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1 Inleiding 
 
Al sinds de twintiger jaren van de vorige eeuw wordt over de voor- en nadelen van open vragen 
in vergelijking met meerkeuzevragen verschillend gedacht (o.a. Gates, 1920; Knight, 1922). 
Meerkeuzevragen hebben onmiskenbare voordelen. Men kan de leerlingen in korte tijd een 
groot aantal vragen over uiteenlopende onderwerpen voorleggen. Het nakijken is eenvoudig, 
objectief, snel en goedkoop. Er worden echter ook nadelen genoemd. Volgens velen zou de 
open vraag een beroep doen op andere vaardigheden dan de meerkeuzevraag. De laatste zou 
�slechts� passieve herkenning of reproductie vereisen, terwijl de open vraag een beroep zou 
doen op hogere orde vaardigheden die samenhangen met het actief produceren van informatie. 
Onderzoeksresultaten zijn niet eensluidend. In een aantal onderzoeken wordt geconcludeerd 
dat open en meerkeuzevragen vergelijkbaar zijn qua gemeten cognitieve vaardigheden (o.a. 
Bennett e.a., 1990; Bennet, Rock & Wang, 1991; Bennet, Sebrechts & Rock, 1991; Bridgeman, 
1992; Carter & Crone, 1940; Heim & Watts, 1967; Hurlburt, 1954; Lukhele, Thissen &  Wainer, 
1994; Thissen, Wainer & Wang, 1994; Traub & Fisher, 1977; Van Westrhenen, 1973). Anderen 
trekken echter de conclusie dat bij open en meerkeuzevragen andere vaardigheden een rol 
spelen (o.a. Ackerman & Smith, 1988; Birenbaum & Tatsuoka, 1987; Kempa & Odiaga, 1984; 
Martinez, 1991; Murphy, 1982; Shohamy, 1984; Van den Bergh, Eiting & Otter, 1988; Vernon, 
1962; Ward, 1982; Ward, Frederiksen & Carlson, 1980; Werts, Breland, Grandy & Rock (1980), 
Williams, Davis, Anderson, & Favor (1978). In een review van een beperkt aantal zorgvuldig 
opgezette studies concludeert Traub (1993) dat de beschikbare evidentie te mager is om 
eenduidige uitspraken te kunnen doen. Wel lijken de uitkomsten te wijzen op het belang van het 
vakgebied als intermediërende variabele. In onderzoek naar tekstbegrip en het kwantitatieve 
domein bleek het vraagtype namelijk veel minder vaak van belang dan bij woordkennis en 
schrijfvaardigheid het geval was. 
De alternatieven bij een meerkeuzevraag bieden in vergelijking met diezelfde vraag in de open 
vraagvorm extra informatie. De leerlingen kunnen deze extra informatie tijdens het 
oplossingsproces gebruiken. Een evident nadeel van meerkeuzevragen is dat leerlingen met 
onvolledige kennis of een gebrekkige motivatie het goede antwoord kunnen raden. Verder 
kunnen leerlingen met partiële kennis baat hebben bij een vergelijk-en-streep-weg strategie 
waarbij zij minder plausibele alternatieven successievelijk elimineren. Raden is niet alleen 
vanuit pedagogisch oogpunt ongewenst, het kan ook de betrouwbaarheid van de toets 
aantasten omdat het toeval een grotere kans krijgt. Verder kunnen meerkeuzevragen het 
oplossingsproces op ongewenste wijze sturen. Anders dan bij een open vraag is de 
verzameling van mogelijk goede antwoorden bij een meerkeuzevraag beperkt tot de 
gepresenteerde alternatieven. Meerkeuzevragen kunnen leerlingen een zogeheten 
terugverwijzing geven, ook als zij het antwoord zelf moeten construeren. Vindt de leerling het 
antwoord niet terug onder de alternatieven, dan zal hij of zij de opgave nogmaals proberen, net 
zolang tot een antwoord gevonden wordt dat overeenkomt met een van de alternatieven. 
Overigens zien sommigen dit nadeel van meerkeuzevragen als een voordeel omdat correctieve 
feedback bij inzichtvragen kan leiden tot een vermindering van triviale reken- en 
afrondingsfouten. Een ander nadeel van meerkeuzevragen is dat ze aanleiding kunnen geven 
tot het zogenaamde �terugwerken vanuit de alternatieven�. Zo kan een algebra-opgave waarbij 
de leerling een lineaire vergelijking met één onbekende moet oplossen in de meerkeuzevorm 
veel gemakkelijker zijn dan in de open vorm. Om de onbekende te vinden hoeft de leerling 
immers alleen de gegeven alternatieven in de vergelijking te substitueren. Door raden en 
terugwijzingseffecten zijn meerkeuzevragen vaak wat makkelijker en minder betrouwbaar dan 
overeenkomstige open vragen (o.a. Frary, 1985; Heim & Watts, 1967; Kuhlemeier, Kleintjes & 
Goldebeld, 1998; Kuhlemeier, Kleintjes & Van den Bergh, 2001; Shohamy, 1984; Van den 
Bergh, 1990).  
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Open vragen mogen dan in theorie betrouwbaarder zijn, daar staat tegenover dat de 
antwoorden beoordeeld moeten worden. Beoordelaars maken fouten en dat kan de 
betrouwbaarheid nadelig beïnvloeden. Men mag er daarom nooit voetstoots van uitgaan dat 
open vragen betrouwbaarder zijn dan meerkeuzevragen (Traub & MacRury, 1981). Welk 
vraagtype het meest betrouwbaar is, is een vraag die telkens weer opnieuw empirisch 
onderzocht moet worden. In dit onderzoek worden open en meerkeuzevragen vergeleken in 
termen van gemeten vaardigheden, betrouwbaarheid, moeilijkheid en afnametijd. Het 
vakgebied is wiskunde in het tweede leerjaar van het vmbo. 
 
Het besef van de wederzijdse mogelijkheden en beperkingen van open en meerkeuzevragen 
heeft toetsontwikkelaars ertoe gebracht vraagtypen te bedenken die de voordelen van beide 
vraagtypen in zich verenigen (Wesman & Bennett, 1946). Een veel gebruikt alternatief voor de 
standaard meerkeuzevraag is het zogeheten �Geen-van-deze� vraagtype, in het vervolg vraag 
genoemd. Het G-vraagtype is identiek aan de standaard meerkeuzevraag, zij het dat het 
slotalternatief �Geen van deze� is of een vergelijkbare zinsnede als �Het goede antwoord staat er 
niet bij�. Vanwege dit extra slotalternatief omvat de verzameling van mogelijke goede 
antwoorden of oplossingen het volledige leerstofdomein dat getoetst wordt, net als bij een open 
opgave (Wesman & Bennett, 1946). Van een G-opgave bieden de alternatieven de leerling 
minder steun bij het vinden van het juiste antwoord. In vergelijking met een standaard 
meerkeuzevraag is een leerling er veel minder zeker van dat het gevonden antwoord het juiste 
is. Het gevonden antwoord hoeft er immers niet bij te staan. Daardoor zouden G-vragen meer 
afnametijd vergen dan standaard meerkeuzevragen (Wesman & Bennett, 1946). Echter, de 
afnametijd zal minder zijn dan bij O-vragen, aangezien de leerling het antwoord niet in leesbare 
en begrijpelijk taal hoeft op te schrijven. Daarnaast nodigt het extra slotalternatief minder uit tot 
�terugwerken� vanuit de alternatieven naar het antwoord. Stel de leerling moet een G-opgave 
over een eenvoudige lineaire vergelijking oplossen. Als de leerling weet dat het goede antwoord 
er mogelijk niet bij staat, zal hij of zij minder snel de gepresenteerde antwoorden in de 
vergelijking substitueren in de hoop een antwoord te vinden dat overeenkomst met een van de 
alternatieven. De achterliggende gedachte is dat het standaard slotalternatief vooral gekozen 
wordt door de minder vaardige leerlingen (als deze het goede antwoord niet onmiddellijk bij de 
alternatieven aantreffen). Zij zouden minder geneigd zijn het antwoord te raden, hetgeen de 
betrouwbaarheid ten goede zou komen (Williamson & Hopkins, 1967). Omdat de minder 
vaardige leerlingen bij G-vragen minder profiteren van het raadeffect, zullen zij deze opgaven 
minder goed maken dan de standaard meerkeuzevragen. Er zijn aanwijzingen dat G-vragen 
inderdaad wat moeilijker zijn dan de standaard meerkeuzevragen (Boynton, 1950; Dudycha & 
Carpenter, 1973; Forsyth & Spratt, 1980; Frary, 1991; Hughes & Trimble, 1965; Rimland, 1960; 
Tollefson & Tripp, 1983; Williamson & Hopkins, 1967), al vonden Wesman & Bennett (1946) 
geen verschil in moeilijkheid. Voor zover onderzocht, blijkt het vraagtype in de aangehaalde 
onderzoeken vrijwel geen effect te hebben op het discriminerend vermogen (betrouwbaarheid). 
Eventuele verschillen in de aard van de aangesproken vaardigheden zijn voor zover ons 
bekend nog niet onderzocht. Men mag verwachten dat G-vragen ook wat de gemeten 
vaardigheden betreft het midden houden tussen de standaard meerkeuzevraag en de open 
vraag. Door de aanwezigheid van �Het goede antwoord staat er niet bij� zouden G-vragen in 
vergelijking met standaard meerkeuzevragen een sterker beroep doen op het zelf produceren 
van het juiste antwoord (Frary, 1991), maar minder sterk dan bij een open vraag het geval is. Al 
met al mag men verwachten dat de G-vraag qua gemeten vaardigheden, betrouwbaarheid, 
moeilijkheid en afnametijd een middenpositie zal innemen tussen de standaard 
meerkeuzevraag en de open vraag.  
 
Om open en meerkeuzevragen methodologisch zuiver te kunnen vergelijken, moeten de 
opgaven aan tenminste twee basale voorwaarden voldoen (Traub & MacRury, 1981). De te 
vergelijken vraagtypen moeten in de eerste plaats stamequivalent zijn. Dit wil zeggen dat de 
stam waarin de vraag- of probleemstelling verwoord is volledig gelijk moet zijn. Naast 
stamequivalent moeten de open en meerkeuzevragen ook scoringsequivalent zijn. Als de 
meerkeuzevragen bijvoorbeeld dichotoom gescoord worden (0 of 1), moet dat bij de open 
vragen ook zo gebeuren. Sterker nog, het antwoordmodel van de open versie moet zoveel 
mogelijk lijken op de correctiesleutel van de meerkeuzeversie. Niet-scoringsequivalente versies 
van open en gesloten vragen zijn ongeschikt ter beantwoording van de vraag naar de 
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gelijkwaardigheid van verschillende vraagtypen. Immers, het effect van het vraagtype is dan 
niet te onderscheiden van dat van de beoordelingswijze. Ten aanzien van de beoordelingswijze 
wordt een onderscheid gemaakt in dichtome en polytome scoring. Bij polytome scoring wordt de 
kwaliteit van het oplossingsproces expliciet beoordeeld (waarbij opgemerkt wordt dat het in 
beginsel ook mogelijk is om meerkeuzevragen, mits deze daartoe speciaal geconstrueerd zijn, 
polytoom te scoren). De leerlingen krijgen punten voor partiële kennis en voor gedeeltelijk 
goede oplossingsprocessen. Als de oplossing van een wiskundig probleem bijvoorbeeld twee 
denkstappen vereist, kan de leerling voor elke goede stap één punt verdienen. Bij de 
overeenkomstige meerkeuzevraag wordt doorgaans uitsluitend getoetst of het antwoord 
helemaal goed is of niet helemaal goed is. Volgens velen resulteert polytome scoring van open 
opgaven in een rijkere beschrijving van de oplossingsprocedures en strategieën die de 
leerlingen tijdens het beantwoorden van open vragen toepassen (o.a. Snow, 1993). Gegeven 
dezelfde opgaven zouden bij polytome scoring deels andere vaardigheden in het geding zijn. In 
het wiskunde-onderwijs is polytome scoring de meest toegepaste en meest gewaardeerde 
beoordelingsmethode, waarschijnlijk omdat het wiskundedocenten in staat stelt de kwaliteit van 
het oplossingsproces in de beoordeling te betrekken. In het onderhavige onderzoek is een deel 
van de open wiskundevragen dan ook zowel dichotoom als polytoom gescoord.  
 
