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3 Inleiding 

1 Inleiding 

Het Ministerie van OCW heeft in 2015 een herziene opdracht verstrekt voor de ontwikkeling en 
implementatie van de diagnostische tussentijdse toets (DTT). Volgens de opdracht wordt de DTT 
doorontwikkeld in een driejarige pilot met scholen. Er zijn diagnostische meetinstrumenten ontwikkeld  voor 
de vakken Nederlands, Engels en wiskunde aan het einde van de onderbouw in vmbo (leerjaar 2) en 
havo/vwo (leerjaar 3). Deze meetinstrumenten worden voor vijf verschillende beheersingsniveaus 
ontwikkeld: vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-gl/tl1, havo en vwo. 

De eerste daadwerkelijke adaptieve afname van de diagnostische toetsen op de scholen heeft 
plaatsgevonden in februari 2016 (gelijktijdig met de tweede pretest). De toetsontwikkeling vindt gefaseerd 
per vaardigheid/domein plaats en doorloopt vier opeenvolgende fases. Voorafgaand aan de invoering vindt 
een voorstudie, try-out(-s), grootschalige opgave-ontwikkeling en pretesten van de opgaven op scholen 
plaats.  

In 2016 heeft de tweede grootschalige pretest plaatsgevonden voor wiskunde en schrijfvaardigheid 
Nederlands en Engels met ongeveer de helft van alle items. Het doel van de pretestafname was om 
empirische informatie te krijgen over de kwaliteit en (statistische) kenmerken van de items, dusdanig dat de 
items gekalibreerd kunnen worden. Na het afnemen van de pretest zijn de gegevens geanalyseerd en heeft 
de standaardbepaling plaatsgevonden. In dit verslag worden de uitkomsten van die tweede pretestafname 
gepresenteerd en besproken. 

Naast de pretestafname hebben ook onderzoeksactiviteiten en met name ICT-ontwikkelingen 
plaatsgevonden voor verschillende ketens. Vooral ten bate van de eerste volledige adaptieve afname in 
2017 hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden. In het psychometrisch onderzoek ging de aandacht uit 
naar het kunnen realiseren van de analyses besproken in dit verslag. De procedure voor het samenstellen 
van de blokken is uitgebreid en uitgetest. Verder is door Cito een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de adaptieve module.  

In dit verslag wordt in hoofdstuk 2 beschreven hoe de itemontwikkeling voor de pretest is uitgevoerd. 
Hoofdstuk 3 gaat in op het proces van afname en verwerking. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de 
pretest besproken.  

                                                        
1 Hierna aangeduid als vmbo-gt 
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2 Itemontwikkeling 

2.1 Itemconstructie 
De grootschalige itemontwikkeling voor de pretest van februari 2016 is gestart in 2014/2015. De eerste 
voorvaststelling van de items vond plaats voor de zomer van 2015. In het najaar zijn alle items definitief 
vastgesteld. Tabel 2-1 geeft een overzicht van de aantallen item(responses) die zijn opgeleverd in relatie tot 
het vereiste volgens de constructieopdrachten. Op basis van deze items is een design voor afname 
gemaakt.  

Tabel 2-1. Overzicht van het aantal items in de constructieopdracht pretest 

  Engels   Nederlands Wiskunde 

Vmbo Item- 
responses 

 Item- 
responses 

 Item- 
responses 

 

Opdracht totaal 432  576  576   

Opdracht per pretest 216  288  288   

Havo/Vwo        

Opdracht totaal 324  468  540   

Opdracht per pretest 162  234  216   

 

2.2 Itemtypes 
Voor DTT is gebruik gemaakt van een verscheidenheid aan itemtypes binnen Questify en Facet (zie ook 
het Verslag pretest Cito, 2015). Hieronder een tabel met een korte toelichting van de itemtypes en het soort 
vragen waarvoor ze gebruikt worden. Zie ook het Verslag try-out (Cito, 2014) voor voorbeelden en een 
beschrijving van de itemtypes.  
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Itemtype Beschrijving 
Alinea-item Een itemtype waarbij de leerling een tekst in alinea’s onderverdeelt. De 

alineascheidingen worden direct zichtbaar in de tekst. 

Categoriseer-item De leerling sleept gegeven elementen (tekst, afbeeldingen) in vakken per categorie. 

Combinatie-item Een itemtype waarbij meerdere soorten interacties (bijvoorbeeld een 
meerkeuzevraag en een invulvraag) op één scherm worden gecombineerd.  

Correctie-item De leerling selecteert en verbetert onderdelen van een  tekst. Geschikt om 
grammatica en spelling te toetsen.  

Dropdown-item Een itemtype waarbij de leerling een antwoord kiest uit een keuzelijst. De leerling ziet 
daarna direct het effect van zijn keuze in de tekst.  

Kort open-item De leerling typt zelf een antwoord in. Dit itemtype wordt bij talen gebruikt om spelling 
te toetsen. Bij wiskunde-items kunnen de leerlingen input geven in de vorm van 
getallen en formules, via een speciale formule-editor.  

Markeer-item De leerling selecteert actieve onderdelen van een tekst. Geschikt om antwoorden te 
zoeken in de tekst, bijvoorbeeld een citaat of fout gespelde woorden.  

Matrix-item De leerling kiest uit (meestal) twee mogelijkheden, zoals ‘wel’ of ‘niet’. Geschikt voor 
het bevragen van details.  

