen er eventueel 
parameters ontwikkeld worden met behulp waarvan alsnog taakonafhankelijke uitspraken gedaan 
kunnen worden.  

• Spelling en interpunctie  
De aanwezigheid van spelfouten verlaagt de betrouwbaarheid van de grammaticale ontleding en 
de werking van de maten voor woordfrequentie. Daarnaast zorgt een gebrekkige interpunctie voor 
een onbetrouwbare meting van zinscomplexiteit. 

• Aantal woorden 
De Type-Token Ratio is een bekende maat die variatie in woordgebruik meet. Deze maat is echter 
zeer afhankelijk van tekstlengte en kan alleen gebruikt worden als de lengte van de 
schrijfopdrachten redelijk constant is. 

• Corpora 
Woordfrequentie wordt bepaald op basis van het aantal maal dat een woord voorkomt in een 
taalcorpus (grote verzameling woorden). De inhoud van de corpora die binnen T-Scan beschikbaar 
zijn, is echter niet representatief voor het taalgebruik van de doelgroep binnen de DTT. Daarom 
wordt aanbevolen om een eigen corpus te ontwikkelen met behulp van de schrijfopdrachten die 
binnen de DTT verzameld worden.  

• Samengestelde maten 
Voor de analyse van tekstkenmerken als connectieven of referentiële voornaamwoorden zijn in  
T-Scan groepen van woorden gedefinieerd. Binnen deze groepen wijzen sommige woorden op een 
hoge schrijfvaardigheid, terwijl andere woorden juist kenmerkend zijn voor een lagere vaardigheid. 
Om betekenisvolle maten te ontwikkelen waarin alle woorden binnen de groep hetzelfde attribuut 
meten, zal de invloed van individuele woorden binnen deze groepen onderzocht moeten worden. 

Om betrouwbare statistische analyses uit te kunnen voeren en daarmee de kwaliteit van de 
afzonderlijke maten te kunnen bepalen, is het noodzakelijk eerst de invloed van bovengenoemde 
factoren verder te onderzoeken en waar nodig enkele maten voor tekstcomplexiteit aan te passen. 
Hiervoor zijn meer analyses op woord- en zinsniveau nodig, zodat duidelijk wordt wat het effect van 
bovengenoemde factoren is op de betrouwbaarheid van de verschillende maten. Daarnaast zullen 
betrouwbare criteria gevonden moeten worden waarmee de verkregen scores voor schrijfvaardigheid 
vergeleken kunnen worden. Na bovengenoemde aanpassingen zal het daarom naar verwachting 
mogelijk zijn om met behulp van (een op maat gemaakte versie van) T-Scan een zinnige uitspraak te 
doen over de beheersing van een aantal aspecten van schrijfvaardigheid. In een recente verkennende 
studie naar het meten van schrijfvaardigheid binnen het primair onderwijs zijn reeds goede resultaten 
behaald met het geautomatiseerd analyseren van opstellen uit groep 5 t/m 8 (Feenstra, 2013). 

3.5.2 Geautomatiseerde beoordeling spelvaardigheid met Valkuil 
In deze eerste – kleinschalige – proef scoort de spellingscorrector Valkuil goed wat betreft 
accuraatheid en precisie. Valkuil beslist in 96,8 procent juist of een woord correct of incorrect gespeld 
is en voor 92,7 procent van de gevonden spelfouten geldt dat het woord inderdaad fout gespeld is. 
Echter, meer dan twee derde (70,6 procent) van de fouten wordt door Valkuil over het hoofd gezien. 
Binnen de DTT betekent dit dat de spelvaardigheid van een aanzienlijk aantal leerlingen te hoog 
ingeschat zal worden, wat een onjuiste diagnose tot gevolg heeft. Bovendien blijken leerlingen over het 
algemeen relatief weinig spelfouten te maken, waardoor het oordeel voor spelvaardigheid gebaseerd 
zal zijn op slechts een klein aantal waarnemingen. Daarnaast blijkt het niet mogelijk de interpunctie met 
behulp van Valkuil te beoordelen.  

Samengevat leidt het onderzoek naar de bruikbaarheid van Valkuil bij het automatisch beoordelen van 
spelvaardigheid tot de volgende conclusies: 
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• Vanwege de onacceptabel lage selectiviteit, het kleine aantal waarnemingen per leerling en de 
onmogelijkheid interpunctie te beoordelen, is de spellingscorrector Valkuil op dit moment 
binnen de DTT nog onvoldoende bruikbaar om op basis van een schrijfopdracht het attribuut 
Spelling en Interpunctie mee te beoordelen.  

• Een schrijfopdracht geeft leerlingen de kans om woorden waarvan ze de spellingswijze niet 
(zeker) weten niet te gebruiken en zo (mogelijke) spelfouten te vermijden. Vermoedelijk is 
hierdoor het aantal aanwezige spelfouten waar de diagnose op gebaseerd wordt relatief laag 
(zie Tabel 3-17). Naar verwachting zal de beoordeling van spelvaardigheid op basis van een 
schrijfopdracht het meten van spelvaardigheid met behulp van korte opgaven daarom niet 
(volledig) kunnen vervangen. Mogelijk kan de automatische beoordeling van spelvaardigheid 
wel meetellen als een afzonderlijke opgave binnen de gehele toetsing van schrijfvaardigheid, 
om zo alsnog informatie over de spelvaardigheid van de leerling toe te voegen aan de 
diagnose. 

• Het onderzoek naar de bruikbaarheid van Valkuil heeft een goede evaluatiemethode 
opgeleverd om de geschiktheid van een andere spellingscorrector te beoordelen. Valkuil is een 
geheugengebaseerde spellingcorrector, die grotendeels getraind is op teksten geschreven 
door volwassenen. Vermoedelijk zorgt de discrepantie tussen deze teksten en de teksten die 
door leerlingen aan het eind van de onderbouw geschreven worden ervoor dat Valkuil moeite 
heeft de spelfouten in de opstellen te detecteren. Nader onderzoek moet uitwijzen of een 
alternatieve (regel-gebaseerde) spellingcorrector een beter resultaat kan geven.  