Een methodologisch zuivere vergelijking van vraagtypen stelt hoge eisen aan het 
onderzoeksontwerp (Traub & MacRury, 1981). Verschillen tussen vraagtypen worden 
doorgaans onderzocht in een herhaalde metingen ontwerp met slechts één groep. Meestal 
maken de leerlingen eerst de open vragen en enige tijd later de meerkeuzevragen. Het effect 
van het vraagtype is dan niet onderscheidbaar van dat van herinneringseffecten en 
motivatieverlies ten gevolge van het twee keer maken van de toets. Naarmate er meer tijd 
verstrijkt tussen de beide afnamen wordt de kans groter dat ook de gemeten vaardigheden 
gaan verschillen (Van den Bergh, 1990). Een bijkomende complicatie is dat volgorde-effecten 
mogelijk asymmetrisch zijn (Heim & Watts, 1967). In de volgorde meerkeuze-open zouden de 
herinneringseffecten sterker kunnen zijn dan in de volgorde open-meerkeuze. De 
achterliggende gedachte is dat leerlingen zich het antwoord op een meerkeuzevraag beter 
herinneren dan het antwoord op een open vraag (mogelijk ten gevolge van het 
terugverwijzingseffect bij de meerkeuzevragen). Naar de vraag of open en meerkeuzevragen bij 
wiskunde een beroep doen op verschillende vaardigheden is nog maar weinig onderzoek 
gedaan dat voldoet aan de eis van stam- en scoringsequivalentie en waarin gecontroleerd is 
voor volgorde-effecten (Traub, 1993). In het onderhavige onderzoek zijn drie vraagtypen met 
elkaar vergeleken: open vragen (O), meerkeuzevragen met als standaard slotalternatief �Het 
goede antwoord staat er niet bij� (G) en standaard meerkeuzevragen (M). Er is gekozen voor 
een meergroepen ontwerp met twee metingen waarin elke combinatie van vraagtypen 
voorkomt, dus ook twee keer dezelfde vraagvorm.  
 
Vraagstelling  
Het onderzoek heeft tot doel te onderzoeken in hoeverre open en meerkeuzevragen 
gelijkwaardig zijn in termen van gemeten vaardigheden, betrouwbaarheid, moeilijkheid en 
afnametijd. Voorafgaand aan het onderzoek zijn op grond van de hierboven besproken  
literatuur de volgende verwachtingen geformuleerd:  
1 De drie vraagtypen doen een beroep op verschillende vaardigheden. 
2  O-vragen hangen hoger samen met G-vragen dan met M-vragen.  
3 De samenhang tussen O-vragen en de twee typen meerkeuzevragen is hoger bij 

scoringsequivalente dichotome scoring van de open vragen dan bij niet-
scoringsequivalente polytome scoring van de open vragen (vanwege een methode-
effect van de scoringswijze).2 

4 O-vragen zijn betrouwbaarder zijn dan G-vragen die op hun beurt weer betrouwbaarder 
zijn dan M-vragen.  

5 O-vragen zijn moeilijker dan G-vragen die op hun beurt weer moeilijker zijn dan M-
vragen.  

6 O-vragen vergen meer afnametijd dan G-vragen die op hun beurt weer meer afnametijd 
kosten van M-vragen. 
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De vraag naar de gemeten vaardigheden is het allerbelangrijkst (Traub, 1993). Als open en 
meerkeuzevragen een beroep zouden doen op verschillende vaardigheden, is vergelijking van 
betrouwbaarheid, moeilijkheid en afnametijd betekenisloos. Het zou immers neerkomen op het 
vergelijken van appels met peren.  
 
Context van het onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van het Volg- en AdviesSysteem 
(VAS), een leerlingvolgsysteem voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (Bügel & 
Feldbrugge, 2001; Van Krimpen & Kuhlemeier, 2002). Het VAS omvat entreetoetsen, 
adviestoetsen en binnenkort ook volgtoetsen. Met de Entreetoetsen kunnen scholen aan het 
begin van het eerste leerjaar nagaan wat leerlingen kennen en kunnen. De Adviestoetsen voor 
het einde van  tweede leerjaar dienen ter ondersteuning van plaatsingsbeslissing in de 
bovenbouw. Momenteel werkt het projectteam aan Volgtoetsen die een verbinding gaan 
vormen tussen de entree- en adviestoetsen en die bedoeld zijn voor afname aan het einde van 
het eerste leerjaar of het begin van het tweede leerjaar. Scholen ontvangen een scoringsservice 
waarbij de optisch leesbare antwoordbladen op het Cito worden verwerkt, zodat docenten niet 
zelf hoeven te corrigeren. Daarbij is vooralsnog het gebruik van meerkeuzevragen noodzakelijk. 
Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande beoordelingspraktijk in het wiskunde-
onderwijs bestond de eerste versie van de adviestoets wiskunde geheel uit open vragen. De 
praktische aanleiding tot het onderzoek is gelegen in opmerkingen van schoolleiders over de 
bewerkelijkheid van het nakijken van de open vragen uit deze toets. Naar aanleiding daarvan is 
besloten om de wiskundetoets met ingang van het schooljaar 2001-2002 uitsluitend uit 
meerkeuzevragen te laten bestaan. Het onderzoek heeft mede tot doel om na te gaan of deze 
beslissing terecht is geweest. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn de keuze voor uitsluitend 
gesloten vragen in de wiskundetoets van het VAS te heroverwegen.  
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2 Methode van onderzoek 
 
2.1 Proefpersonen 
 
Aan het onderzoek is deelgenomen door 2589 tweedeklassers uit de gemengde en 
theoretische leerweg van het vmbo. Deze leerlingen namen aan de eerste en/of de tweede 
afname deel. De leerlingen waren afkomstig van 104 scholen. Van 2270 van deze 2589 
leerlingen zijn bruikbare gegevens van zowel de eerste als de tweede afname beschikbaar (103 
scholen). De samenstelling naar geslacht was 52% jongens en 48% meisjes. Vijf procent van 
de leerlingen sprak thuis (ook) een andere taal dan Nederlands. Van de leerlingen was 29% 
dertien jaar oud, 59% veertien, 11% vijftien en 1% zestien.  
 
2.2 Instrumenten 
 
In het onderzoek is de wiskundetoets uit het Volg- en AdviesSysteem (VAS) van het Cito als 
uitgangspunt genomen. Deze toets bestaat uit 41 open vragen waarvan de psychometrische 
eigenschappen bekend zijn. De opgaven zijn afgestemd op wat tweedeklassers in de 
gemengde en theoretische leerweg van het vmbo aankunnen.  
Uit de oorspronkelijke toets van 41 opgaven is een aselecte steekproef van achttien opgaven 
getrokken voor afname in één lesuur. De achttien opgaven geven een redelijke dekking van de 
wiskunde in de onderbouw. Van de achttien opgaven gaan er zes over het vakonderdeel 
rekenen, zes over algebra en zes over meetkunde.  
Getypeerd volgens de taxonomieën van Snow (1993) en Bennett (1993) gaat het om 
zogenaamde �problem exercises� respectievelijk �construction items�. De leerling moet een 
wiskundig probleem oplossen via bijvoorbeeld een redenering of een berekening of via het 
verrichten van een meting met een geodriehoek of windroos. Bij veertien van de achttien 
opgaven hoeft de leerling �slechts� een oplossing te produceren zonder een nadere toelichting 
of verklaring te geven (type a). Bij de overige vier opgaven moet de leerling de zelf 
geproduceerde oplossing ook nader toelichten of verklaren (type b).  
Om het effect van het vraagtype zo zuiver mogelijk te kunnen vaststellen zijn volledig 
stamequivalente versies geconstrueerd. De inleiding op de vraag- of probleemstelling en de 
stam van de opgave is voor de drie versies gelijk. Voor elke open opgave zijn twee typen 
meerkeuzevragen geconstrueerd: een standaard meerkeuzevraag en een wat complexere 
meerkeuzevraag met als extra slotalternatief �Het goede antwoord staat er niet bij�. De 
meerkeuzeversies zijn geconstrueerd op basis van de gegevens uit een eerder gehouden 
pretest. Van ongeveer honderd leerlingen is steeds bekeken welke antwoorden het meest 
frequent voorkwamen en hoe de verschillende (foute) antwoorden verklaard zouden kunnen 
worden. Er is geprobeerd om al deze foute antwoorden in de afleiders te verwerken 
(Bridgeman, 1992). Waar dit niet mogelijk was, zijn de meest frequente foute antwoorden 
gekozen.  
Bij vijf van de achttien meerkeuzevragen is gekozen voor alternatieven met een interval in 
plaats van discrete getallen. De achterliggende gedachte is dat een interval minder aanleiding 
geeft tot ongewenste terugverwijzingseffecten dan een discreet getal. Dit geldt in het bijzonder 
voor de opgaven over vergelijkingen. Weliswaar kan de leerling nog steeds de grenzen van een 
interval invullen in de vergelijking, maar minder gemakkelijk dan bij discrete getallen het geval 
is.  
 
Al met al zijn de volgende drie toetsboekjes met ieder achttien opgaven samengesteld:  
- open vragen (O); 
- complexere meerkeuzevragen met als extra afleider �Het goede antwoord staat er niet 

bij� (G); 
- standaard meerkeuzevragen met slechts één correct antwoord (M). 
 