Meerkeuze-item De leerling kiest het juiste antwoord uit een lijst van alternatieven (teksten,  
afbeeldingen, filmpjes, geluidsbestanden) of uit actieve gebieden in een afbeelding. 

Multiple respons-item De leerling kiest één of meer antwoorden uit een lijst van alternatieven (teksten,  
afbeeldingen, filmpjes, geluidsbestanden). 

Sleep-item De leerling sleept een antwoord in de vorm van tekst of een afbeelding. Geschikt om 
te matchen of te sorteren.  

Sleep-item afbeelding De leerling sleept een antwoord. Geschikt om plaatjes aan woorden te koppelen. 

Volgorde-item De leerling sleept tekstdelen of getallen in een nieuwe volgorde. 

DWO-items De leerling kan zelf grafiekpunten of grafieken tekenen als antwoord. 

Geogebra-items De leerling kan diverse wiskundige interacties uitvoeren als antwoord. Bijvoorbeeld 
het correcte meetkundige figuur tekenen of aanpassen.  

 

Bij alle items van de DTT wordt als onderdeel van de itemconstructie in de auteursomgeving gespecificeerd 
of de diverse interacties van een item (on)afhankelijk van elkaar beoordeeld moeten worden. Daarna 
‘codeert’ de auteur alle interacties in termen van het leerlingmodel: op welk (deel)aspect van het 
betreffende leerlingmodel heeft de interactie diagnostische waarde? 

Alle itemtypes bij de DTT zijn automatisch scoorbaar.  
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3 Uitvoering pretest en eerste adaptieve afname 

3.1 Productie- en afnameomgeving  

3.1.1 Afnames 2016 
Voor de afnames van de pretesten en adaptieve toetsen in 2016 zijn de volgende aanpassingen aan de 
productie-en afnamesystemen (QuestifyBuilder en Facet 4) gerealiseerd: 

 Voor de automatische scoring van wiskundige expressies is een Computer Algebra Systeem 
geïntegreerd in Facet 4. Bij de itemconstructie kan in de auteursomgeving gekozen worden uit een 
van de verschillende scoringstypes die voor de CAS zijn gedefinieerd. 
Een formule die de leerling heeft ingevoerd kan bijvoorbeeld ‘equal’ beoordeeld worden, maar ook 
‘equivalent’. In het eerste geval stelt de CAS vast of de leerlingresponse exact overeenkomt met de 
sleutel. In het tweede geval wordt y=x+4 als correct beoordeeld (met sleutel y=x+4 ) maar ook 
y=2+2+x. 

 Bij wiskunde konden zogenaamde DWO-opgaven afgenomen worden waarbij leerlingen zelf 
(punten van) grafieken kunnen tekenen. 

 Cito heeft een eerste versie van de adaptieve module opgeleverd waarmee de eerste, beperkte 
diagnose gegeven kon worden. 

 Realisatie van een rapportagemodule DTT in Facet 4 door DUO, gebaseerd op een prototype van 
Cito. 

Om te testen of alle nieuw ontwikkelde functionaliteiten ook bij de afnames goed werken, zijn er in 2015 
Keten Acceptatie Tests uitgevoerd, georganiseerd door DUO en het CvTE. Cito heeft hiervoor steeds 
packages en scripts aangeleverd. Bevindingen hieruit zijn aan de product-owner aangeleverd en door de 
betrokken ketenpartners opgelost. 

3.1.2 Ontwikkeling 
In 2016 zijn en worden de laatste aanpassingen van de productie- en afname-omgeving gerealiseerd, 
gericht op afnames in 2017 met Facet 5 en de oplevering van het prototype.  

De laatste aanpassingen betreffen: 

 Verdere innovatie van wiskunde-opgaven. Er is een integratie met GeoGebra gerealiseerd, met 
name om op het gebied van Meetkunde opgaven te kunnen construeren. 
Geogebra is een open source omgeving waarin wiskundige opgaven geconstrueerd kunnen 
worden en als custom-interactie worden geëxporteerd. Deze kunnen in de auteursomgeving 
worden geïmporteerd en gecodeerd en kunnen binnen Facet afgespeeld en automatisch gescoord 
worden. 

 Doorontwikkeling van de toepassing van automatische scoring door het Computer Algebra 
Systeem, waarmee wiskundige responses automatisch beoordeeld worden. Er zijn aanvullende 
beoordelingspatronen ontwikkeld en geïmplementeerd. 

 De oplevering door Cito van een vernieuwde adaptieve module met daarin als nieuwe 
functionaliteit: 

o toetsen op deelaspectiveau, zodat er een verdiepende diagnose mogelijk is. 
o de instelling van een ondergrens voor rapportage 
o de instelling van een stopcriterium (de minimale zekerheid voor classificatie)  
o de mogelijkheid om zaai-items op te nemen in een adaptieve toets. 

Een nadere toelichting van de doorontwikkeling van de adaptiviteit staat in Hoofdstuk 6. 
 Aanpassingen aan de rapportagemodule DTT in Facet, door DUO, op basis van specificaties van 

Cito en CvTE. 