3.5.3 Conclusie 
Automatische beoordeling van stelopdrachten is een veelbelovende ontwikkeling die mogelijk gebruikt kan 
worden bij de diagnostische tussentijdse toets. In deze verkennende studie is onderzocht in hoeverre het 
mogelijk is schrijfproducten van leerlingen geautomatiseerd te analyseren, en op basis van de 
uitkomsten tot een valide en betrouwbare indicatie en/of diagnose te komen.  

Voor vijf van de elf deelattributen uit het leerlingmodel Schrijfvaardigheid Nederlands lijkt automatische 
beoordeling van opstellen mogelijk. De resultaten laten zien dat de automatische beoordeling van de 
opstellen met behulp van T-scan en Valkuil een zinvolle aanvulling kan zijn bij de diagnostische meting 
van deze deelattributen, maar nog geen vervanging kunnen zijn van een diagnostische meting met 
behulp van korte gesloten en korte open schrijfopgaven.  

Er is aanvullend onderzoek nodig om de exacte werking van de maten voor tekstcomplexiteit in T-Scan 
te doorgronden, te controleren en waar nodig te verbeteren. Daarnaast is inzet van een nauwkeurige 
spellingscorrector noodzakelijk, enerzijds om ervoor te zorgen dat de analyses met T-Scan 
betrouwbaar zijn en anderzijds om een uitspraak te kunnen doen over de spelvaardigheid van de 
leerling. Na deze aanpassingen zal het naar verwachting op termijn mogelijk zijn om met behulp van 
automatische tekstanalyse een betrouwbare en betekenisvolle uitspraak te doen over de beheersing 
van een aantal aspecten van schrijfvaardigheid. Bij opstellen zal voor de beoordeling van met name 
“Afstemming op doel en publiek” en van “Tekstopbouw” menselijke beoordelaars nodig blijven. 
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 Bijlagen 3.7

3.7.1 Bijlage – Schrijfopdrachten uit try-out DTT Nederlands 

Schrijfopdracht 036 
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Schrijfopdracht 037 

 

  

Onderzoek  Diagnostische tussentijdse toets, Cito 2013 



 
88 

3.7.2 Bijlage – Beoordelingsvoorschriften bij schrijfopdrachten  
 

Beoordelingsnormen schrijfopdracht 036: ‘Veranderingen op school’ 

0 Preconditie 

Gaat het om een Nederlandstalige tekst van redelijke omvang (meer dan vijf regels), die een uitwerking van 
de gegeven schrijfopdracht lijkt? 

Indien niet aan de preconditie is voldaan, stop met beoordelings van de opdracht en geef code 0. Indien wel 
aan de preconditie is voldaan, geef code 1. 

 

1 – Doel en publiek 

1.1 De inhoud van de tekst is voldoende afgestemd op de voorkennis van de lezer.  1 (ja); 0 (nee) 
 (Er wordt niet te veel en niet te weinig informatie gegeven.)   
 
1.2 De tekst is op een beleefde toon geschreven. 1 (ja); 0 (nee) 
  
1.3  De tekst is voldoende afgestemd op het schrijfdoel: de inhoud is overtuigend. 1 (ja); 0 (nee) 

 
Geef voo r de tekst jouw totaaloordeel voor Doel en publiek door die te vergelijken met de 
voorbeeldopstellen op de schaal: kies 1, 2, 3, 4, 5, of 6.  

 

 
            1                2                3                4                5                6  

 

 

2 – Tekstopbouw 

2.1 In de tekst worden hoofd- en bijzaken voldoende van elkaar onderscheiden. 1 (ja); 0 (nee) 
(Er wordt niet uitgeweid over bijzaken.)     

2.2  In de tekst komen de volgende elementen voor:  
  
- Voorstel: Wat moet er veranderen?  1 (ja); 0 (nee) 
 - Argument voor: Waarom moet het veranderen?  1 (ja); 0 (nee) 
- Argument tegen: Wie zullen tegen de plannen zijn en waarom?  1 (ja); 0 (nee) 
- Weerlegging tegenargument: Waarom moeten de plannen toch doorgaan?  1 (ja); 0 (nee) 
 
Geef voor de tekst jouw totaaloordeel voor Tekstopbouw door die te vergelijken met de 
voorbeeldopstellen op de schaal: kies 1, 2, 3, 4, 5, of 6.  

 

 
            1                2                3                4                5                6  

  

_ + 

_ + 
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3 – Tekststructuur 

3.1 De tekst is ingedeeld in verschillende alinea’s.  1 (ja); 0 (nee)  

3.2 De verbanden binnen de tekst zijn duidelijk – waar nodig staan signaalwoorden.  1 (ja); 0 (nee) 

Geef voor de tekst jouw totaaloordeel voor Tekststructuur door die te vergelijken met de 
voorbeeldopstellen op de schaal: kies 1, 2, 3, 4, 5, of 6.  

 

 
            1                2                3                4                5                6  

 

 

4 – Woordgebruik en zinsbouw 

4.1 Het woordgebruik in de tekst is passend en gevarieerd.  1 (ja); 0 (nee)   

4.2 De zinnen zijn over het algemeen grammaticaal correct opgebouwd.  1 (ja); 0 (nee) 

Geef voor de tekst jouw totaaloordeel voor Woordgebruik en zinsbouw door die te vergelijken met de 
voorbeeldopstellen op de schaal: kies 1, 2, 3, 4, 5, of 6.  