Om volgorde-effecten tegen te gaan zijn van elk toetsboekje twee toetsversies gemaakt die 
alleen verschillen in de volgorde waarin de opgaven binnen de boekjes gepresenteerd zijn.  
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2.3 Scoring 
 
De antwoorden op de open vragen zijn gescoord volgens de oorspronkelijke scoringsregels van 
de wiskundetoets van het Volg- en Adviessysteem. Dit voorschrift voorziet in polytome scoring 
van zes opgaven en dichotome scoring van de overige twaalf opgaven. Daarnaast zijn de open 
opgaven (nogmaals) dichtoom gescoord, maar nu overeenkomstig het correctievoorschrift van 
de meerkeuzeopgaven. Daarbij is voldaan aan de eis van scoringsequivalentie (Traub & 
MacRury, 1981). Voor alle opgaven geldt dat het voorschrift voor de dichtome scoring van de 
open vraag nagenoeg identiek is aan de correctiesleutel van de overeenkomstige 
meerkeuzeversie. In het vervolg van dit rapport noemen we de oorspronkelijke scoringswijze 
gemakshalve polytome scoring, ook al zijn slechts zes van de achttien opgaven polytoom 
gescoord en is er een aanzienlijke overeenkomst met het voorschrift voor de dichtome scoring 
van de open vragen en de correctiesleutel van de meerkeuzevragen.  
Zoals gezegd is bij elk van de achttien open opgaven uit de VAS-wiskundetoets een 
meerkeuzeversie met een bijbehorende correctiesleutel geconstrueerd. Bij het ontwerpen van 
de regels voor de dichtome scoring van de open vragen is gestreefd naar scoringsequivalentie 
met de overeenkomstige meerkeuzeversies (Traub & MacRury, 1981). Voor alle opgaven geldt 
dat het voorschrift voor de dichtome scoring van de open vraag nagenoeg identiek is aan de 
correctiesleutel van de overeenkomstige meerkeuzeversie. Voor de opgaven met discrete 
getallen als afleiders betekent dit dat leerlingen alleen een punt krijgen voor het juiste getal. Een 
eventuele uitwerking wordt niet in de correctie meegenomen. Bij opgaven waar gekozen is voor 
afleiders met intervallen is dit anders. Bij deze opgaven worden alle antwoorden die binnen het 
juiste interval vallen goed gerekend. Ook als deze antwoorden dus eigenlijk niet helemaal juist 
zijn (bijvoorbeeld niet nauwkeurig afgerond of helemaal precies gemeten). Alleen op deze 
manier kon een nagenoeg identieke scoring van de open en meerkeuzevraag bewerkstelligd 
worden.  
Omwille van de vergelijkbaarheid van afnamecondities beantwoordden de leerlingen de 
meerkeuzevragen in het toetsboekje zelf. De leerlingen hoefden hun antwoorden met andere 
woorden niet over te zetten op een optisch leesbaar antwoordblad. De antwoorden op de 
meerkeuzevragen zijn verponst. Ter controle op invoerfouten zijn de gegevens twee keer 
ingevoerd waarbij geconstateerde discrepanties zijn gecorrigeerd. 
De antwoorden op de open vragen zijn na een intensieve training door drie studenten 
natuurkunde beoordeeld. De beoordelaarsovereenstemming is vastgesteld op basis van twee 
subtests van vijftig leerlingwerken. De correlaties tussen de scores van de drie beoordelaars 
bedroeg voor de dichotome scoring gemiddeld .97 en voor de polytome scoring gemiddeld 
eveneens .97. 
 
 
2.4 Onderzoeksontwerp 
 
Om het effect van het vraagtype zuiver vast te stellen is gekozen voor een meergroepen 
ontwerp met twee metingen. Daarbij is ervoor gezorgd dat elke combinatie van vraagtypen 
voorkomt, dus ook twee keer hetzelfde vraagtype. De leerlingen zijn binnen schoolklassen 
systematisch aan deze negen combinaties i.c. groepen toegewezen.  
Tussen de eerste en tweede afname zat een periode van twee à drie weken. Om het effect van 
herinnering en teruglopende motivatie (Traub & MacRury, 1981) zoveel mogelijk uit te 
schakelen, is er voor gezorgd dat geen enkele leerling dezelfde vragen nogmaals in dezelfde 
volgorde moest maken. Tabel 1 laat zien hoe de toetsboekjes zijn toegewezen aan de negen 
groepen. Leerlingen die op één of beide tijdstippen afwezig waren, zijn uit het bestand 
verwijderd. Ongeveer eenderde van de leerlingen (groep 1, 2 en 3) maakte de opgaven twee 
keer in dezelfde vraagvorm (maar met de opgaven in een andere volgorde). Ongeveer 
tweederde van de leerlingen kreeg bij de tweede afname de opgaven in een andere vraagvorm 
voorgelegd (eveneens in een andere volgorde). Dit onderzoeksontwerp stelt ons in staat een 
onderscheid maken tussen het effect van het vraagtype, zuivere herinneringseffecten en de 
scoringswijze. 
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Tabel 1 
Aantal leerlingen per vraagtype per groep per tijdstip (O: Open; G: Geen-van-deze; M: 
Standaard meerkeuze; A: Itemvolgorde A; B: Itemvolgorde B) 
 

Dichotome scoring Polytome scoring Groep Aantal 
leerlingen Eerste 

afname 
Tweede 
afname 

Eerste 
afname 

Tweede 
afname 

1 257 OA OB OA OB 
2 248 GA GB   
3 265 MA MB   
4 242 OB GA OB  
5 256 GB OA  OA 
6 250 OA MB OA  
7 261 MA OB  OB 
8 246 GB MA   
9 245 MB GA   
 
Ter controle is nagegaan of de negen groepen als equivalent beschouwd mogen worden. 
Daartoe is gekeken naar verschillen in de verdeling naar geslacht, leeftijd, thuistaal en 
itemvolgorde binnen de toetsboekjes (A of B). Geen van de uitgevoerde χ2-toetsingen was 
significant (op 1%-niveau). Er is derhalve geen reden om aan de equivalentie van de negen 
groepen te twijfelen. 
De afnametijd is als volgt vastgesteld. Aan het begin van de afname gaf de docent de leerlingen 
de opdracht om de begintijd in het toetsboekje te noteren. De leerlingen leverden het 
toetsboekje bij de docent in zodra zij de laatste vraag beantwoordden. De docent noteerde de 
eindtijd op de daarvoor bestemde plaats in het toetsboekje.  
 
 
2.5 Statistische analyse 
 
Het begrippenkader voor het bepalen van de vergelijkbaarheid van de drie vraagtypen ontlenen 
we aan de klassieke testtheorie (Lord & Novick,1968; Jöreskog, 1971a,b). De meest stringente 
eis voor de vergelijkbaarheid van twee of meer tests is die van parallelliteit. Parallelle metingen 
hebben gelijke ware scorevarianties en gelijke meetfouten (en in het strikt parallelle model ook 
dezelfde gemiddelden). Voor paper-and-pencil-tests is de eis van parallelliteit te hoog 
gegrepen, zeker als er gewerkt wordt met beoordelaars of observatoren (Feldt & Brennan, 
1989). Het tau-equivalente model is wat minder restrictief. Tau-equivalente metingen hebben 
weliswaar gelijke ware scorevarianties, maar de meetfouten en dus ook de geobserveerde 
varianties mogen verschillen (en in het essentieel tau-equivalente model ook de gemiddelden). 
Het congenerieke model is nog minder stringent. Twee of meer tests worden congeneriek 
genoemd als de ware scores perfect correleren; de ware scorevarianties en de meetfouten 
mogen verschillen (Jöreskog, 1971a, p. 109). Wiskundetoetsen die afgezien van het vraagtype 
volledig identiek zijn, hoeven niet te voldoen aan de strenge eisen van parallelliteit of tau-
equivalentie. Het is voldoende dat de meting voldoet aan de eisen van congenericiteit (gelijke 
factorstructuren).  
De belangrijkste beschrijvende gegevens zijn gepresenteerd in Tabel 2. Het aantal leerlingen 
betreft degenen die zowel bij de eerste als de tweede afname bruikbare gegevens verstrekten. 
Het toetsboekje dat bij de eerste afname is voorgelegd aan de eerste groep en waarvan de 
antwoorden dichotoom gescoord zijn, is aangeduid met de code G11M1, waarbij G11 staat voor 
groep 1 eerste afname en M1 voor methode 1 (dichotoom).  
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Tabel 2 
Aantal leerlingen (N), laagste score (Min), hoogste score (Max), gemiddelde, standaard deviatie 
(SD), scheefheid, kurtosis en betrouwbaarheid (Cronbach�s alpha)  
 
Test N Min Max Gemiddelde SD Scheefheid Kurtosis Alpha 
G11M1 257 4.00 18.00 12.47 2.91 -.46 .00 .64 
G12M1 257 4.00 18.00 12.21 2.91 -.53 -.21 .64 
G11M2 257 3.75 18.00 12.15 2.77 -.37 -.17 .65 
G12M2 257 3.00 17.50 11.67 2.88 -.51 -.11 .68 
G21 248 6.00 18.00 12.88 2.60 -.26 -.46 .54 
G22 248 3.00 18.00 13.32 2.72 -.72 .45 .61 
G31 265 6.00 18.00 13.35 2.50 -.62 .15 .55 
G32 265 6.00 18.00 13.59 2.63 -.59 -.25 .60 
G41M1 242 3.00 18.00 12.14 2.73 -.49 .16 .58 
G42 242 4.00 18.00 13.15 2.84 -.83 .79 .65 
G41M2 242 2.50 18.00 11.58 2.72 -.37 .05 .63 
G51 256 4.00 18.00 13.00 2.63 -.47 .19 .56 
G52M1 256 4.00 18.00 12.75 2.89 -.62 .21 .64 
G52M2 256 2.50 18.00 12.24 2.76 -.77 .74 .66 
G61M1 250 6.00 18.00 12.76 2.74 -.23 -.70 .59 
G62 250 6.00 18.00 13.85 2.54 -.64 .27 .60 
G61M2 250 5.50 18.00 12.42 2.67 -.29 -.57 .63 
G71 261 5.00 18.00 13.66 2.47 -.49 .08 .55 
G72M1 261 2.00 18.00 12.31 2.70 -.68 .68 .58 
G72M2 261 2.25 17.50 11.78 2.65 -.65 .59 .63 
G81 246 4.00 18.00 12.87 2.67 -.57 .13 .58 
G82 246 7.00 18.00 13.98 2.33 -.48 .04 .52 
G91 245 5.00 18.00 13.11 2.62 -.49 -.19 .59 
G92 245 3.00 18.00 13.17 2.70 -.54 .17 .60 
Noot.  M1: dichotome scoring; M2: polytome scoring 
 
Om modeltechnische redenen zijn voor elke combinatie van groep, toetsversie en 
afnamemoment twee parallelle subtests geconstrueerd, volgens de methode van random 
matched subtests met zoveel mogelijk gelijke gemiddelden, standaarddeviaties en 
betrouwbaarheden (Gulliksen, 1950). Dan kunnen de split-half betrouwbaarheden en de 
correlaties tussen de latente vaardigheidsfactoren simultaan geschat worden. Omdat het 
parallelle subtests betreft, zijn in alle analyses twee soorten restricties aan de gegevens 
opgelegd: gelijke meetfouten en gelijke ladingen van de beide subtestscores op de latente 
vaardigheidsfactor. 
De covariantiematrices van de negen groepen zijn simultaan geanalyseerd met het programma 
LISREL 8.54 (Jöreskog & Sörbom, 2001). Achtereenvolgens wordt een aantal in elkaar geneste 
modellen geanalyseerd waarbij telkens een restrictie wordt opgeheven. In alle modellen zijn de 
meetfouten en de factorladingen van de beide subtests paarsgewijs aan elkaar gelijk gesteld. 
Het betreft immers parallelle subtests met nagenoeg gelijke gemiddelden, varianties en 
betrouwbaarheden.  
 