Om te testen of alle nieuw ontwikkelde functionaliteiten ook bij de afnames in 2016 goed zouden werken, 
zijn er in 2015 Keten Acceptatie Tests uitgevoerd, georganiseerd door DUO en het CvTE. Cito heeft 
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hiervoor steeds packages en scripts aangeleverd. Bevindingen hieruit zijn aan de product-owner 
aangeleverd en door de betrokken ketenpartners opgelost. Ook in 2016 wordt bij Keten Acceptatie Tests 
vastgesteld of een en ander goed functioneert, vooruitlopend op de afnames in 2017. 

3.2 Toetsdesign 

3.2.1 Pretestdesign 

Randvoorwaarden en schattingen 
Om alle items te kunnen pretesten is met een toetsdesign gewerkt. We zijn begonnen met een globaal 
indicatief design, waarin beschreven was hoe de toets eruit zou kunnen zien gegeven de randvoorwaarden 
(beschikbare afnametijd en benodigd aantal observaties) en schattingen van het aantal items en 
responsen, de toetstijd en het aantal leerlingen.  

Het streven is om binnen elk schooltype voor elk deelattribuut uiteindelijk 24 responsen te hebben voor de 
adaptieve afname (zie de constructieopdracht van CvTE). In twee opeenvolgende jaren nemen we een 
pretest af met in ieder de helft van de items. Dit betekent voor de talen (schrijfvaardigheid Engels en 
schrijfvaardigheid Nederlands) dat in elke pretest voor elk aspect de helft van de items gepretest worden. 
Bij de tweede pretest moesten dus voor elk schooltype en elk deelattribuut minstens 12 responsen 
beschikbaar moesten zijn bij de talen.  

In verband met het onderzoek in de eerste pretest naar de wiskundige aspecten is bij wiskunde besloten 
om in de eerste pretest de helft van de items te nemen die twee domeinen met de wiskundige aspecten 
meten. In deze tweede pretest komen de items van de andere domeinen aan bod. Bij wiskunde betekent dit 
dat bij de tweede pretest voor elk schooltype minstens 24 responsen beschikbaar moesten zijn voor elk van 
de drie wiskunde aspecten binnen twee (vmbo) tot drie (havo/vwo) domeinen.  

Voor de schaling van de items en op termijn eventueel af- en opstroomindicaties te kunnen geven, gaat de 
constructieopdracht uit van circa 50% overlap tussen de itembanken voor aangrenzende schooltypes (zie 
de Constructieopdracht itembanken DTT wiskunde en schrijfvaardigheid Nederlands en Engels van CvTE, 
2013). De gerealiseerde overlap tijdens de afname kan groter of kleiner zijn afhankelijk van het aantal 
beschikbare items. Bijvoorbeeld, bij de bb-leerlingen worden dus de bb-items afgenomen en een deel van 
de kb-items. 

Een belangrijke randvoorwaarde voor de designs was de beschikbare afnametijd. Per leerling waren 
maximaal drie klokuren beschikbaar (bij Engels waren twee klokuren voldoende). Met name voor vmbo-
leerlingen is dit erg lang en moeten we rekenen op een ruime pauze. Om te voorkomen dat we te weinig 
observaties krijgen bij sommige items moest het design zo zijn dat 90% van de leerlingen voldoende tijd 
zou hebben voor de toets, dus ook de trage leerling (twee standaarddeviaties boven het gemiddelde).  

 Vmbo: geschatte toetstijd + 2 standaarddeviaties = maximaal 2,5 uur  
 Havo/vwo: geschatte toetstijd + 2 standaarddeviaties = maximaal 3 uur 

Op grond van de waargenomen toetstijd in de pretest (zie bijlage 8.1) is een initiële schatting gemaakt van 
de benodigde toetstijd wanneer elk item twee responsen op zou leveren en alle items afgenomen zouden 
worden.  

Een tweede cruciale randvoorwaarde was het aantal benodigde observaties. Het minimale aantal 
observaties dat nodig is per respons per schooltype om te kunnen kalibreren is 500. Om 500 observaties te 
realiseren moeten 625 leerlingen gepland worden per item (uitgaande van 20% uitval). Op grond van een 
schatting van het aantal items en responsen, de gegeven toetstijd, en de geschatte  toetstijd is een 
wervingsdoel geformuleerd.  
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Het wervingsdoel voor Engels en wiskunde was minstens 3750 leerlingen en voor Nederlands 5000 
leerlingen2. Vanwege verschillen in de geschatte antwoordtijd gingen we bij wiskunde uit van 625 leerlingen 
per vmbo-type (1875 vmbo-leerlingen) en 940 leerlingen voor havo en voor vwo (1880 havo/vwo 
leerlingen).  

Tabel 3-1. Overzicht randvoorwaarden 

 Voor elk deelattribuut uit het leerlingmodel minstens 12 responsen (of 6 items) bij de talen en 24 
responsen per wiskundige aspect binnen een domein; 

 Beschikbare afnametijd is 3 uur; 
 90% v.d. leerlingen moet voldoende tijd hebben om de gehele toets te maken; 
 Het minimaal benodigd aantal observaties per item is 500; 
 Varianten met andere volgorde om te voorkomen dat dezelfde items achteraan in de toets zitten; 
 Meerdere hoofdattributen per toets om de samenhang tussen attributen te kunnen analyseren;  
 Overlap tussen de toetsen van aangrenzende schooltypes. Indien er veel items waren minder dan 

50% overlap, indien er relatief weinig items waren voor een deelattribuut meer overlap. 