 

 
            1                2                3                4                5                6  

 

 

5 – Spelling en interpunctie 

5.1 Hoeveel fouten in werkwoordspelling bevat de tekst? Kies 1, 2, 3 of 4. 
       
     1     2    3    4 
 0  – 1   2 – 4 5 – 7  meer dan 7  
 
5.2 Hoeveel  fouten in overige regelgestuurde spelling bevat de tekst? Kies 1, 2, 3 of 4. 

     1    2    3    4 
 0  – 1   2 – 4 5 – 7  meer dan 7  
 
5.3 De leestekens (. , ? : ‘ ;) en hoofdletters zijn over het algemeen correct gebruikt. 1 (ja); 0 (nee) 

 

 

  

_ + 

_ + 
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Beoordelingsnormen schrijfopdracht 037: ‘Brief aan het zwembad’ 

0 Preconditie 

Gaat het om een Nederlandstalige tekst van redelijke omvang (meer dan vijf regels), die een uitwerking van 
de gegeven schrijfopdracht lijkt? 

Indien niet aan de preconditie is voldaan, stop met beoordelings van de opdracht en geef code 0.  Indien wel 
aan de preconditie is voldaan, geef code 1. 

 

1 – Doel en publiek 

1.1 De inhoud van de brief is voldoende afgestemd op de voorkennis van de lezer.   1 (ja); 0 (nee) 
(Er wordt niet te veel en niet te weinig informatie gegeven.)   

1.2 De brief is op een beleefde toon geschreven.  1 (ja); 0 (nee) 

1.3  De brief is voldoende afgestemd op het schrijfdoel: de inhoud is overtuigend. 1 (ja); 0 (nee) 
 
Geef voor de brief jouw totaaloordeel voor Doel en publiek door die te vergelijken met de 
voorbeeldopstellen op de schaal: kies 1, 2, 3, 4, 5, of 6. 

 

 
            1                2                3                4                5                6  

 

 

2 – Tekstopbouw 

2.1 In de brief worden hoofd- en bijzaken voldoende van elkaar onderscheiden.  1 (ja); 0 (nee)  
(Er wordt niet uitgeweid over bijzaken.)   
  

2.2  De argumentatie bevat de volgende elementen:     
 - beschrijving oude situatie;  1 (ja); 0 (nee) 
 - beschrijving nieuwe situatie;  1 (ja); 0 (nee)  
- voorgestelde oplossing;  1 (ja); 0 (nee) 
 - vervolgstap bij uitblijven oplossing.  1 (ja); 0 (nee) 
    
 Geef voor de brief jouw totaaloordeel voor Tekstopbouw door die te vergelijken met de 
voorbeeldopstellen op de schaal: kies 1, 2, 3, 4, 5, of 6. 

 

 
            1                2                3                4                5                6  

 

 

  

_ + 

_ + 
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3 – Tekststructuur 

3.1 De brief is opgemaakt volgens de briefconventies.  1 (ja); 0 (nee) 
 

3.2 De verbanden binnen de brief zijn duidelijk – waar nodig staan signaalwoorden.  1 (ja); 0 (nee) 
 

Geef voor de brief jouw totaaloordeel voor Tekststructuur door die te vergelijken met de 
voorbeeldopstellen op de schaal: kies 1, 2, 3, 4, 5, of 6. 

 

 
            1                2                3                4                5                6  

 

 

4 – Woordgebruik en zinsbouw 

4.1 Het woordgebruik in de brief is passend en gevarieerd.  1 (ja); 0 (nee) 

4.2 De zinnen zijn over het algemeen grammaticaal correct opgebouwd.  1 (ja); 0 (nee) 

Geef voor de brief jouw totaaloordeel voor Woordgebruik en zinsbouw door die te vergelijken met de 
voorbeeldopstellen op de schaal: kies 1, 2, 3, 4, 5, of 6. 

 

 
            1                2                3                4                5                6  

 

 

5 – Spelling en interpunctie 

5.1 Hoeveel fouten in werkwoordspelling bevat de tekst? Kies 1, 2, 3 of 4. 
       
    1     2    3    4 
 0  – 1   2 – 4 5 – 7  meer dan 7  
 
5.2 Hoeveel  fouten in overige regelgestuurde spelling bevat de tekst? Kies 1,2,3 of 4. 

     1    2    3    4 
 0  – 1   2 – 4 5 – 7  meer dan 7  
 
5.3 De leestekens (. , ? : ‘ ;) en hoofdletters zijn over het algemeen correct gebruikt. 1 (ja); 0 (nee) 

 

_ + 

_ + 
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4 Automatische scoring in de DTT wiskunde 

 Inleiding 4.1

In opdracht van CvE en OCW werkt Cito aan de ontwikkeling van een nieuw type toets in het 
Nederlandse onderwijslandschap: een diagnostische tussentijdse toets over de kernvakken 
Nederlands, Engels en wiskunde voor leerlingen van klas 2 (vmbo) en 3 (havo/vwo). Deze toets heeft 
een adaptief karakter en wordt digitaal afgenomen. Voor deze digitale afname en voor de 
toetsconstructie wordt software verder doorontwikkeld: de Facet afspeelomgeving (ontwikkeld onder 
regie van CvE), de auteursomgeving Questify Builder (ontwikkeld door Cito) en in mindere mate ook de 
Facet administratieomgeving (ontwikkeld door DUO) 

Aan een volwaardige digitale omgeving voor het construeren, afnemen en beoordelen van adaptieve 
toetsen stellen de domeinen rekenen en wiskunde een aantal vakspecifieke eisen van hoge 
complexiteit. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van rekenkundige berekeningen, algebraïsche 
uitdrukkingen en meetkundige constructies en aan het automatisch toekennen van (deel)scores. 
Dergelijke issues staan ook internationaal sterk in de belangstelling; standaardmanieren om ermee om 
te gaan zijn echter nog schaars. De noodzaak om deze kwesties op te lossen is des te sterker omdat 
het in het geval van de DTT geen summatieve eindtoets betreft, maar een diagnostische, formatieve 
tussentijdse toets die vraagt om rijke constructiemogelijkheden en informatieve, bij voorkeur 
verklarende diagnoses. 

Het doel van dit document is om de complexiteit van digitale toetsen voor rekenen en wiskunde in kaart 
te brengen en op literatuurstudie gefundeerde uitgangspunten te formuleren. Urgent hierbij is de vraag 
hoe binnen DTT wiskunde automatische scoring gerealiseerd kan worden, die immers voorwaarde is 
voor de gewenste adaptiviteit.  