 
2.6 Geanalyseerde modellen: gemeten vaardigheden, betrouwbaarheid en moeilijkheid 
 
Ter bestudering van de verschillen tussen de drie vraagtypen qua gemeten vaardigheden, 
betrouwbaarheid en moeilijkheid zijn verschillende modellen geanalyseerd. De analyses zijn 
uitgevoerd op de 4*4 covariantiematrices van de negen groepen (zie het afname-ontwerp in 
Tabel 1). De negen covariantiematrices zijn simultaan geanalyseerd. Omwille van een zuivere 
vergelijking tussen de drie vraagtypen zijn van de open vragen alleen de dichotoom gescoorde 
antwoorden gebruikt. Het basismodel is een éénfactormodel met gelijkheidsrestricties op de 
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meetfouten en de factorladingen. Deze ene vaardigheidsfactor wordt geïndiceerd door de 
somscores op de vier subtests. Omwille van een inzichtelijke vergelijking van modellen is het 
basismodel gespecificeerd als een model met twee perfect gecorreleerde latente 
vaardigheidsfactoren. Figuur 1 toont model 1 voor de eerste groep. De eerste positie van de 
index staat voor het afnametijdstip (1 = eerste afname; 2 = tweede afname) en de tweede 
positie voor de scoringswijze (1 = dichotoom; 2 = polytoom). De beide subtests zijn aangeduid 
met de letters a en b. 

 

 
 
Figuur 1 
Model 1 voor de eerste groep (O: O-vraagtype; a: subtest a; b: subtest b) 
 
In model 1 t/m 4c wordt alleen de (co)variantiestructuur geanalyseerd en in de modellen 5a, 5b 
en 5c wordt ook de structuur van de gemiddelden gemodelleerd. 
 
Model 1  
Model 1 is het meest restrictief: alle te schatten parameters zijn invariant over groepen. Dit wil 
zeggen: de meetfouten, factorladingen en (ware) correlatie tussen de factoren zijn zowel binnen 
als tussen de negen groepen aan elkaar gelijk gesteld.  
Verder nemen we aan dat de (ware) correlatie tussen de beide vaardigheidsfactoren voor de 
eerste en tweede afname in alle groepen gelijk is aan één. Op beide tijdstippen meten we 
steeds dezelfde vaardigheid, ongeacht het vraagtype.  
Volgens dit model wordt er in elke groep op elk tijdstip hetzelfde gemeten met dezelfde 
betrouwbaarheid. We noemen dit model een model voor parallelle meting, omdat de drie 
vraagtypen gelijke factorladingen en meetfouten hebben. 
 
Model 2a en 2b  
In model 2a versoepelen we de restrictie van volledig gelijke meetfouten over groepen alleen 
voor de drie vraagtypen. Voor elk van de drie vraagtypen schatten we een afzonderlijke 
residuele variantie. De meetfouten van de O-, G- en M-vragen mogen van elkaar verschillen. 
Een betere passing van model 2A in vergelijking met model 1 betekent dat de meting met de 
drie vraagtypen en niet meer voldoet aan de eis van parallelliteit, maar hooguit aan die van tau-
equivalentie.   
In model 2B wordt de restrictie van volledig gelijke factorladingen voor de drie vraagtypen 
versoepeld. Voor elke van de drie vraagtypen schatten we een afzonderlijke factorlading. De 
mate waarin de geobserveerde subtestscores de vaardigheid indiceren, mag per vraagtype 
verschillen. Dit model kunnen we een congeneriek model noemen, aangezien de relatie tussen 
beide latente factoren - afgezien van meetfouten - invariant is over groepen. 
Acceptatie van model 2B houdt in dat de drie vraagtypen niet even betrouwbaar meten en dat 
er verschil is in de mate waarin zij de vaardigheid indiceren. Ze kunnen echter nog steeds 
dezelfde vaardigheid meten.  
 
Model 3A en 3B 
In model 3A en 3B versoepelen we de restricties dat de meetfouten en factorladingen van de 
drie vraagtypen voor elk van beide meetmomenten gelijk zijn. In model 3A verwijderen we de 
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restrictie dat de meetfouten van de drie vraagtypen bij de eerste afname even groot zijn als bij 
de tweede afname. In model 3B verwijderen we de overeenkomstige restrictie op de 
factorladingen. Acceptatie zou betekenen dat de betrouwbaarheid (model 3A) en de mate 
waarin de drie vraagtypen de vaardigheid indiceren (model 3B) van afname tot afname 
verschilt. Omdat de correlatie tussen beide afnamen gelijk is (in dit geval aan één), is het nog 
steeds mogelijk dat de drie vraagtypen op beide momenten dezelfde vaardigheid meten. Ook 
deze modellen kunnen we congenerieke modellen noemen, omdat de factorstructuur - afgezien 
van meetfouten � nog steeds invariant is over groepen.  
 
Model 4A, 4B en 4C 
Model 4A, 4B en 4C noemen we ongelijke vaardigheidmodellen. In model 4A mag de (ware) 
correlatie tussen de wiskundeprestaties op de twee tijdstippen afwijken van één. Wel 
handhaven we de restrictie dat deze correlatie in alle groepen dezelfde waarde moet hebben. 
De correlatie tussen de beide metingen met het O-vraagtype in de eerste groep is met andere 
woorden gelijk aan de correlatie tussen de beide metingen met het G-vraagtype in de tweede 
groep die op zijn beurt weer gelijk is aan de correlatie tussen de beide metingen met het M-
vraagtype in de derde groep, et cetera. Acceptatie van model 4A impliceert dat er op het eerste 
tijdstip mogelijk iets anders gemeten wordt dan op het tweede tijdstip, maar dat dit verschil niets 
van doen heeft met het vraagtype (i.c. de groep). De drie vraagtypen kunnen binnen beide 
meetmomenten nog steeds dezelfde vaardigheid meten. 
In model 4B en 4C wordt de belangrijkste onderzoeksvraag getoetst. Nu versoepelen we de eis 
dat de correlatie tussen de latente factoren voor de eerste en tweede afname in alle groepen 
gelijk moet zijn. In model 4B stellen we alleen de correlaties in de groepen die afgezien van de 
itemvolgorde twee keer hetzelfde vraagtype kregen voorgelegd aan elkaar gelijk (d.w.z. die van 
groep 4 gelijk aan groep 5, groep 6 aan 7 en groep 8 aan 9; zie het afname-ontwerp in Tabel 1). 
In model 4C mag de correlatie in elk van de negen groepen anders zijn. Acceptatie van Model 
4B en/of 4C betekent dat de drie vraagtypen niet dezelfde vaardigheden meten. Een beter 
passing van model 4C ten opzichte van 4B betekent dat de correlatie tussen de afnamen van 
verschillende vraagtypen asymmetrisch is, dit wil zeggen: afhankelijk van de volgorde waarin de 
vraagtypen worden aangeboden. Deze drie modellen zou men kunnen aanduiden als modellen 
voor niet-congenerieke metingen. 
 
Om de gemiddelden van de drie vraagtypen zinvol te kunnen vergelijken moet de meting 
tenminste voldoen aan de eis van tau-equivalentie. De drie vraagtypen moeten niet alleen een 
beroep doen op dezelfde vaardigheidsfactoren (congenericiteit), maar ook de factorladingen 
moeten gelijk zijn. Alleen als de drie vraagtypen dezelfde vaardigheid in dezelfde mate meten, 
is een analyse van de verschillen in moeilijkheid ofwel gemiddelden zinvol. Uitgaande van de 
aanname van tenminste tau-equivalentie, gaan we in de modellen 5a, 5b en 5c na in hoeverre 
de drie vraagtypen ook verschillen qua factorgemiddelden (moeilijkheid). 
  
Model 5a 5b en 5c 
Model 5a is het meest restrictief: alle te schatten parameters zijn invariant over groepen. Dit wil 
zeggen: de gemiddelden, meetfouten, factorladingen en (ware) correlatie tussen de drie 
vaardigheidsfactoren zijn over de groepen aan elkaar gelijk gesteld. Verder nemen we aan dat 
de (ware) correlatie tussen de beide vaardigheidsfactoren in alle groepen gelijk is aan één. De 
drie vraagtypen meten op beide tijdstippen steeds dezelfde vaardigheid met steeds dezelfde 
betrouwbaarheid.  
In model 5b mogen de gemiddelden van de vraagtypen verschillen. Voor elk vraagtype schatten 
we een afzonderlijk gemiddelde door de parameters voor de latente gemiddelden per vraagtype 
over groepen aan elkaar gelijk te stellen. Volgens dit model zijn de vraagtypen niet even 
moeilijk, maar meten ze afgezien van een schalingsfactor dezelfde vaardigheid met dezelfde 
betrouwbaarheid. 
In model 5c mogen ook de meetfouten van de vraagtypen van elkaar verschillen. Voor elk 
vraagtype schatten we een afzonderlijke meetfout door gelijkheidsrestricties op te leggen aan 
de desbetreffende residuele varianties. Dit is een model voor essentieel tau-quivalente 
metingen. De vraagtypen hebben immers nog steeds gelijke ware scorevarianties, maar de 
meetfouten en dus ook de geobserveerde varianties van de drie vraagtypen mogen verschillen. 
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Volgens dit model meten de vraagtypen afgezien van een schalingsfactor dezelfde 
vaardigheden, maar met een verschillende betrouwbaarheid. 
 
 
2.7 Geanalyseerde modellen: dichotome versus polytome scoring 
 
Ter bestudering van de vraag naar de gelijkwaardigheid van de beide scoringswijzen van de 
open vragen zijn tien vier-groepen modellen geanalyseerd. Daarbij is ook nagegaan of de O-
vragen hoger samenhangen met de G-vragen dan met de M-vragen en of de beide typen 
meerkeuzevragen hoger samenhangen met de scoringsequivalente O-vragen dan met de 
polytoom gescoorde O-vragen. Deze analyses zijn uitgevoerd op de 6*6 covariantiematrices 
van de groepen 4, 5, 6 en 7 die naast O-vragen de G- of M-vragen kregen voorgelegd (zie het 
afname-ontwerp in Tabel 1). De matrices van de vier groepen zijn simultaan geanalyseerd. 
Omdat deze modellen en hun interpretatie sterk lijken op die van eerdere analyses, worden ze 
hier slechts summier omschreven. 
In model 1 zijn de factorladingen en meetfouten invariant over de vier groepen, terwijl de 
correlaties tussen de drie vaardigheidsfactoren gefixeerd zijn op één. 
In model 2a mogen de meetfouten van de drie vraagtypen verschillen. In vergelijking met model 
1 worden derhalve twee extra parameters geschat. Er is nog geen onderscheid gemaakt naar 
scoringsmethode. Binnen het O-vraagtype handhaven we de restrictie dat de meetfouten voor 
de beide scoringsmethoden aan elkaar gelijk zijn. 
In model 2b mogen ook de factorladingen van de drie vraagtypen van elkaar verschillen. 
Wederom is binnen het O-vraagtype nog geen onderscheid gemaakt naar scoringsmethode.  
Model 3a is identiek aan model 2b, zij het dat er u voor elke scoringsmethode een afzonderlijke 
meetfout wordt geschat. Volgens dit model kan de ene scoringsmethode betrouwbaarder zijn 
dan de andere. 
Model 3b is iets minder restrictief dan model 3a omdat er nu ook voor elke scoringsmethode 
een afzonderlijke factorlading wordt geschat. Volgens dit model verschillen de beide 
scoringswijzen niet alleen qua betrouwbaarheid, maar mogelijk ook in de mate waarin zij de 
vaardigheid indiceren. 
In model 4A mogen de meetfouten niet alleen verschillen per vraagtype en per scoringswijze, 
maar ook per tijdstip. De opgelegde restricties van gelijke meetfouten gelden alleen in die (vier) 
gevallen dat de prestaties op hetzelfde moment met hetzelfde vraagtype gemeten zijn en ook 
nog eens op dezelfde manier beoordeeld zijn.  
Model 4B is identiek aan model 4A, zij het dat nu ook de restricties op de factorladingen 
versoepeld worden. Niet alleen de meetfouten, maar ook factorladingen mogen verschillen naar 
vraagtype, scoringswijze en meetmoment.  
In model 5A wordt de restrictie dat de (ware) correlaties tussen de latente vaardigheidsfactoren 
gelijk zijn aan één opgeheven. Wel moet het correlatiepatroon in elk van de vier groepen gelijk 
zijn.  
In model 5B mogen de G- en M-vragen anders met de dichotoom gescoorde O-
vragen samenhangen dan met de polytoom gescoorde O-vragen.  Uiteraard handhaven we de 
restrictie dat de correlatie tussen de dichotoom en polytoom gescoorde open vragen in elke 
groep gelijk is.  
In model 5C worden alle correlaties in de vier groepen vrij geschat. 
 