Globale pretestdesigns 
Op grond van de ontwikkelde items is een globaal design gemaakt. In het globale design staat aangegeven 
uit welke onderdelen een pretesttoets bestaat, hoeveel observaties verwacht worden en in welke volgorde 
de onderdelen worden afgenomen. In Figuur 3-1 staat een voorbeeld van een dergelijk globaal design. In 
bijlage 8.1.2 staan alle globale toetsdesigns voor de vakken.  

Naar schatting konden bij schrijfvaardigheid Engels zowel op vmbo als op havo/vwo alle items afgenomen 
worden binnen de beschikbare afnametijd. Bij Engels zijn vier varianten gemaakt waarin de items voor de 
vier hoofdattributen in verschillende volgorde werden gezet. Bij schrijfvaardigheid Nederlands konden de 
items van drie van de vier hoofdattributen afgenomen worden. In het design is gezorgd dat elke combinatie 
van hoofdattributen even vaak voorkwam (in twee van de vier toetsvarianten) en dat de volgorde van de 
hoofdattributen varieerde.  

Bij wiskunde was op  vmbo naar schatting voldoende tijd om de items van vijf van de zes wiskundige 
aspecten binnen de twee domeinen af te nemen. Op havo/vwo was tijd om vijf van de negen wiskundige 
aspecten binnen de drie domeinen af te nemen. In het design is gezorgd dat een domein altijd in zijn geheel 
werd gemeten en daarnaast 2 wiskundige aspecten (vmbo) van het tweede domein of 1 wiskundig aspect 
uit zowel het tweede als het derde domein (havo/vwo). De volgorde van de domeinen werd in de varianten 
systematisch afgewisseld en alle combinaties van wiskundige aspecten binnen een domein en tussen 
domeinen kwamen even vaak voor. Dit resulteerde in vmbo in 6 toetsvarianten per leerweg en in havo/vwo 
9 toetsvarianten. 

Afhankelijk van de items die vastgesteld waren door de vaststellingscommissie konden in de definitieve 
designs de exacte aantallen per deelattribuut (12 responsen) hoger zijn en kon de overlap variëren (hoger 
of lager dan 50%). 

Per leerweg en deelattribuut zijn de items in blokjes ingedeeld qua moeilijkheid (makkelijk tot medium of 
medium tot moeilijk) en overlap (wel of geen overlap-item). Omdat het aantal blokjes erg groot was, zijn de 
blokjes vervolgens samengevoegd tot secties (per attribuut – zie de onderdelen in de designs). Uiteindelijk 
zijn met de secties de verschillende toetsvarianten gemaakt, die samen zijn opgenomen in een package. 
Tijdens de afname kregen de leerlingen automatisch een van de varianten toegewezen3.  

                                                        
2 Het aantal benodigde leerlingen bij Nederlands is groter, omdat het leerlingmodel omvangrijker is.  
3 Bij de eerste kandidaat van een groep wordt aselect een variant gekozen. De rest van de varianten wordt dan 
doorgenummerd. De eerste kandidaat krijgt bijvoorbeeld aselect variant 3 toegewezen. De tweede kandidaat 
krijgt dan variant 4 en de derde kandidaat krijgt variant 5, etc.  
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Figuur 3-1. Design schrijfvaardigheid Nederlands voor één schooltype havo/vwo 

 

3.2.2 Design eerste adaptieve afname: adaptieve verloop 
Aangezien we de adaptieve toets stapsgewijs opbouwen met in het eerste jaar de helft van de items en 
diagnoses, wordt de adaptiviteit ook stapsgewijs opgebouwd. Bij de eerste afname wordt adaptiviteit op 
blokniveau toegepast (zie ook hfst 3, onderzoeksverslag 2014), waarbij twee lagen van blokken worden 
gebruikt (zie Figuur 3-2). Bij de talen is per hoofdattribuut een blokstructuur en bij wiskunde per wiskundig 
aspect binnen een domein.  

Figuur 3-2. Blokkenstructuur per aspect dat gediagnosticeerd wordt in de eerste adaptieve afname 

 

 

Blokje A wordt aan alle leerlingen aangeboden. Hierna wordt blokje B aangeboden  aan de leerlingen die 
op grond van blokje A de grootste kans op “onder niveau” hadden, blokje C aan de leerlingen die op grond 
van blokje A de grootste kans op “op niveau” hadden en blokje D aan de leerlingen die op grond van blokje 
A de grootste kans op “boven niveau” hadden. 

Het gehele toetsverloop – voor alle aspecten die gediagnosticeerd worden bij de eerste adaptieve afname– 
ziet er bij de talen uit zoals weergegeven in Figuur 3-3 en bij wiskunde zoals weergegeven in Figuur 3-5.  
De volgorde waarin de verschillende aspecten aan bod komen is bepaald door de vaststellingscommissie. 
Bij de talen werd in 2016 de volgorde uit de leerlingmodellen aangehouden. Bij wiskunde kwam domein D 
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"Meten en Meetkunde" als eerste aan bod, waarbij eerst de opgaven over structuur, daarna de opgaven 
over meerduidigheid en tenslotte de opgaven over samenhang. Vervolgens kwam domein E "Verbanden en 
formules" aan bod. De volgorde van de wiskundige aspecten was bij domein E hetzelfde als bij domein D. 