Hieronder bespreken we eerst kort de opbrengst van de literatuurstudie (paragraaf 4.2). Op basis 
hiervan wordt een aantal uitgangspunten geformuleerd (paragraaf 4.3). Dan concretiseren we een en 
ander in een aanzet tot specificatie van requirements en gevolgen voor de architectuur van de player 
(paragraaf 4.4). Tot slot volgt een indicatief stappenplan (paragraaf 4.5) en een literatuurlijst paragraaf 
(4.6). Als bijlage A is een inventarisatie van verschillende relevante softwareproducten opgenomen. 
Bijlage B bevat een voorbeeldmatige aanzet tot specificatie voor de formule-editor. 

 Bevindingen literatuurstudie 4.2

Een eerste bevinding uit de literatuurstudie is dat de Nederlandse ontwikkeling in de richting van 
digitaal toetsen niet op zichzelf staat: deze beweging zien we ook internationaal, waarbij behalve 
formatief toetsen (Bokhove & Drijvers 2010) met name automatische scoring sterk in de belangstelling 
staat (Williamson, Mislevy, Bejar 2006). De plannen voor de vergelijkende PISA toets voor 2015 
voorzien bijvoorbeeld in een overwegend digitale afname, zij het dat voor wiskunde nog wel uitgegaan 
wordt van handmatige scoring en van een beperkt aantal online tools zoals een wetenschappelijke 
rekenmachine, een bescheiden formule-editor en een digitaal ‘kladblaadje’ (OECD 2013). Een tweede 
voorbeeld van de grote belangstelling voor digitaal toetsen is het werk van ETS aan een ‘engine’,  
m-rater genaamd, voor het automatisch scoren van wiskunde-items met betrekking tot vergelijkingen 
en grafieken. Fife (2011) beschrijft bijvoorbeeld de ontwikkeling van een auteursomgeving waarin het 
opgeven van beoordelingscriteria mogelijk is. Ook komt in zijn rapport aan de orde hoe je stapsgewijze 
antwoorden kunt beoordelen. In het voorbeeld in Figuur 4-1 kan het antwoord op vraag c goed 
gerekend worden, als het op correcte wijze is afgeleid uit een fout antwoord op vraag b. Dergelijke 
voorwaardelijke beoordeling lijkt essentieel voor het beoordelen van stappen met deelscores. 
Het genoemde m-rater programma maakt het ook mogelijk items te beoordelen waarin leerlingen een 
keuze hebben. Al eerder hebben Bennett, Morley en Quardt (2000) items ontwikkeld die automatisch 
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beoordeeld worden, maar die toch een open karakter hebben waarin de leerling zelf keuzes kan 
maken. Als voorbeeld noemen deze medewerkers van ETS een item als ‘Teken in het assenstelsel 
een lijn met startgetal 4 en een positieve helling’ en geven ze aan hoe deze vraag automatisch kan 
worden beoordeeld. Deze beoordeling vraagt om wiskundig geavanceerd gereedschap ‘onder de 
motorkap’ van het toetssysteem. Samengevat blijkt het digitaal toetsen van wiskunde wereldwijd een 
zeer actueel thema te zijn.  

Figuur 4-1: Voorbeeld dat zich leent voor voorwaardelijke beoordeling (Fife 2011) 

 

Een tweede aspect dat uit de literatuur naar voren komt betreft de vergelijking van automatische 
beoordeling met menselijke scoring. De claim is dat de criteria die we stellen aan menselijke scoring in 
de klassieke, eeuwenoude pen-en-papier situatie met niet uit het oog verloren moeten worden bij 
automatisch scoring. Williamson et al. (2010) benoemen als criteria voor automatische beoordeling (in 
het algemeen, niet specifiek voor wiskunde) onder andere de volgende punten: 

- Automatische scoring moet consistent zijn met de scoring van menselijke experts. 
- Automatische scoring moet op dezelfde manier extern gevalideerd worden als menselijke scoring. 

Ook ten aanzien van de inhoud van de toets moeten technologische beperkingen geen stap terug 
betekenen ten opzichte van de traditionele praktijken. Stacey en Wiliam formuleren het als volgt: 

Yet there is much more to mathematics than producing such simple responses: ideally assessment 
across the full bandwidth of mathematics should deal with multiple-step calculations, checking each 
step as a teacher might, analysing arguments and explanations, and certainly, as in the example 
above, providing full credit for solutions that are mathematically correct but differ in mathematical form 
from that expected by the setter of the question. (Stacey & Wiliam, 2013, p. 8) 

Inderdaad is de praktijk bij het beoordelen van wiskundetoetsen dat een reken- of schrijffout weliswaar 
tot vermindering van de score leidt, maar dat vervolgens wordt nagegaan in hoeverre de op deze fout 
gebaseerde vervolgstappen nog wel correct zijn. In dat geval kunnen deze vervolgstappen ook 
gehonoreerd worden. Een voorbeeld van een digitaal item dat hierop anticipeert, staat in Figuur 4-2, 
overgenomen uit Ashton, Beevers, Korabinski en Youngson (2006). Het nadeel van het in de 
rechterzijde gekozen itemformat is overigens dat de strategie voor het oplossen van het probleem in 
feite al is uitgezet. Niettemin blijft het uitgangspunt dat de praktijk van digitaal toetsen en beoordelen 
dient voort te bouwen op de traditionele praktijk het toetsen en beoordelen via pen en papier. 
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Figuur 4-2: Voorbeeld van stapsgewijze aanpak (Ashton, Beevers, Korabinski & Youngson 2006) 

 

Een derde punt dat uit de literatuurstudie naar voren komt betreft de wiskundige tools waarover zowel 
de auteur van de toets als de leerling die de toets maakt zou moeten beschikken. Williamson et al. 
(2010) benadrukken het belang van een formule-editor en een grafische interface: “For the more 
constrained response types, the most notable limitation is that automated scoring assumes computer 
test delivery and data capture, which in turn may require an equation editor or graphing interface that 
students can use comfortably.” (p. 2). In lijn hiermee pleiten de auteurs van het PISA 2015 framework 
voor het gebruik van “mathematical tools, including technology” (OECD 2013, p. 11). Dit punt is van 
bijzonder belang in het geval van de DTT, waar het gaat om toetsen met een diagnostisch doel (Rupp, 
Templin, & Henson 2010): de diagnostiek vraagt om een rijk scala een activiteiten en daarbij past een 
goed gevulde gereedschapskist. Samengevat zien we dat bij digitaal toetsen van wiskunde en rekenen 
veel belang wordt gehecht aan geschikte tools, zoals een formule-editor, een grafiekenvenster en een 
meetkundevenster.  