Figuur 2  toont het uitgangsmodel voor de vierde groep. Het eerste cijfer van de index staat 
voor het afnametijdstip (1 = eerste afname; 2 = tweede afname) en het tweede cijfer voor de 
scoringswijze (1 = dichotoom; 2 = polytoom). De subtests zijn aangeduid met de letters a en b. 
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Figuur 2 
Uitgangsmodel voor de vierde groep (O: O-vraagtype; G: G-vraagtype; a: subtest a; b: subtest b) 
 
2.8 Passingsevaluatie 
 
De relatieve passing van concurrerende modellen wordt geëvalueerd aan de hand van de 
toetsingsgrootheid χ2, de Goodness-of-Fit Index (GFI) en de Standardized Root Mean Square 
Residual (SRMR.) Waar het geneste modellen betreft, kan het passingsverschil geëvalueerd 
worden aan de hand van het verschil in χ2 en het bijbehorende verschil in het aantal 
vrijheidsgraden (Bentler & Bonet, 1980). In verband met het grote aantal waarneming is p < .01 
gehanteerd als significantieniveau bij de passingsvergelijking. De GFI is te interpreteren als het 
totaal aan verklaarde (co)variantie en zal doorgaans variëren tussen nul en één, waarbij een 
model beter past naarmate de GFI de waarde één dichter benadert. De Root Mean Square 
Residual (RMR) is een maat voor het gemiddelde absolute verschil tussen de geobserveerde 
en de geschatte (co)variaties. Zo wordt de RMR in een meer-groepenanalyse berekend als de 
wortel van het gemiddelde gekwadrateerde verschil tussen overeenkomstige elementen in de 
geobserveerde en de geschatte covariantiematrices. De SRMR is de gestandaardiseerde versie 
van de RMR  en is min of meer te interpreteren als de gemiddelde niet-verklaarde correlatie. 
Vanwege het grote aantal waarnemingen zullen kleine modelafwijkingen al snel tot statistische 
significantie van de χ2-toetsing leiden (Marsh, Balla & McDonald, 1988). Aanvullende indices 
zijn de Comparative Fit Index (CFI), de RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), de 
ECVI (Expected Cross Validation Index) en de CN (Critical N). De CFI en de RMSEA zijn 
minder gevoelig voor de steekproefgroote dan χ2. De CFI (Bentler, 1990) loopt net als de GFI 
van nul tot één, waarbij een waarde boven de .90 algemeen wordt beschouwd als een indicatie 
voor een acceptabele fit. De RMSEA compenseert voor de complexiteit van het model (Browne 
& Cudeck, 1993). Voor de RMSEA geldt dat waarden onder de .05, tussen de .05 en .10 en 
boven de .10 worden gezien als indicaties voor respectievelijk een zeer goede, middelmatige en 
slechte modelpassing. De ECVI is een kruisvalidatiemaat. Het betreft de waarschijnlijkheid dat 
het model met vergelijkbare steekproeven uit dezelfde populatie gereproduceerd zal worden. 
De ECVI kan alle waarden aannemen. Hoe kleiner de ECVI, hoe groter de kans dat het model 
bij kruisvalidatie gerepliceerd wordt. De CN van een geanalyseerd model geeft aan hoe groot 
de steekproef tenminste moet zijn om de nulhypothese van een perfecte reproductie van de 
geobserveerde covariantiematrix te kunnen weerleggen. Het is de steekproefgrootte die nodig 
zou zijn om de verkregen waarde van de χ2 net niet meer significant te maken. Het is daarom 
meer een maat voor de adequaatheid van de steekproef dan voor de modelfit. Voor de 
passingsvergelijking geldt: hoe hoger de CN, hoe beter. Een vuistregel is dat de CN tenminste 
tweehonderd moet zijn (per groep) en dat een CN kleiner dan 75 wijst op een slechte 
modelpassing. Is de CN duidelijk lager dan de steekproefgrootte, dan is weerlegging van de 
nulhypothese van een perfecte fit onvermijdelijk.  
Hu & Bentler (1999) onderzochten voor een groot aantal fitmaten het effect van verschillende 
grenswaarden. Uit hun onderzoek blijkt dat een gecombineerd criterium van enerzijds een index 
als de CFI (> .95) en anderzijds de SRMR (< .09) tot het kleinste aantal Type I en Type II fouten 
leidt. Om van een goede passing te mogen spreken moet de CFI de grenswaarde van .95 dicht 
benaderen en mag de SRMR niet groter zijn dan .09. 
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3 Resultaten 
 
3.1 Gemeten vaardigheden en betrouwbaarheid 
 
In hoeverre verschillen O-, G- en M-vragen qua gemeten vaardigheden en betrouwbaarheid? 
Ter beantwoording van deze vragen zijn acht negen-groepenmodellen geanalyseerd. Omwille 
van een zo zuiver mogelijke vergelijking zijn van de O-vragen alleen de dichotoom gescoorde 
antwoorden gebruikt. De passingsgegevens zijn weergegeven in Tabel 3.  
 
Tabel 3 
De passing van acht negen-groepen modellen ter analyse van de vergelijkbaarheid van de O-, 
G- en M-vragen (vet: significante passingsverbetering ten opzichte van het voorafgaande model 
op 1%-significantieniveau; V = vraagtype; T = afnamemoment) 
 
Model Χ2 df p GFI CFI RMSEA ECVI CN SRMR 
1 Parallel 166.79 88 < .001 .97 .97 .06 .08 1648 .06 
2a Verschillende 

meetfouten per V 
127.27 86   .003 .98 .98 .04 .06 2118 .05 

2b Verschillende  
meetfouten en 
factorladingen per V  

120.58 84   .006 .98 .98 .04 .06 2191 .06 

3a Verschillende 
meetfouten per V per 
T 

119.72 81   .003 .98 .98 .04 .06 2140 .06 

3b Verschillende  
meetfouten en 
factorladingen per V 
per T 

115.03 78   .004 .97 .98 .04 .06 2158 .05 

4a Correlatie mag 
afwijken van 1.00, 
maar is invariant over 
groepen 

108.44 77   .011 .98 .99 .04 .06 2264 .05 

4b Correlatie 
verschillend per V 

101.96 72   .012 .98 .99 .04 .06 2276 .05 

4c Correlaties 
verschillend per V en 
asymmetrisch 

101.43 69   .007 .98 .99 .04 .06 2208 .05 

           
 Passingsvergelijking          
 1   � 2a 39.57 2 < .001       
 2a � 2b  6.69 2 .035       
 2b � 3a  .86 3 .878       
 3a � 3b 4.69 3 .196       
 3b � 4a 6.59 1 .010       
 4a � 4b 6.48 5 .262       
 4b � 4c  .53 3 .912       

Noot.  GFI = Goodness of Fit Index; CFI  = Comparative Fit Index; RMSE= Root Mean Square 
Error of Approximation; ECVI = Expected Cross Validation Index; CN = Critical N; SRMR =  
Standardized Root Mean Square Residual. 
 
Het meest restrictieve model � Model 1� blijkt al vrij goed bij de data te passen (zie Tabel 3). De 
passing van dit model voldoet aan het strenge gecombineerde criterium van Hu & Bentler 
(1999). De GFI en CFI zijn hoog (.97), de SRMR is voldoende laag, terwijl ook de RMSEA met 
.06 de gewenste bovengrens van .05 al vrij dicht benadert. Ook de CN bevindt zich met 1648 
dicht in de buurt van de wenselijke ondergrens van 1800 (= 9 * 200).  
Model 2A past beter dan model 1 (p < .001). Dit betekent dat de meetfouten van de drie 
vraagtypen verschillen. Voor alle overige modellen geldt dat de passingsverbetering ten opzicht 
van het voorgaande model niet significant is (op 1%-niveau). Zo is een verschil tussen de 
factorladingen van de drie vraagtypen niet aantoonbaar (model 2b versus 2a). We mogen 
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derhalve aannemen dat de drie vraagtypen niet verschillen in de mate waarin de geobserveerde 
subtestscores de vaardigheid indiceren. Ook kunnen we niet aantonen dat de factorladingen en 
de meetfouten voor de eerste afname anders zijn dan die voor de tweede afname (model 3a 
versus 2b en model 3b versus 3a).  
Het ontbreken van een significante passingsverbetering van model 4A ten opzichte van model 
3B betekent dat de voor onbetrouwbaarheid gecorrigeerde correlatie tussen de beide afnamen 
in de negen groepen niet significant verschilt van één. De beide metingen met het O-vraagtype 
in de eerste groep zijn volledig uitwisselbaar, evenals die tussen de twee metingen met het G-
vraagtype in de tweede groep, de twee metingen met het M-vraagtype in de derde groep, de 
meting met het O- en M-vraagtype in de vierde groep et cetera.  
Omdat de modellen 4B en 4C niet beter passen dan respectievelijk model 3B en 4A mogen we 
ervan uitgaan dat de drie vraagtypen dezelfde vaardigheden meten en dat de correlatie tussen 
de afnamen met verschillende vraagtypen symmetrisch is, dit wil zeggen onafhankelijk van de 
volgorde waarin de vraagtypen worden aangeboden.  
Op grond van de passingsvergelijking verdient model 2A de voorkeur boven de andere 
modellen.3 De waarde van χ2 is klein in verhouding tot het aantal vrijheidsgraden (127.27 bij 
86), de GFI en CFI zijn hoog (.98), de RMSEA is met .04 voldoende laag (< .05) om van een 
�close fit� te mogen spreken, de ECVI doet niet veel onder voor die van de minder spaarzame 
modellen en de CN is met 2118 voldoende hoog (> 1800). Overeenkomstig dit model 
verschillen de drie vraagtypen qua betrouwbaarheid, maar er is niet aangetoond dat ze een 
beroep doen op verschillende vaardigheden.  
De betere passing van model 2a ten opzichte van model 1 betekent dat de betrouwbaarheid 
waarmee de drie vraagtypen de wiskundeprestaties meten verschilt. De parameterschattingen 
voor de residuele varianties van de O-, G- en M-vragen bedragen respectievelijk 1.49, 1.29 en 
1.13 bij een gemeenschappelijke factorlading van 1.06. Na toepassing van de formule van 
Spearman-Brown voor homogene testverlenging met een factor twee � het betreft immers 
parallelle subtests � bedragen de betrouwbaarheden van de O-, G- en M-toetsen respectievelijk 
.60, .64 en .67. De M-vragen zijn dus betrouwbaarder dan de G-vragen die op hun beurt weer 
betrouwbaarder zijn dan de O-vragen. 
 