Figuur 3-4 Adaptieve toetsverloop in 2016 bij de talen  

 

 

Figuur 3-5 Adaptieve toetsverloop in 2016 bij wiskunde  

 

 

Tabel 3-2. Volgorde waarin de aspecten aangeboden zijn in de eerste adaptieve afname 

Schrijfvaardigheid Nederlands Schrijfvaardigheid Engels Wiskunde 
NED-1 "Afstemmen op doel en 
publiek" 

ENG-1 "Afstemmen op doel en 
publiek" 

D-Meten-en-Meetkunde 

NED-2 "Tekststructuur" ENG-2 "Samenhang" D1 "Structuur" 
NED-3 "Woord- en zinsniveau" ENG-3 "Woordenschat en 

woordgebruik" 
D2 "Meerduidigheid" 

NED-4 "Spelling en interpunctie" ENG-4 "Grammatica, spelling en 
interpunctie" 

D3 "Samenhang" 

  E-Verbanden-en-formules 
"Verbanden en formules" 

  E1 "Structuur" 
  E2 "Meerduidigheid" 
  E3 " Samenhang " 
 

3.3 Dataverwerking en analyses 
Na de pretestafname zijn de xml-bestanden ingelezen in een database en gecontroleerd op volledigheid en 
consistentie. De kwesties die hierbij aan het licht kwamen, met name veel ontbrekende gegevens, zijn 
gerapporteerd aan DUO en verbeterd. Doordat de datadump van DUO tot tweemaal toe onvolledig was 
konden de data-analyses later dan gepland van start gaan. Het inlezen van de pretest-data in de database 
ging goed. De antwoorden die leerlingen hebben gegeven op de open vragen zijn na afloop gecontroleerd 
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en indien nodig zijn de sleutels aangepast in Questify (de tool van DUO om sleutels te verbeteren werkt nog 
niet voor de complexe DTT-items).  

Figuur 3-6. Proces van dataverwerking en analyses 

 

 

Na de dataverwerking (zie Figuur 3-6) zijn globaal voor drie verschillende doeleinden analyses gedaan met 
de pretestdata. Allereerst zijn direct na de dataverwerking de data geanalyseerd ten bate van de 
pretestrapportages aan scholen. Om de kwaliteit van de items te kunnen evalueren zijn daarnaast de 
individuele items geanalyseerd en zijn voor de standaardbepaling schaalanalyses uitgevoerd. Vlak voor de 
zomervakantieperiode heeft het CvTE de cesuren vastgesteld die gebruikt gaan worden bij de eerste 
volledige adaptieve afname in februari 2017. Op grond van die cesuren en de cesuren van vorig jaar zullen 
de analyses uitgevoerd worden voor definitieve itemkalibratie en adaptieve toetssamenstelling. In dit 
verslag worden de uitkomsten van de diverse analyses beschreven. 
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4 Resultaten 

4.1 Schoolrapportages pretest 
De toetstuikomsten van de adaptieve afname werden dit jaar door de DUO direct aan de scholen 
gerapporteerd. De data van de adaptieve afname zijn door Cito alleen gebruikt om de items te herkalibreren 
(zie hoofdstuk 6). Voor de pretest daarentegen heeft Cito de uitkomsten op schoolniveau berekend, zoals 
bij de vorige pretest. In een pretest kan nog niet op leerlingniveau gerapporteerd worden. Allereerst kunnen 
individuele leerlingen gezien het aantal pretestitems en de beschikbare toetstijd slechts een subset van alle 
items maken4, waardoor een individueel leerlingrapport niet mogelijk is. Bovendien moet de kwaliteit van de 
items na de pretest nog onderzocht worden en is er ten tijde van de pretest nog geen standaard gezet om 
de diagnoses te kunnen stellen. Om scholen toch feedback te kunnen geven is vorig jaar besloten om de 
pretestdata te analyseren met een adhoc standaard.  

In de adhoc standaard zijn per attribuut de 20% best presterende leerlingen als boven-niveau beschouwd, 
de 20% minst presterende leerlingen als onder-niveau en de overige 60% als op-niveau. Nadat de adhoc 
standaard was bepaald zijn alle responsen gekalibreerd. Met behulp van deze adhoc kalibratie zijn 
vervolgens voor elk vak (wiskunde, schrijfvaardigheid Engels en schrijfvaardigheid Nederlands) de data 
geanalyseerd om per school en leerweg een rapportage te kunnen maken.  

Voor schrijfvaardigheid Engels zijn 113 schooluitkomsten opgeleverd betreffende 4626 leerlingen, voor 
schrijfvaardigheid Nederlands zijn 99 schooluitkomsten opgeleverd betreffende 4130 leerlingen en voor 
wiskunde zijn 118 schooluitkomsten opgeleverd betreffende 5118 leerlingen. Leerlingen die meer dan 99% 
ontbrekende antwoorden hadden zijn niet meegenomen in de rapportages.  

Tabel 4-1. Aantal berekende schooluitkomsten per leerweg en per vak. 