Het vierde en laatste punt uit de literatuurstudie betreft de wiskundige expertise van het toetssysteem. 
Bennet, Morley en Quardt (2000) laten zien hoe je een lineaire uitdrukking, die in de DTT wiskunde zou 
kunnen voorkomen, op verschillende algebraïsch equivalente manieren ééndimensionaal zou kunnen 
weergeven. Het is in veel gevallen niet mogelijk en in elk geval niet wenselijk om alle mogelijke 
correcte antwoorden in te voeren; daarom is het van belang dat de toetsomgeving over de wiskundige 
capaciteiten beschikt om na te gaan of door de leerling ingevoerde formules en expressies al dan niet 
equivalent zijn met die van het antwoordmodel. Iets vergelijkbaars geldt ook voor rekenitems: het 
antwoord op de opgave 3 + 1 ½ kan gegeven worden als 4 ½, maar ook als 9/2 of 4,5 of 4,50000. 
Afhankelijk van het item en het toetsdoel kunnen één, enkele of alle antwoorden worden goed 
gerekend. De toetsomgeving zal in staat moeten zijn deze vormen te onderscheiden en te beoordelen 
op equivalentie. Iets vergelijkbaars geldt voor meetkunde: als gevraagd wordt een middelloodlijn te 
construeren, zijn er in het algemeen verschillende manieren om dit te realiseren. De omgeving zal over 
de meetkundige expertise moeten beschikken om het antwoord van een leerling te kunnen beoordelen. 
Geschikte software om dergelijke wiskundige capaciteiten in te bouwen zijn Computer Algebra 
Systemen (CAS, zie bijvoorbeeld Sangwin 2013, of Sangwin, Cazes, Lee, & Wong 2010) en Dynamic 
Geometry Systems (DGS). 
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Figuur 4-3: Voorbeeld van te herkennen equivalente vormen (Bennet, Morley, & Quardt 2000) 

 

Samengevat leren we uit de literatuurstudie dat digitaal toetsen van rekenen en wiskunde 
internationaal in de belangstelling staat, maar dat er uitdagingen bestaan ten aanzien van 
automatische scoring, beschikbare wiskundige tools, en benodigde wiskundige expertise van het 
toetssysteem. 

 Uitgangspunten en keuze 4.3

Uit de hierboven geformuleerde conclusies uit de literatuurstudie destilleren we een viertal 
uitgangspunten voor de te ontwikkelen toetsomgeving voor de DTT wiskunde.  

Ten eerste leidt het criterium van de vergelijkbaarheid met de praktijk van het handmatig scoren van 
wiskundeopgaven tot het uitgangspunt dat de toetsomgeving dient te beschikken over faciliteiten om 
tussenstappen in het oplossingsproces met deelscores te beoordelen en voorwaardelijke scoring toe te 
passen. 

Ten tweede vraagt het diagnostische karakter van de DTT om een breed repertoire aan vraagtypen 
(denk aan matrixvragen, meerkeuzevragen, opengaten vragen, hotspot vragen, drag-en-drop vragen, 
korte antwoord vragen, lange antwoordvragen, tabelvragen en tekstsorteervragen) en 
antwoordmogelijkheden. Hiervoor moet zowel ontwerper als kandidaat de beschikking hebben tot 
wiskundige tools zoals rekenmachine, formule-editor, grafiekentool, meetkundetool, tabellentool, een 
formulekaarttool en digitaal kladpapier. De digitale omgeving dient de constructieruimte van 
itemconstructeur en leerling zo min mogelijk te beperken. 

Ten derde is behoefte aan een geschikte auteursomgeving, waarin niet alleen de verschillende 
hierboven genoemde wiskundige tools kunnen worden gebruikt, maar ook in aangepaste of beperkte 
vorm voor de leerling kunnen worden klaargezet. Tevens moet kunnen worden aangegeven aan welke 
criteria de antwoorden dienen te voldoen. 

Een vierde uitgangspunt is dat de toetsomgeving over de wiskundige expertise beschikt om 
algebraïsche equivalentie en meetkundige constructies intelligent te kunnen beoordelen op basis van 
de beoordelingscriteria die in de auteursomgeving zijn opgegeven. Hierboven is al opgemerkt dat 
geschikte software om dergelijke wiskundige capaciteiten in te bouwen zijn Computer Algebra 
Systemen (CAS) en Dynamic Geometry Systems (DGS). 

Een principiële keuze die op de achtergrond een rol speelt, is om bij de ontwikkeling van een digitale 
toetsomgeving voor de DTT wiskunde te anticiperen op mogelijk andere toepassingen. In de 
literatuurstudie is een globale oriëntatie op digitaal toetsen naar voren gekomen, die zich niet tot DTT 
beperkt. In de toekomst zal digitale afname van examens gemeengoed worden. Dit betekent dat het 
goed is om te investeren in generieke en volwassen oplossingen van de hierboven genoemde 
uitdagingen, op die manier voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen en een omgeving te 
creëren die voldoet aan de ‘state-of-the-art’ standaarden van het digitaal toetsen en beoordelen van 
wiskunde of deze zelfs ontstijgt. 
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 Requirements en architectuur 4.4

De hierboven genoemde uitgangspunten en keuzes leiden tot een aantal requirements voor de verdere 
ontwikkeling van de afspeelomgeving Facet en de auteursomgeving Questify Builder.  