 
3.2 Moeilijkheid  
 
In hoeverre zijn de drie vraagtypen even moeilijk? De keuze voor model 2A betekent dat de drie 
vraagtypen dezelfde vaardigheid in dezelfde mate meten. Het is daarom zinvol om de 
factorgemiddelden (moeilijkheid) met elkaar te vergelijken. Allereerst is nagegaan of de drie 
vraagtypen verschillen qua latente gemiddelden (onder de aannamen van gelijke factorladingen 
en al dan niet gelijke meetfouten). Tabel 4 toont de resultaten van de analyse van de 
gemiddelden (onder de aannamen van parallelliteit en tau-equivalentie).  
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Tabel 4 
De passing van drie negen-groepen modellen ter analyse van verschillen tussen de 
gemiddelden van de O-, G- en M-vragen (vet: significante passingsverbetering ten opzichte van 
het voorafgaande model op 1%-significantieniveau; V = vraagtype) 
 
Model Χ2 df p GFI CFI RMSEA ECVI CN SRMR 
5a Gelijke gemiddelden, 

meetfouten en 
factorladingen  (strikt 
parallel) 

673.05 120 < .001 .95 .76 .14 31 534 .07 

5b Verschillende 
gemiddelden per V 

433.50 118 < .001 .96 .86 .10 .20 816 .06 

5c Verschillende 
gemiddelden en 
meetfouten per V 

406.57 116 < .001 .97 .87 .10 .20 857 .05 

          
 Passingsvergelijking         
 5b � 5a 239.55 2 < .001       
 5c � 5b 26.93 2 < .001       

Noot.  GFI = Goodness of Fit Index; CFI  = Comparative Fit Index; RMSE= Root Mean Square 
Error of Approximation; ECVI = Expected Cross Validation Index; CN = Critical N; SRMR =  
Standardized Root Mean Square Residual. 
 
De modellen waarin de gemiddelden voor de drie vraagtypen mogen verschillen (model 5b en 
5c) blijken aanzienlijk beter te passen dan het uitgangsmodel (model 5a). Model 5c geeft de 
beste passing te zien. Kennelijk is er sprake van een verschil in moeilijkheid tussen de 
vraagtypen. De afwijking van het latente vaardigheidsgemiddelde voor de G-en M-vragen van 
het op nul gefixeerde gemiddelde van de dichtome O-vragen bedraagt respectievelijk .31 en 
.56. Omdat de standaardfout in beide gevallen .04 is, kunnen we concluderen dat O-vragen 
significant moeilijker zijn dan G-vragen die op hun beurt weer moeilijker zijn dan M-vragen. 
Omdat de meeste passingsindices aan de lage kant zijn, moeten deze parameterschattingen 
met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.  
 
De factorgemiddelden voor de drie vraagtypen liggen niet op de schaal van de geobserveerde 
scores. Vandaar dat in Tabel 5 het gemiddelde percentage goed gemaakte opgave per 
vraagtype is weergegeven, uitgesplitst per afnamemoment. De dichotoom gescoorde O-
opgaven (68%) zijn het moeilijkst, gevolgd door de G-opgaven (72%) en de M-opgaven (75%). 
De G- en M-vragen lijken bij de tweede afname iets beter gemaakt te zijn dan bij de eerste 
afname, maar voor de dichtoom gescoorde O-vragen lijkt het afnamemoment weinig uit te 
maken. 
 
Tabel 5 
Percentage goed gemaakte opgaven per vraagtype per afnamemoment 
 
Vraagtype Eerste afname Tweede afname Totaal 
O-dichotoom 68 67 68 
G 71 73 72 
M 74 76 75 
Totaal 71 72 72 
 
3.3 Dichotome en polytome scoring 
 
Ter bestudering van de vragen betreffende de gelijkwaardigheid van de beide scoringswijzen 
van de open vragen zijn tien vier-groepen modellen geanalyseerd. Daarbij is ook nagegaan of 
de twee typen meerkeuzevragen hoger samenhangen met de dichotoom gescoorde O-vragen 
dan met de polytoom gescoorde O-vragen. Tabel 7 toont de resultaten. 
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Tabel 7 
De passing van tien vier-groepen modellen ter analyse van de samenhang van de dichotoom 
en polytoom gescoorde O-vragen met de G- en M-vragen (vet: significante passingsverbetering 
op 1%-significantieniveau; V = vraagtype; S = scoringswijze; T = afnamemoment) 
 
Model Χ2 df p GFI CFI RMSEA ECVI CN SRMR 
  1 Parallel 1432.07 82 < .001 79 .63 .19  .86 81 .140 
2a Verschillende 

meetfouten per V 
1304.84 80 < .001 .78 .67 .20 .91 87 .160 

2b Verschillende  
meetfouten en 
factorladingen per V 

1164.60 78 < .001 .81 .71 .19 .79 96 .094 

3a Verschillende 
meetfouten per V en S  
en verschillende 
factorladingen per V 

1134.00 77 < .001 .82 .71 .19 .75 97 .092 

3b Verschillende  
meetfouten en 
factorladingen per V en  
S  

1133.45 76 < .001 .82 .71 .19 .75 96 .092 

4a Verschillende 
meetfouten per V, S en 
T en verschillende 
factorladingen per V en 
S 

1127.48 72 < .001 .82 .71 .19 .75 92 .092 

4b Verschillende 
meetfouten en 
factorladingen per V, S 
en T 

1125.98 68 < .001 .82 .71 .20 .75 88 .095 

5a Correlaties mogen 
afwijken van 1.00, maar 
zijn invariant over 
groepen 

270.57 65 < .001 .92 .94 .11 .30 351 .099 

5b G- en M-vragen mogen 
anders met de 
dichotoom gescoorde O-
vragen correleren dan 
met de polytoom 
gescoorde O-vragen  

151.75 63 < .001 .96 .98 .08 .20 609 .070 

5c Alle correlaties vrij 
geschat 

139.02 56 < .001 .96 .98 .08 .20 603 .075 

           
 Passingsvergelijking          

 1    � 2a 127.23 2 < .001       
 2a � 2b 140.24 2 < .001       
 1    � 2b 267.47 4 < .001       
 2b � 3a  30.60 1 < .001       
 3a � 3b  .55 1 .458       
 3a � 4a 6.52 5 .259       
 4a � 4b 1.50 4 .827       
 4b � 5a 855.41 3 < .001       
 5b � 5a 118.82 2 < .001       
 5c � 5b 12.37 7  .079       

 
Noot.  GFI = Goodness of Fit Index; CFI  = Comparative Fit Index; RMSE= Root Mean Square 
Error of Approximation; ECVI = Expected Cross Validation Index; CN = Critical N; SRMR =  
Standardized Root Mean Square Residual. 
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De passingsgegevens in Tabel 7 laten zien dat soepeler modellen doorgaans beter passen dan 
restrictievere modellen (p < .01). Zo suggereert de betere passing van model 3a ten opzichte  
van 2b dat de betrouwbaarheid van dichotome en polytome van de open vragen niet gelijk is. 
De grootste passingsverbetering doet zich voor bij de overgang van model 4b naar 5b. Model 
5b geeft in vergelijking met de voorgaande modellen de beste passing te zien, maar past niet 
slechter dan model 5c waarin alle correlaties vrij geschat worden. Dit betekent dat de correlaties 
tussen de factoren wel afhankelijk zijn van het vraagtype, maar niet van de scoringswijze.  
 
Model 5B verdient de voorkeur boven de andere modellen. De waarde van de χ2 is klein in 
verhouding tot het aantal vrijheidsgraden (151.75 bij 63 vrijheidsgraden) en de GFI en CFI zijn 
zeer hoog (.96 respectievelijk .98). De passing voldoet aan het gecombineerde criterium van Hu 
& Bentler (1999). De RMSEA voldoet met .079 niet aan de eis van een �close fit�, maar kan toch 
als middelmatig worden gekarakteriseerd. De ECVI is in vergelijking met alle voorgaande 
modellen het laagst. De CN van 609 voldoet niet helemaal aan de vereiste minimumwaarde van 
800 (= 4*200) voor een vier-groepenmodel. Het geheel overziend, kunnen we echter 
concluderen dat het gekozen model redelijk tot goed bij de data past.  
Kijken we naar de parameterschattingen in het gekozen model 5C, dan zien we dat polytome 
scoring aanzienlijk betrouwbaarder is dan dichotome scoring. Het verschil zit hem niet zozeer in 
de factorladingen als wel in de residuele varianties die voor polytome scoring beduidend kleiner 
zijn dan voor dichotome scoring (voor de eerste en tweede afname respectievelijk 1.07 en 1.03 
versus 1.49 en 1.40). Na toepassing van de formule van Spearman-Brown voor homogene 
testverlenging met een factor twee � het betreft immers parallelle subtests � bedragen de 
betrouwbaarheden voor dichotome scoring .62 (eerste afname) en .62 (tweede afname) en voor 
polytome scoring .72 (eerste afname) en .71 (tweede afname). 
Model 5B biedt ook informatie over de onderlinge samenhang van de dichotoom en polytoom 
gescoorde O-vragen in relatie tot de G- en M-vragen. Tabel 8 toont de voor onbetrouwbaarheid 
gecorrigeerde correlaties tussen de vaardigheidsfactoren.  
 
Tabel 8 
Correlaties tussen de latente vaardigheidsfactoren voor de dichotoom gescoorde O-vragen, de 
G-vragen, de M-vragen en de polytoom gescoorde O-vragen (tussen haakjes: standaardfouten) 
 
 O-dichotoom G M O-polytoom 
O-dichotoom 1.00    
G           .96 (.05) 1.00   
M           .91 (.05)             -.- 1.00  
O-polytoom         1.43 (.04)           .90 (.05)           .85 (.04) 1.00 
 
De O-vragen lijken zoals verwacht hoger met de G-vragen samen te hangen dan met de M-
vragen. De dichotoom gescoorde O-vragen correleren .96 met de G-vragen en .91 met M-
vragen. Gezien de grootte van de standaardfouten mag aan dit verschil echter geen betekenis 
worden gehecht. Ook lijken de polytoom gescoorde O-vragen volgens de verwachting hoger 
met de G-vragen te correleren dan met de M-vragen (respectievelijk .90 en .85). Echter, ook in 
dit geval is het verschil gezien de grootte van de standaardfouten betekenisloos.  
Eveneens overeenkomstig de verwachtingen lijkt de samenhang van de O-vragen met de beide 
typen meerkeuzevragen voor dichtome scoring hoger dan voor polytome scoring. (.96 en .91 
versus .90 en .85). Gezien de grootte van de standaardfouten mag aan geen van deze 
verschillen tussen de correlaties betekenis worden gehecht.  
De correlatie tussen de dichotoom en polytoom gescoorde open vragen wordt geschat als 1.43 
en bevindt zich ruimschoots buiten de toegestane parameterruimte, een verschijnsel dat bij dit 
type analyses vaker voorkomt. De beide scoringswijzen hangen sterker samen dan het model 
bij machte is te voorspellen. De oorzaak is zeer waarschijnlijk niet zozeer gelegen in een 
verkeerde specificatie van het model als wel in empirische onderindentificatie ten gevolge van 
een hoge mate van multicollineariteit in de gegevens. 4 Inspectie van de inter-itemcorrelaties in 
de negen groepen brengt een groot aantal correlaties aan het licht die de waarde 1.00 zeer 
dicht benaderen. Dit wekt weinig verbazing als men bedenkt dat de beide scoringswijzen zijn 
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toegepast op dezelfde opgaven die in dezelfde vraagvorm door dezelfde leerlingen gemaakt 
zijn. 
 