  
Schrijfvaardigheid 

Engels 
Schrijfvaardigheid 

Nederlands 
Wiskunde 

Toets Leerweg 
Aantal 

scholen 
Aantal 

leerlingen 
Aantal 

scholen 
Aantal 

leerlingen 
Aantal 

scholen 
Aantal 

leerlingen 
Pretest 
(lineair) 

vmbo-bb 16 358 16 383 16 343 

        

 vmbo-kb 20 607 17 581 24 753 

  vmbo-gt 33 1475 28 1397 33 1586 

 havo 21 1036 17 820 23 1314 

 vwo 23 1150 21 922 22 1122 

 Totaal 113 4626 99 4103 118 5118 

Adaptief vmbo-bb 30 808 30 988 30 919 

 vmbo-kb 32 1266 36 1362 37 1574 

  vmbo-gt 42 2364 58 3404 53 2753 

 havo 40 2265 35 1956 51 3056 

 vwo 38 2110 38 2255 40 2013 

 Totaal 182 8813 197 9965 211 10315 

Eindtotaal  295 13439 296 14068 329 15433 

Opmerking. Op sommige scholen zijn voor meerdere leerwegen en/of meerdere vakken toetsuitkomsten 
opgeleverd. 

                                                        
4 Bij Nederlands en wiskunde hebben de leerlingen een subset van alle items gemaakt. Bij Engels hebben de 
leerlingen wel alle items gemaakt. 
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De resultaten zijn niet in de vorm van een excel-bestand aan DUO opgeleverd, zoals vorig jaar,  maar in de 
vorm van een XMLbestand zodat de rapportages automatisch gegenereerd konden worden ). Deze XML-
bestanden zijn gebaseerd op een door DUO aangeleverd XSD-schema. DUO heeft vervolgens de 
rapportages automatisch gegenereerd.  

Bij het uploaden van de XML-bestanden trad een probleem op met het bestand voor wiskunde. Omdat 
Domein F alleen was afgenomen bij havo en vwo, stonden bij vmbo voor dit domein nullen in het bestand. 
Dit werd door Facet niet geaccepteerd. Hierop is voor wiskunde vmbo een apart bestand ingelezen (zonder 
domein F) en daarnaast een apart bestand voor havo/vwo (met domein F). 

In de rapportage wordt per attribuut het aantal leerlingen dat een diagnose boven niveau heeft, het aantal 
leerlingen dat een diagnose op niveau heeft en het aantal leerlingen dat een diagnose onder niveau heeft 
gevisualiseerd (zie Verslag Pretest 2015). Het CvTE heeft een toelichting geschreven bij de rapportage.  

De adhoc kalibratie liet geen bijzonderheden zien die negatieve consequenties zouden kunnen hebben 
voor de tweede adaptieve afname (zie ook de bespreking in hoofdstuk 4.3 Resultaten itemanalyses).  

4.2 Responstijden 
Gemiddeld hadden de leerlingen (ruim) voldoende tijd voor de pretestafname. Dit was cruciaal om 
voldoende observaties te verkrijgen voor elk item (minstens 500, zie 3.2 Toetsdesign over de 
randvoorwaarden voor kalibratie ). Ook voor de adaptieve afname was ruimschoots voldoende tijd. Bij de 
adaptieve afname was de voorspelling van de tijd die voor 95% van de leerlingen voldoende zou zijn goed. 
Bijvoorbeeld, op grond van het maximum aantal opgaven dat een leerling zou kunnen krijgen en het 
minimum aantal werd voorspeld dat 95% van de vmbo-kb leerlingen minder dan 40 tot 50 minuten  nodig 
zou hebben voor de adaptieve afname schrijfvaardigheid Engels. De resultaten laten zien 95% minder dan 
45 minuten nodig had (zie Tabel 4-2). Bij de pretest hadden leerlingen doorgaans minder tijd nodig dan 
beraamd (12-39 minuten), behalve bij havo en vwo Nederlands.  

Aan de responstijden was te zien dat sommige leerlingen een korte pauze inlasten, bijvoorbeeld voor uitleg 
of een sanitaire stop (zie Figuur 4-1). Deze pauzes zijn lastig uit de data te filteren, omdat de pauzes per 
leerling bij een ander item kan zijn genomen. Hierdoor en de grote verschillen tussen leerlingen is het niet 
mogelijk om tot een nog nauwkeurigere inschatting te komen van de benodigde toetstijd. 
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Figuur 4-1 Voorbeeld effect ingelaste pauze op responstijd bij een leerling 
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Tabel 4-2. Totale antwoordtijd in de adaptieve afname van leerlingen die 75% of meer hebben beantwoord 
van het gemiddeld aantal beantwoorde items. 

Adaptieve afname 

  vmbo-bb vmbo-kb vmbo-gt havo vwo 

Schrijfvaardigheid Engels 

N 786 1228 2279 2197 2072 

Gemiddeld 23.74 29.69 27.14 24.34 20.28 

St.deviatie 7.92 8.87 7.75 7.18 5.60 

95 Percentiel 39.24 44.90 41.06 37.04 30.34 

Voorspelling toetstijd 95% van de leerlingen 44-51 40-50 38-43 28-37 24-31 

Schrijfvaardigheid Nederlands 

N 916 1237 3248 1896 2206 

Gemiddeld 68.59 70.17 67.50 74.13 77.18 

St.deviatie 25.22 23.20 18.71 21.09 19.16 

95 Percentiel 110.71 111.11 99.50 109.40 110.47 

Voorspelling toetstijd 95% van de leerlingen 100-107 100-119 86-98 92-107 80-100 

Wiskunde 

N 882 1473 2663 2954 1935 

Gemiddeld 45.42 55.69 60.67 67.61 89.75 

St.deviatie 17.86 19.70 18.85 21.96 27.57 

95 Percentiel 77.04 90.07 93.32 104.56 136.33 

Voorspelling toetstijd 95% van de leerlingen 69-93 82-102 70-90 89-129 117-141 
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Tabel 4-3. Totale antwoordtijd in de pretestafname van leerlingen die 75% of meer hebben beantwoord 
van het gemiddeld aantal beantwoorde items. 