Voor Facet 3.0 (release september 2014, te gebruiken in de pretest van februari 2015) heeft realisatie 
van de features voor wiskunde gevolgen voor de architectuur, die de toevoeging met of uitbreiding van 
een drietal componenten behelst. Het gaat om componenten met de volgende werktitels: de math tools 
component, de math engines component, en de math assessment component. Hoewel in bestaande 
omgevingen die mogelijkheden bieden voor toetsing (denk aan de Digitale WiskundeOmgeving voor 
wiskunde of aan Eduhint voor rekenen) deze componenten niet altijd zo duidelijk gescheiden zijn en ze 
vanzelfsprekend sterk met elkaar samenhangen (en met de auteursomgeving), bespreken we ze hier 
toch afzonderlijk. Concrete voorbeelden worden genoemd in Bijlage A. 

4.4.1 De math tools component 
Deze component bevat de wiskundige tools die zowel toetsconstructeurs als kandidaten tot hun 
beschikking hebben en daarmee dus twee ‘gezichten’ hebben, één in de auteursomgeving een één in 
de afspeelomgeving. Constructeurs kunnen de tools ook in aangepaste of beperkte vorm voor de 
leerling ter beschikking stellen. De tools worden zoveel als mogelijk native ingebouwd. Het gaat om de 
volgende tools, die elk om een nadere, meer gedetailleerde specificatie vragen:  

a. Rekenmachine voor het uitvoeren en opslaan van berekeningen.  

b. Formule-editor voor het invoeren van formules. De formules worden volgens W3C MathML 
standaard ingevoerd en opgeslagen. Een aanzet tot een specificatie hiervan staat in Bijlage B. 

c. Grafiekentool voor het tekenen van grafieken, onder andere van functies die door een formule 
worden gegeven, en waarop kan worden in- en uitgezoomd.  

d. Tabellentool waarmee leerlingen een tabel kunnen maken met een variabel aantal kolommen en 
rijen. 

e. Meetkundetool voor het maken van meetkundige constructies en het meten van lengtes (meetlat) 
en hoeken (kompasroos of geodriehoek). 

f. Formulekaarttool met overzicht van formules of regels die de leerling kan gebruiken maar niet uit 
het hoofd hoeft te kennen. 

g. Kladbloktool als hulpmiddel om bij het beantwoorden van een gesloten vraag in een ander venster. 
In het kladbloktool krijgen leerlingen de beschikking over een aantal van de hierboven genoemde 
tools.  

4.4.2 De math engines component 
De wiskundige expertise betreft met name het nagaan van equivalentie van formules en het 
controleren van meetkundige constructies. Het eerste kan plaatsvinden via geschikte numerieke 
subsitutie of kan worden uitbesteed aan een computeralgebra systeem (CAS, bijvoorbeeld Macsyma, 
Yacas en Mupad, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_algebra_system). Het tweede kan 
plaatsvinden via uitbesteding aan een Dynamic Geometry System zoals Geogebra.  

4.4.3 De math assessment component 
De math assessment component is de schil die de automatische scoring regelt, inclusief de aansturing 
daarvan vanuit de in de auteursomgeving ontworpen sleutel met bijbehorende toleranties. Denk hierbij 
aan het afhandelen van vragen als: moet het antwoord exact gelijk zijn aan dat van de sleutel, of 
algebraïsch equivalent, of slechts bij benadering? Hoe worden tussenstappen van leerlingen 
beoordeeld? Is er sprake van voorwaardelijke scoring op basis van keuzes van leerlingen of van eerder 
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gemaakte fouten? Welke foutencategorisatie (die immers van belang kan zijn voor de diagnose) kan 
plaatsvinden? De math assessment component kan ook besluiten in hoeverre de math engines aan het 
werk moeten worden gezet.  

Specifiek voor de automatische beoordeling zijn de volgende punten van belang, die om een goed 
samenspel vragen tussen de nieuwe componenten van Facet en de mogelijkheden van Questify. 

- Voor getallen: getallen kunnen lezen en met wiskundig gereedschap kunnen checken op 
equivalentie en/of gelijke gedaante. Denk aan antwoorden als 4,5 of 9/2 of 4 ½ of 4,50000. Er moet 
kunnen worden ingesteld welk van deze alternatieven tot de maximale score leiden. In sommige 
gevallen zullen ze allemaal worden goedgekeurd, in andere gevallen kan bijvoorbeeld een breuk 
worden gevraagd. Een afwijkende vorm kan tot een deelscore leiden. 

- Voor formules: formules kunnen lezen en met wiskundig gereedschap kunnen testen op 
equivalentie en/of gelijke gedaante. Net als bij getallen kan het zijn dat equivalente antwoorden 

(bijvoorbeeld 4a en 2 a ) beide goed worden gerekend, maar ook dat het juist om één van de 
twee gaat. Ook dit moet itemafhankelijk instelbaar zijn. Ook hier kan een afwijkende vorm met een 
deelscore gehonoreerd worden. 

- Voor meetkundige constructies en getekende grafieken: via hotspots of via inlezen van de 
onderliggende formules kan worden nagegaan of een constructie of grafiek aan de gegeven 
voorwaarden voldoet. 

- Vanuit zowel wiskundig-inhoudelijk als psychometrisch perspectief is het nodig dat leerlingen 
meerstaps antwoorden kunnen geven, die intelligent beoordeeld worden in de zin dat aan het 
correct doorrekenen met een fout in een tussenstap deelscores worden toegekend.  

- Voor het coderen en scoren van bewijzen en redeneringen van leerlingen kan wellicht worden 
aangesloten bij het automatisch scoren van essays, waaraan bij DTT Nederlands en Engels wordt 
gewerkt.  