 
3.4 Afnametijd 
 
In hoeverre vergt het ene vraagtype meer afnametijd dan het andere? Tabel 9 toont de 
resultaten van een univariate variantie-analyse met de afnametijd als afhankelijke variabele en 
het vraagtype en de afname als onafhankelijke variabelen. De hoofdeffecten van afname en 
vraagtype zijn significant, terwijl hun interactie dat niet is.   
 
Tabel 9 
Univariate variantie-analyse van het effect van afname en vraagtype op de afnametijd van de 
O-, G- en M-vragen 
 
Variantiebron SS   df MS F p 
Binnen cellen 173969.11 4774 36.44   
Afname 18468.93 1 18468.93 506.82 .000 
Vraagtype 20400.84 2 10200.42 279.92 .000 
Afname * vraagtype 110.56 2 55.28 1.52 .219 
      
Model 38887.75 5 7777.55 213.43 .000 
Totaal 212856.87 4779 44.54   
 
De tweede afname duurde gemiddeld vier minuten korter dan de eerste (respectievelijk zestien 
minuten en twintig minuten). Een paarsgewijze toetsing van de verschillen tussen de 
gemiddelden voor de drie vraagtypen brengt aan het licht dat het contrast tussen de open en de 
gesloten vragen significant is, maar dat tussen de beide typen meerkeuzevragen niet. Met het 
beantwoorden van de achttien open vragen zijn de leerlingen gemiddeld vier minuten langer 
bezig dan bij de gesloten vragen het geval is (respectievelijk eenentwintig minuten versus 
zeventien minuten).     
 
Tabel 10 
Afnametijd in minuten per vraagtype per afnamemoment 
 
Vraagtype Eerste afname Tweede afname Afnametijd in minuten 
O-dichotoom 23 19 21 
G 19 15 17 
M 19 15 17 
Totaal 20 16 18 
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4 Samenvatting, discussie en aanbevelingen 
 
Velen veronderstellen dat open en gesloten vragen een beroep doen op verschillende 
wiskundige vaardigheden (vgl. Kuhlemeier & Steentjes, 2002). In deze studie is nagegaan in 
hoeverre drie vraagtypen van invloed zijn op de gemeten vaardigheden, betrouwbaarheid, 
moeilijkheid en afnametijd van een wiskundetoets. De drie onderzochte vraagtypen zijn: open 
vragen (O), standaard meerkeuzevragen (M) en diezelfde meerkeuzevragen met als extra 
afleider �Het goede antwoord staat er niet bij� (G).  
 
Gemeten vaardigheden 
Overeenkomstig aan de klassieke testtheorie ontleende criteria (Lord & Novick,1968; Jöreskog, 
1971a,b) blijkt het veronderstelde verschil in gemeten vaardigheden niet aantoonbaar. Van drie 
wiskundetoetsen, die met uitzondering van het vraagtype qua vakinhoud en scoringswijze 
volledig identiek zijn, kan niet worden vastgesteld dat zij iets anders meten. Deze bevinding 
komt overeen met Traub (1993) die op basis van een beperkt aantal methodologisch zuiver 
uitgevoerde studies tot de voorzichtige conclusie komt dat open en gesloten vragen in het 
kwantitatieve domein een beroep doen op dezelfde vaardigheden. Over een verklaring voor de 
afwezigheid van een effect van vraagtype kan op grond van ons onderzoek geen uitspraak 
worden gedaan. Het is echter verleidelijk deze verklaring te zoeken in de aard van de 
onderzochte wiskunde-opgaven. De door ons gebruikte opgaven zijn zogeheten problem 
exercises (Snow, 1993) of construction items (Bennett, 1993). Bij dit type opgave is het 
antwoord niet direct vanuit het geheugen beschikbaar. De leerling kan niet volstaan met het 
herkennen van het goede antwoord en het antwoord is anders dan bijvoorbeeld bij letterlijk 
tekstbegrip niet zonder meer in de opgave terug te vinden. Bij constructie-opgaven moet de 
leerling zelf een oplossing voor een wiskundig probleem produceren via bijvoorbeeld een 
redenering of een berekening of via het verrichten van een meting met een geodriehoek of 
windroos. Een aannemelijke verklaring voor de bevinding dat open en gesloten wiskundevragen 
hetzelfde meten, is dat de leerling de mentale constructie altijd moet uitvoeren, ook al is de 
opgave in de meerkeuzevorm gesteld (vgl. Traub, 1993). Snow (1993) wijst in dit verband op 
een mogelijke interactie met het vaardigheidsniveau van de leerling in relatie tot de moeilijkheid 
van de opgave. Vaardige leerlingen zouden een constructie-opgave in de meerkeuzevorm op 
vergelijkbare wijze benaderen als in de open vraagvorm. Dat wil zeggen: zij zullen eerst zelf 
proberen een oplossing te construeren, om vervolgens na te gaan of deze oplossing 
overeenkomt met een van de alternatieven. Minder vaardige leerlingen zouden daarentegen 
vanaf het begin vooral gericht zijn op het elimineren van minder plausibele alternatieven, zonder 
de intentie om zelf een adequaat antwoord te construeren. Merk op dat ook vaardige leerling 
kunnen overschakelen op een vergelijk-en-streep-weg strategie als de moeilijkheid van de 
opgave te hoog wordt en dat ook de minder vaardige leerlingen mentale constructie kunnen 
hanteren zolang de opgave maar gemakkelijk genoeg is.  
Een andere veronderstelling is dat G-vragen door de aanwezigheid van het extra slotalternatief 
in vergelijking met M-vragen een sterker beroep doen op het zelf produceren van het juiste 
antwoord (Frary, 1991), maar niet zo sterk als dat bij open vragen het geval is. Wij verwachtten 
dan ook dat de O-vragen sterker met de G-vragen zouden samenhangen dan met de M-vragen. 
De voor onbetrouwbaarheid gecorrigeerde correlaties tussen de vaardigheidsfactoren voor de 
drie vraagtypen bleken niet significant af te wijken van één. Hiermee is geen ondersteuning 
gevonden voor de veronderstelling dat de G-vraag voor wat betreft de aangesproken 
vaardigheden het midden houdt tussen de open en de standaard meerkeuzevraag.  
Behalve op dichtome, scoringsequivalente wijze zijn de open opgaven ook gecorrigeerd met het 
scoringsvoorschrift van de wiskundetoets uit het Volg- en adviessteem van het Cito (Bügel & 
Feldbrügge, 2001; Van Krimpen & Kuhlemeier, 2002). Dit scoringsvoorschrift voorziet in 
polytome scoring van zes van de achttien opgaven en dichtotome scoring van de overige twaalf 
opgaven. Het effect van de scoringswijze op de gemeten vaardigheden is onderzocht in een 
afzonderlijke vier-groepen analyse. De resultaten maken aannemelijk dat polytome scoring een 
beroep doet op dezelfde wiskundige vaardigheden als dichtome scoring.  
Polytome scoring biedt in beginsel een rijkere beschrijving van de toegepaste 
oplossingsprocedures en strategieën dan dichtome scoring. Op grond hiervan veronderstelden 
wij dat de twee typen meerkeuzevragen hoger zouden samenhangen met de dichotoom 
gescoorde O-vragen dan met de polytoom gescoorde O-vragen. De scoringswijze blijkt echter 
niet van invloed op de samenhang met de beide gesloten vraagtypen.  
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Uit ons onderzoek bij leerlingen komt naar voren dat wiskundetoetsen die alleen verschillen 
voor wat betreft het vraagtype hetzelfde meten. Deze uitkomst lijkt op gespannen voet te staan 
met de opvattingen van veel wiskundedocenten. In een afzonderlijk deelonderzoek hebben wij 
ruim honderd wiskundedocenten de open en meerkeuzeversie van negen van de achttien 
wiskundevragen voorgelegd (Kuhlemeier & Steentjes, 2002). De docenten is daarbij verzocht 
eventuele verschillen in aangesproken deelvaardigheden per opgave te benoemen. 
Deelvaardigheden die volgens de docenten vooral bij de gesloten versie een rol spelen, zijn het 
globaal of schattend rekenen, het intelligent gokken van het goede antwoord en het 
terugrekenen vanuit de alternatieven naar het goede antwoord. Als deelvaardigheden die vooral 
voor open versies van belang zijn, noemen wiskundedocenten het kunnen opschrijven van de 
onderliggende berekening of formulering, het exact kunnen uitrekenen en afronden van het 
antwoord en het geven het antwoord in de juiste eenheid. De uitkomsten van ons onderzoek bij 
leerlingen zijn ogenschijnlijk in strijd met deze meningen van wiskundedocenten (Kuhlemeier & 
Steentjes, 2002). Een mogelijke verklaring verwijst naar het verschil tussen een toets en een 
individuele opgave. In het leerlingenonderzoek zijn de geaggregeerde scores op drie versies 
van een volledige toets met elkaar vergeleken, terwijl de docenten hun mening gaven over de 
vergelijkbaarheid van drie versies van een individuele opgave. Dat de drie toetsversies 
hetzelfde meten en maar weinig verschillen in moeilijkheid, betekent niet automatisch dat dit 
ook geldt voor de open en meerkeuzeversies van elke individuele opgave afzonderlijk (Bennett, 
Rock & Wang, 1991). Bridgeman (1992) toonde overtuigend aan dat de somscores op toetsen 
met open en meerkeuzevragen vergelijkbaar kunnen zijn, ondanks grote verschillen op het 
niveau van de individuele opgaven in moeilijkheid en discriminerend vermogen. Met enige 
nadruk willen we er dan ook op wijzen dat de hoofdconclusies van ons onderzoek niet zonder 
meer overdraagbaar zijn naar de individuele opgaven. Er is hooguit aangetoond dat de achttien 
O-vragen in hun totaliteit een beroep doen op hetzelfde complex aan wiskunde vaardigheden 
als de achttien G-vragen en de achttien M-vragen. In het onderhavige onderzoek is nog niet 
gekeken naar het effect van het vraagtype op het niveau van de individuele items. Nadere 
analyse met behulp van item response modellen verdient derhalve aanbeveling.  
 