Pretest afname 

  vmbo-bb vmbo-kb vmbo-gt havo vwo 

Schrijfvaardigheid Engels 

N 353 601 1443 943 1137 

Gemiddeld 51.76 65.96 59.52 70.15 58.84 

St.deviatie 14.78 18.81 15.02 20.17 13.69 

95 Percentiel 76.61 99.96 86.05 106.58 84.38 

Voorspelling toetstijd 95% van de leerlingen 116-116 118-118 115-115 114-114 118-118 

Schrijfvaardigheid Nederlands 

N 381 573 1333 803 916 

Gemiddeld 83.73 97.26 89.01 105.23 112.38 

St.deviatie 30.27 31.79 27.39 30.68 26.97 

95 Percentiel 137.28 158.70 139.60 165.47 159.84 

Voorspelling toetstijd 95% van de leerlingen 165-180 174-179 163-180 152-182 147-182 

Wiskunde 

N 311 701 1444 1303 1113 

Gemiddeld 78.24 88.16 91.72 97.83 97.86 

St.deviatie 31.41 31.60 33.43 34.27 27.60 

95 Percentiel 134.65 148.12 154.92 158.95 145.13 

Voorspelling toetstijd 95% van de leerlingen 162-180 170-182 167-177 168-179 168-183 

 

4.3 Resultaten itemanalyses 
Om de kwaliteit van de items te kunnen evalueren zijn net zoals voorgaande jaren beschrijvende 
itemanalyses uitgevoerd die informatie geven over de (statistische) kenmerken van de ontwikkelde items. 
Voor elk vak waren binnen elke leerweg verschillende toetsversies met meerdere secties (een sectie per 
hoofdattribuut) zodat alle items gepretest zouden worden. Voor alle drie de vakken zijn per leerweg de 
statistische eigenschappen van de (sub-)items bepaald in elke sectie met een tool in Python en R (R 
Development Core Team, 2008). De responsen van leerlingen met zeer veel ontbrekende antwoorden 
(25% of meer) zijn niet meegenomen in de itemanalyses om vertekening te voorkomen. 

Voor schrijfvaardigheid Engels zijn 1365 itemresponsen uit 738 items (gespreid over de 4 attributen in 5 
leerwegen) geëvalueerd. In die eerste itemanalyses was de gemiddelde moeilijkheid goed, en ook de 
betrouwbaarheid was goed (zie Tabel 4-7). 

Voor schrijfvaardigheid Nederlands zijn 1781 itemresponsen uit 501 items (gespreid over de 4 attributen in 
5 leerwegen) geëvalueerd. In die eerste itemanalyses was de gemiddelde moeilijkheid goed. De 
betrouwbaarheid was in doorsnee goed, maar wel bij sommige deelattributen in havo en in vwo 
onvoldoende (zie Tabel 4-10). De items waren iets eenvoudiger dan vorig jaar. 

Bij wiskunde zijn 882 itemresponsen uit 581 items gespreid over de 3 wiskundige aspecten van 2 domeinen 
in vmbo en van 3 domeinen in havo/vwo in 5 leerwegen geëvalueerd. Net zoals vorige pretest bleek dat de 
items gemiddeld vrij moeilijk waren vergeleken met de items voor schrijfvaardigheid. Ook de gemiddelde 
betrouwbaarheid was iets minder, maar nog steeds voldoende. We zien wel dat de betrouwbaarheid van 
verschillende wiskundige aspecten onvoldoende was (zie Tabel 4-14).  
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Bij zowel de talen als wiskunde was de gemiddelde Cronbach’s alpha dit jaar iets lager dan vorig jaar 
doordat Cronbach’s alpha5 berekend is over minder items, namelijk per sectie in plaats van per toetsversie 
zoals vorig jaar. De gemiddelde alpha406 was bij de talen vergelijkbaar met vorig jaar, bij wiskunde was 
deze iets beter dan vorig jaar. 

Mede op grond van deze itemanalyses en de uitkomsten van de adhoc kalibratie hebben de 
toetsdeskundigen de kwaliteit van de items geëvalueerd en advies gegeven aan de 
vaststellingscommissies over de items (goedkeuren voor de adaptieve afname, aanpassen en opnemen als 
zaai-item in de volgende adaptieve afname, of afkeuren). De vaststellingscommissies hebben een definitief 
besluit genomen over de items. In de volgende secties worden de resultaten van de evaluatie per vak 
beschreven. 