Vanzelfsprekend heeft het bovenstaande ook consequenties voor de ontwikkeling van de 
auteursomgeving Questify Builder. Deze gevolgen worden hier niet nader uitgewerkt. 
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 Stappenplan 4.5

Het volgende tentatieve stappenplan geeft een mogelijke werkwijze die leidt tot een pretest DTT 
wiskunde in februari 2015 waarin de items in Questify Builder zijn ingevoerd, de toets via Facet wordt 
afgenomen en (het overgrote deel van) de items automatisch worden gescoord. 

Wanneer? Wat? Wie? 
juni -juli 2013 integratie van math tools component, math 

engines component en math assessment 
component in de architectuur van Facet; 
uitvoeren van enkele PoC’s (proof of concept) 

CvE, Trifork, 
Cito 

september 2013 prioritering van onderdelen uit math tools 
component en specificatie daarvan 

CvE, Cito 

september 2013 informatie constructiegroepen over 
uitgangspunten voor en mogelijkheden van 
itemconstructie voor pretest 2015 

CvE, Cito 

augustus 2013 - 
oktober 2013 

bouw van bovengenoemde onderdelen Trifork 

oktober 2013 - 
december 2013 

onderzoek math engines component en math 
assessment component, leidend tot 
beslissingen mbt tot bouw en/of integratie van 
componenten 

CvE, Cito 

December 2013 – 
januari 2014 

integratie math engines en bouw dan wel 
integratie assessment component 

Trifork 

maart 2014 technisch geörienteerde try-out CvE, Duo 
april - mei 2014 verdere uitbouw componenten Trifork 
juni - september debugging en testing Trifork 
september 2014 Release Facet 3.0 Trifork, CvE 
februari 2015 Pretest DTT wiskunde Duo, CvE, Cito 
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 Bijlagen bij Hoofdstuk 4 4.7

4.7.1 Bijlage A: inventarisatie softwareproducten 
Deze bijlage bevat een beperkte inventarisatie van bestaande assessment tools voor wiskunde, waarin 
we de eerdergenoemde componenten math tools, math engines en math assessment onderscheiden. 
Overigens lopen deze drie, in elk geval vanuit het perspectief van de gebruiker, in veel gevallen door 
elkaar heen; vandaar dat dezelfde systemen op verschillende plaatsen als voorbeeld terugkomen.  

Math tools component 

a. De rekenmachine tool is al beschikbaar in Facet.  

b. Een aanzet tot specificatie van de formule-editor voor het invoeren van formules staat in bijlage B. 
De ingevoerde formules zijn volgens content MathML of OpenMath standaarden in het systeem 
beschikbaar.  

c. Een voorbeeld van een Grafiekentool staat in Figuur 4-4. Het scherm links geeft de gedaante voor 
de constructeur van het item in de auteursomgeving. Daar kan een groot aantal opties worden 
ingesteld. Rechts een voorbeeld van een grafiekenscherm voor de leerling. Het aantal 
mogelijkheden daar is beperkt door de constructeur tot wat voor het doel van het item nodig is. In 
dit geval kan op de grafiek worden ingezoomd en kan een Trace functie worden gebruikt voor het 
aflezen van coördinaten.  
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Figuur 4-4 Grafiekentool in de auteursomgeving van de DWO (links) en in het scherm van de leerling 
(rechts) 

 

d. Figuur 4-5 bevat een voorbeeld van een tabellentool, waarin de functiewaarden van een gegeven 
functie staan. Naar analogie van het grafiekentool kan de stapgrootte van de tabel worden 
aangepast door in- en uit te zoomen. In het geval dat tevens een grafiekentool beschikbaar is, 
werkt de zoomknop in een van de twee tools simultaan op beide representaties. 

Figuur 4-5 Tabellentool uit de Digitale WiskundeOmgeving (www.fisme.uu.nl/dwo) 

 

e. Figuur 4-6 laat Geogebra zien als meetkundetool voor het maken van meetkundige constructies en 
het meten van lengtes (meetlat) en hoeken (kompasroos of geodriehoek). Net als bij het 
grafiekentool kan de itemconstructeur in de auteursomgeving instellen welke buttons en opties in 
de menubalk bovenin beschikbaar worden gesteld aan de leerling. 
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Figuur 4-6 Geogebra als meetkundetool 

 

f. Een formulekaarttool kan een feite een pdf zijn dat via een pop-up button wordt opgeroepen en dat 
de stellingen of feiten bevat die een leerling bij de hand mag hebben. Een van te voren vastgesteld 
digitaal spiekbriefje dus. 

g. Een kladbloktool is een venster dat de leerling kan gebruiken als hulpmiddel bij het beantwoorden 
van een gesloten vraag in een ander venster. In zo’n kladbloktool heeft de leerling via buttons de 
beschikking over een aantal van de hierboven genoemde tools.  

Math engines component 

Een computeralgebra systeem (CAS) kan controleren of algebraïsche en numerieke expressies 
equivalent zijn. Mogelijk geschikte opties om in Facet in te bouwen zijn:  

- Maxima (http://maxima.sourceforge.net/) 
- Yacas (http://yacas.sourceforge.net/homepage.html) 
- Mupad (http://www.mathworks.com/discovery/mupad.html, zie Figuur 4-7) 

Meer open source CAS software wordt genoemd op http://maxima.sourceforge.net/compalg.html.  

Figuur 4-7 Scherm van het CAS Mupad 

 

Een Dynamic Geometry System (DGS) dat als meetkunde engine kan dienen is Geogebra 
(http://www.geogebra.org). Geogebra is geschreven in Java en is open source. Voor niet-commerciële 
doeleinden is het gratis beschikbaar; commerciële partners sluiten een overeenkomst. Geogebra is 
geïntegreerd in de Digitale WiskundeOmgeving van het Freudenthal Instituut.  
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Math assessment component 

Er zijn verschillende systemen voor het toetsen van wiskunde op de markt. Ze bieden een combinatie 
van features. Sommige hebben een uitgebreid auteurssysteem, andere exporteren de leerlinginput 
naar een CAS ten behoeve van evaluatie van algebraïsche equivalentie, weer andere bieden een 
handig monitorsysteem aan waardoor de docent snel overzicht krijgt op de leerlingresultaten, kortom 
faciliteiten voor constructie, afname en beoordeling van digitale toetsen lopen door elkaar. Daar komt 
bij dat niet elk systeem primair voor toetsing is ontwikkeld; in sommige gevallen gaat het om 
leeromgevingen die tevens opties voor toetsing bieden.  