Betrouwbaarheid 
Uit onderzoek komt naar voren dat open vragen vaak wat betrouwbaarder meten dan 
meerkeuzevragen (o.a. Frary, 1985; Heim & Watts, 1967; Carcelli, 1980; Shohamy, 1984; Van 
den Bergh, 1990; Kuhlemeier, Kleintjes & Goldebeld, 1998; Kuhlemeier, Kleintjes & Van den 
Bergh, 2001). In afwijking van de aangehaalde literatuur, blijkt de standaard meerkeuzevraag in 
dit onderzoek betrouwbaarder dan de scoringsequivalente, dichotoom gescoorde open vraag.  
Het door ons gehanteerde onderzoeksontwerp maakt het mogelijk het effect van het vraagtype 
te scheiden van dat van de scoringswijze. De betrouwbaarheid van de open vraag blijkt sterk 
afhankelijk van de scoringswijze. Uit de vier-groepen analyse komt naar voren dat polytome 
scoring aanzienlijk betrouwbaarder is dan dichtome scoring (.72 versus .62). Open vragen lijken 
dus niet zozeer betrouwbaarder vanwege het vraagtype an sich, maar meer vanwege de 
genuanceerdere scoring. Bij de interpretatie moeten we bedenken dat slechts zes van de 
achttien opgaven polytoom gescoord zijn. Hadden we alle opgaven polytoom kunnen scoren, 
dan was het verschil waarschijnlijk groter geweest. 
De betrouwbaarheid waarmee de achttien O-, G- en M-vragen de wiskundige vaardigheid 
meten, bedraagt respectievelijk .60, .64 en .67. De M-vragen zijn dus betrouwbaarder dan de 
G-vragen die op hun beurt weer betrouwbaarder zijn dan de dichotoom gescoorde O-vragen. 
Voor de veronderstelling dat de G-vraag qua betrouwbaarheid een middenpositie inneemt houdt 
tussen de O- en M-vraag is derhalve enige ondersteuning gevonden.  
Polytoom gescoorde open vragen meten hetzelfde als meerkeuzevragen, maar zijn wel 
betrouwbaarder. Daar staat tegenover dat het beantwoorden ervan meer tijd kost. Een legitieme 
vraag is dan ook of open vragen nog steeds betrouwbaarder zijn als men rekening houdt met 
het feit dat men er in dezelfde tijd minder van kan afnemen. Toepassing van de formule van 
Spearman-Brown voor homogene testverlening leert dat er onder constanthouding van de 
afnametijd nog steeds een klein verschil is in het voordeel van de polytoom gescoorde open 
opgaven (.72 versus .67).  
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Moeilijkheid 
Naarmate het vraagtype meer open is, zullen leerlingen minder van de raadkans profiteren, 
hebben zij minder baat bij terugverwijzing en moeten zij hun antwoord in sterkere mate zelf 
produceren en formuleren. Wij veronderstelden dan ook dat O-vragen moeilijker zijn dan G-
vragen die op hun beurt weer moeilijker zijn dan M-vragen. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn, 
zij het dat het verschil niet erg groot genoemd kan worden. De dichotoom gescoorde O-
opgaven (68% goed) blijken inderdaad het moeilijkst, gevolgd door de G-opgaven (72%) en de 
M-opgaven (75%). Ook ten aanzien van de moeilijkheid blijkt de G-vraag dus het midden te 
houden tussen de O- en M-vraag.  
 
Afnametijd 
Bij open vragen moeten de leerlingen hun antwoorden in leesbare en begrijpelijke taal 
opschrijven en daarnaast vaak ook nog eens toelichten. Wij verwachtten dan ook dat een open 
vraag gemiddeld meer afnametijd zou vergen dan een meerkeuzevraag. Van een G-opgave 
bieden de alternatieven de leerling minder steun bij het vinden van het juiste antwoord. 
Daardoor zouden G-vragen meer afnametijd vergen dan standaard meerkeuzevragen. Echter, 
de afnametijd zal minder zijn dan bij O-vragen, aangezien de leerling het antwoord niet in 
leesbare en begrijpelijk taal hoeft op te schrijven. Met het beantwoorden van de achttien open 
vragen zijn de leerlingen gemiddeld vier minuten langer bezig dan bij de gesloten vragen het 
geval is (respectievelijk 21 versus 17 minuten). Anders gezegd: van een gemiddelde open en 
meerkeuzeopgave is de afnametijd 71 respectievelijk 56 seconden. Een verschil in afnametijd 
tussen de beide typen meerkeuzevragen kon niet worden vastgesteld.   
 
Generaliseerbaarheid van de bevindingen 
De uitkomsten van dit onderzoek moeten worden geïnterpreteerd in het licht van de wijze 
waarop ze verkregen zijn. De generaliseerbaarheid van de bevindingen naar andere typen 
opgaven, populaties en scoringswijzen is ongewis. Een eerste kanttekening betreft de 
moeilijkheidsgraad van de gebruikte opgaven in relatie tot de onderzochte groep leerlingen. Het 
effect van de drie vraagtypen is onderzocht aan de hand van achttien constructie-opgaven 
afkomstig uit de wiskundetoets van het Volg- en adviessysteem van het Cito. De 
moeilijkheidsgraad van deze opgaven is goed afgestemd op het vaardigheidsniveau van 
leerlingen in het tweede leerjaar van de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. 
Hadden wij deze leerlingen bijvoorbeeld een set veel te moeilijke opgaven voorgelegd, dan 
waren de conclusies wellicht anders geweest, bijvoorbeeld omdat effecten van raden en 
terugverwijzing zich vooral zullen voordoen als leerlingen met (te) moeilijke opgaven 
geconfronteerd worden (Snow, 1993).  
Een tweede kanttekening betreft de gebruikte opgaven zelf. Er zijn aanwijzingen dat het 
vraagtype er minder toe doet naarmate de opgaven complexer zijn en er �hogere� vaardigheden 
in het geding zijn (Ward, Dupree & Carlson, 1987). Ook Martinez & Katz (1996) constateerden 
dat open vragen moeilijker zijn dan meerkeuzevragen. Het verschil in moeilijkheid deed zich 
echter in sterke mate voor bij opgaven naar feitenkennis, maar niet of nauwelijks bij complexere 
vragen naar toepassing van aangeleerde procedures. Ter verklaring voeren zij aan dat open 
vragen naar feitenkennis in vergelijking met meerkeuzevragen een sterker beroep doen op 
productie (�recall�) van het geleerde en minder op herkenning (�recognition�). In ons onderzoek 
bleek de moeilijkheid van de drie vraagvormen maar weinig te verschillen. Een mogelijke 
verklaring is dat het in ons geval niet gaat om eenvoudige opgaven over direct afvraagbare 
feitenkennis, maar om relatief complexe constructie-opgaven waarbij de leerling zelf een 
antwoord moet produceren. Wij kunnen niet uitsluiten dat de veronderstelde verschillen tussen 
open en meerkeuzevragen duidelijker waren opgetreden als wij bijvoorbeeld gekozen hadden 
voor eenvoudige rekenopgaven. Nader onderzoek zou hierover meer uitsluitsel kunnen geven. 
Een derde kanttekening betreft de gehanteerde scoringswijzen. Behalve op dichotome wijze zijn 
de open opgaven ook gecorrigeerd met het gedeeltelijk polytome scoringsvoorschrift van de 
wiskundetoets uit het Volg- en adviessteem (Bügel & Feldbrügge, 2001; Van Krimpen & 
Kuhlemeier, 2002). De resultaten maken aannemelijk dat polytome scoring een beroep doet op 
dezelfde wiskundige vaardigheden als dichotome scoring. Bij de interpretatie moet men echter 
bedenken dat de beantwoording van onze opgaven een beperkt aantal denkstappen vereist. De 
speelruimte om de polytome scoring te variëren al naar gelang de volledigheid of rijkdom van 
het oplossingsproces is met andere woorden beperkt. Uitgebreidere antwoorden bieden meer 
mogelijkheden om verschillende vaardigheidsaspecten in de scoring van de open vragen te 



 26 

betrekken. Zo zou men punten kunnen toekennen voor de correctheid van de berekening, de 
adequaatheid van de redenering en de helderheid van de communicatie. Wellicht hadden wij 
dan wel duidelijke verschillen gevonden tussen dichotome en polytome scoring.  
Een vierde kanttekening betreft het doel van de toetsing. Het onderzoek is uitgevoerd in de 
context van het Volg- en AdviesSysteem (VAS) van het Cito. Deze toetsbatterij heeft tot doel de 
voortgang van leerlingen in het voortgezet onderwijs te bewaken en hen te adviseren bij de 
keuze van een opleiding. Plaatsing in een passende opleiding is een belangrijke beslissing die 
verregaande consequenties kan hebben voor de toekomst van de leerling. Ons onderzoek laat 
zien dat open en meerkeuzevragen uitwisselbaar zijn in de zin dat zij een beroep doen op 
dezelfde vaardigheden. Dit neemt uiteraard niet weg dat het vraagtype voor andere toetsdoelen 
wel van belang kan zijn. Wiskundedocenten gebruiken toetsen ook voor voortgangscontrole. 
Dat wil zeggen: het opsporen van tekorten teneinde deze vervolgens te kunnen wegwerken. 
Open vragen bieden de wiskundedocent meestal meer mogelijkheden om fouten in het 
oplossingsproces te diagnosticeren dan meerkeuzevragen. Voor doeleinden van 
voortgangscontrole zijn open en meerkeuzevragen uiteraard niet uitwisselbaar. 
 
Aanbevelingen 
Het onderhavige onderzoek is kwantitatief van aard en levert slechts indirect bewijs voor de 
gelijkwaardigheid van de drie vraagtypen. De bevinding dat drie wiskundetoetsen die alleen 
verschillen voor wat betreft het vraagtype psychometrisch equivalent zijn, betekent niet 
noodzakelijkerwijs dat zij ook psychologisch gelijkwaardig zijn. Twee volledig verschillende 
groepen variabelen kunnen in theorie gelijke covariantiematrices bezitten. Ook al hangen de 
drie opgavensets perfect samen en rangorden zij de leerlingen op dezelfde wijze, dan nog is het 
denkbaar dat er verschillende psychologische processen in het geding zijn. Aanvullend 
kwalitatief onderzoek waarin psychologische equivalentie op directe wijze kan worden 
vastgesteld verdient derhalve aanbeveling, bijvoorbeeld via hardop-denkprotocollen 
(Kupermintz, Le & Snow, 1999; Martinez & Katz, 1996).  
De praktische aanleiding tot het onderzoek is gelegen in opmerkingen van schoolleiders over 
de bewerkelijkheid van het nakijken van de open wiskundevragen uit het Volg- en 
adviessysteem. Om de werklast voor de docenten te beperken en de scholen sneller te kunnen 
informeren over de toetsresultaten bevatten de wiskundetoetsen in het VAS tegenwoordig 
uitsluitend meerkeuzevragen. De uitkomsten van het onderzoek geven onvoldoende aanleiding 
om de keuze voor meerkeuzevragen te heroverwegen.  
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Eindnoten 
 
1  Met dank aan Huub van den Bergh en Harm Boertien voor hun waardevolle opmerkingen en 
suggesties bij een eerdere versie van dit artikel 
 
2  Anders gezegd: de verwachting is hier dat de polytoom gescoorde O-vragen lager met de G- 
en M-vragen samen hangen dan de dichotoom gescoorde O-vragen (ten gevolge van een 
methode-effect van de scoringswijze). Echter, uitgaande van de aanname dat polytome scoring 
de �ware� vaardigheid van de leerlingen beter representeert en dus betrouwbaarder is dan 
dichtome scoring zou men ook kunnen verwachten dat polytoom gescoorde open vragen hoger 
met de beide meerkeuzevragen correleren dan dichtoom gescoorde open vragen. 
 
3  Model 2a is het meest spaarzame model dat de gegevens met zo weinig mogelijk parameters 
zo goed mogelijk beschrijft. Model 4a lijkt evenwel ook een aantrekkelijke keuze aangezien het 
passingsverschil met model 3b bijna significant is (p = .010). Onder de aannamen van model 4a 
mag de correlatie tussen de vaardigheidsfactoren voor de eerste en tweede meting verschillen 
van 1.00; de correlatie moet echter wel in elke groep gelijk zijn. Inspectie van de 
parameterschattingen in model 4a laat zien dat de correlatie .95 bedraagt met een 
standaardfout van .02. Zelfs onder de aannamen van model 4a is er derhalve weinig reden te 
veronderstellen dat de drie vraagtypen een beroep doen op verschillende vaardigheden.  
 
4 Om de oorzaak van de hoge correlatie van 1.43 tussen de dichtoom en polytoom gescoorde 
vragen nader te bestuderen is een model geanalyseerd met gecorreleerde errortermen voor de 
eerste en tweede meting. De correlatie bleef echter zeer hoog (r = 1.33).  
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