Hieronder een (incomplete) lijst met dergelijke producten:  

- Algebra Cognitive Tutor (http://www.carnegielearning.com/galleries/4/) 

Een in de Verenigde Staten veelgebruikte tutor voor algebra die wordt uitgegeven door een grote 
uitgeverij. Van Lehn (2006, 2008) noemt het als het wellicht meestgebruikte intelligent tutoring system. 
Het maakt gebruik van Knowledge Tracing.  

- APPS4math (http://www.aps4math.com/) 

Deze tutor is vooral gericht op het leren van algebra. Wel adaptiviteit en knowledge tracing. 

- CBAL Mathematics (http://www.ets.org/s/research/pdf/CBALmathslides.pdf) 

CBAL Mathematics is een project van ETS, waarbinnen een tweetal tools is ontwikkeld. Het eerste tool 
is m-rater, dat automatische scoring van wiskundeitems realiseerd. Het tweede tool is Keybuilder, een 
soort auteursomgeving waarin de constructeur aangeeft hoe het item gescoord dient te worden. Meer 
informatie hierover in Fife (2011) en Stacey en Wiliam (2013). 

- Digitale WiskundeOmgeving DWO (http://www.fisme.uu.nl/dwo) 

Deze omgeving biedt een auteursomgeving, een CMS en een LVS. Daarnaast zijn er opties voor 
automatische beoordeling (ook van tussenstappen). Een compleet repertoire van goede wiskundetools 
is beschikbaar. Zo nodig wordt leerlingeninvoer geëxporteerd naar Mathematica voor controle. 
Geogebra is geïntegreerd. De DWO is ontwikkeld in Java door het Freudenthal Instituut van de 
Universiteit Utrecht en is beoordeeld als een van de beste systemen (Bokhove & Drijvers 2010).  

- Eduhint (http://www.eduhint.nl/) 

Eduhint is een Nederlands bedrijf dat als belangrijkste product SmartRekenen heeft. Dat kenmerkt zich 
door goede hulpvoorzieningen voor de leerling. In hoeverre er ook mogelijkheden zijn voor wiskunde is 
niet duidelijk; mondelinge communicatie suggereert dat men open staat voor een gedachtenwisseling 
hierover. 

- Mathbridge (http://demo.math-bridge.org/mathbridge/) 

Deze omgeving, het resultaat van een Europese samenwerking, is primair een leeromgeving maar 
biedt ook mogelijkheden voor toetsing.  

- Smart-test (http://www.smartvic.com) 

Een system waarin docenten zelf hun toetsen kunnen ontwerpen. De claim is dat het specifiek geschikt 
is voor diagnostische toetsen. Zie ook Stacey en Wiliam (2013). 

- Stack (http://www.stack.bham.ac.uk/)  

Stack is een Moodle-gebaseerd system dat wiskundige vraagtypes mogelijk maakt.  

Onderzoek  Diagnostische tussentijdse toets, Cito 2013 



 
104 

- Wims (https://wims.math.leidenuniv.nl/wims/) 

Wims is de WWW Interactive Mathematics Server. Wims biedt een rijke omgeving voor interactieve 
wiskunde, varierend van theoriepagina's tot oefeningen en toetsen. 

- World Class Tests (http://www.worldclassarena.org)  

Deze omgeving richt zich op leerlingen van 12-14 jaar, dus de doelgroep van de DTT. Zie ook Stacey 
en Wiliam (2013). 

4.7.2 Bijlage B: voorbeeldspecificatie formule-editor 
Als voorbeeld wordt hier een aanzet gedaan tot de specificatie van de formule-editor. Figuur 4-8 geeft 
twee voorbeelden, waarbij de onderste uitgebreidere mogelijkheden biedt dan de bovenste, die voor 
het voortgezet onderwijs wel voldoende opties heeft. Deze laatste zou mogelijk relatief eenvoudig in 
Facet in te bouwen zijn. Een andere optie is Dragmath (http://dragmath.bham.ac.uk/), een freeware 
formule-editor in de vorm van een Java applet (zie Figuur 4-9). vanuit Dragmath is export naar MathML 
mogelijk. Ook MathFlow (http://www.dessci.com/en/products/mathflow/mf_components.htm) en Wiris 
(http://www.wiris.com/) bieden goede mogelijkheden. Figuur 4-10 geeft een nog eenvoudiger editor bij 
een item dat goed zou passen bij het niveau van de DTT toets.  

Figuur 4-8 Formule-editors van de DWO (boven) en van MathType (onder) 
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Figuur 4-9 De formule-editor Dragmath 

 

Figuur 4-10 Eenvoudige formule-editor in CBAL Math (Fife, 2013) 

 

De vraag is of Facet met de ontwikkeling van een formule-editor zich moet beperken tot de 
requirements voor DTT, dan wel kiest voor een meer complete oplossing die anticipeert op 
bijvoorbeeld digitale centrale examens havo en vwo. Als gekozen wordt voor een specifieke 
ontwikkeling voor DTT wiskunde, zijn de volgende requirements aan de orde: 

- Buttons voor de vier basisbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen 
- Buttons voor de bewerkingen worteltrekken en machtsverheffen  
- Button voor het plaatsen van haakjes 
- Relationele buttons =, >, <, <= en <= 
- Buttons voor een aantal symbolen, Griekse letters en dergelijke 

- Mogelijkheden om het bovenstaande te combineren, bijvoorbeeld tot 

2( ) 3
5

x y
y

+ −

. 

- De mogelijkheid om verschil te maken tussen en , dus een faciliteit om ‘onder de 

bewerking uit te komen’. Een vergelijkbaar punt speelt bij deling:  en . 
- Opties om (deel)expressies te selecteren en te verplaatsen of te kopiëren 
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