Tabel 4-4. Globaal overzicht itemanalyses pretest 2015 

  Aantal 
items 

Aantal 
onafhankelijke 
responsen 

Gem. P‐
waarde7 

Gemiddelde 
Cronbach’s alpha 

Gemiddelde alpha40 

Schrijfvaardigheid 
Nederlands 

501  1781  0,66  0,84  0,71 

Schrijfvaardigheid 
Engels 

738  1365  0,70  0,88  0,80 

Wiskunde  581  882  0,40  0,59  0,69 

 

4.3.1 Schrijfvaardigheid Engels  

Operationalisatie van het leerlingmodel schrijfvaardigheid Engels  
Het leerlingmodel, op basis waarvan de pretest is afgenomen, is weergegeven in Tabel 4-5. Dit is het 
leerlingmodel zoals geaccordeerd door de Toetswijzercommissie. Er zijn totaal 1365 itemresponses 
afgenomen, verdeeld over 738 items. Sommige items zijn in twee of drie leerwegen afgenomen. Het totaal 
aantal unieke itemresponses was 723, verdeeld over 405 items.  

Tabel 4-5. Leerlingmodel schrijfvaardigheid Engels met aantallen items. 

 Totaal afgenomen Totaal uniek 
 Items Responsen Items Responsen 
1. Afstemming op publiek en doel 166 394 87 201 
1.1 toonzetting en register afstemmen op publiek en schrijfdoel 79 227 43 118 
1.2 conventies behorend bij een tekstsoort gebruiken 87 167 44 83 
2. Coherentie 175 249 97 138 
2.1 tekststructuur en verbanden aanbrengen 66 79 37 45 
2.2 passende structuurwoorden gebruiken 109 170 60 93 
3. Woordenschat en woordgebruik 196 425 107 220 
3.1 passende woorden en woordcombinaties gebruiken 110 244 61 130 
3.2 het woordgebruik functioneel variëren 86 181 46 90 
4. Spelling, interpunctie en grammatica 201 297 114 164 
4.1 woordvolgorde en zinsconstructie functioneel hanteren 95 140 52 74 
4.2 passende spelling en interpunctie hanteren 106 157 62 90 
Totaal 738 1365 405 723 

Algemeen  
In Tabel 4-6 staan links de onderscheiden deelattributen voor Schrijfvaardigheid opgesomd, daarna volgen 
voor de onderscheiden onderwijstypen de gemiddelde p-waarden en de Rit-waarden. Het aantal leerlingen 

                                                        
5 Cronbach’s alpha is een maat voor interne consistentie van opgaven en wordt ook opgevat als een maat voor 
de (ondergrens van de) betrouwbaarheid. 
6 Cronbach’s alpha is gevoelig voor het aantal ogpaven. Alpha40 is de Cronbach’s alpha indien de sectie uit 40 
conceptresponsen zou hebben bestaan (een sectie bevat alle opgaven over een hoofdaspect).  
7 De gemiddelde p-waarde representeert de gemiddelde moeilijkheid van een sectie op een schaal van 0 tot 1.  
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aan wie de opgaven zijn voorgelegd, verschilt per schooltype en soms per opgave binnen schooltype: de 
minimum-aantallen reponses per item zijn:  

 voor bb: 353 leerlingen 
 voor kb: 601 leerlingen 
 voor gt: 1442 leerlingen 
 voor havo: 940 leerlingen 
 voor vwo: 1136 leerlingen 

Voor vmbo-bb zijn te weinig observaties gerealiseerd (<500) voor een betrouwbare kalibratie. Scholen die 
zowel aan de pretest als aan de adaptieve afname meededen, gaven bij voorkeur bb-leerlingen de 
adaptieve afname en bijvoorbeeld kb- of gt-leerlingen de pretest.   

Tabel 4-6. Gemiddelde p-waarden en Rit per hoofd-/deelattribuut en leerweg bij schrijfvaardigheid Engels 

 vmbo-bb vmbo-kb vmbo-gt havo vwo totaal 

(Deel-) 
attribuut 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

1 0,64 0,28 0,73 0,28 0,75 0,30 0,77 0,28 0,85 0,23 0,76 0,27 

11 0,57 0,29 0,72 0,28 0,78  0,31  0,82 0,28 0,90 0,21 0,78 0,28 

12 0,72 0,28 0,74 0,29 0,68  0,26  0,71 0,28 0,79 0,25 0,73 0,27 

2 0,61 0,46 0,66 0,43 0,67 0,43 0,59 0,36 0,74 0,33 0,65 0,40 

21 0,55 0,50 0,61 0,44 0,57  0,45  0,48 0,44 0,63 0,40 0,57 0,45 

22 0,65 0,43 0,69 0,43 0,72  0,42  0,64 0,32 0,78 0,31 0,70 0,37 

3 0,74 0,35 0,78 0,31 0,77 0,34 0,65 0,35 0,76 0,32 0,74 0,33 

31 0,72 0,34 0,77 0,30 0,77  0,32  0,62 0,35 0,73 0,34 0,73 0,33 

32 0,77 0,37 0,78 0,31 0,76  0,36  0,70 0,35 0,80 0,30 0,77 0,34 

4 0,52 0,44 0,55 0,36 0,62 0,37 0,55 0,28 0,65 0,27 0,59 0,34 

41 0,54 0,43 0,53 0,40 0,64  0,40  0,61 0,30 0,73 0,29 0,61 0,36 

42 0,50 0,45 0,58 0,32 0,61  0,34  0,51 0,27 0,60 0,26 0,56 0,31 

Totaal 0,66 0,37 0,70 0,33 0,71  0,35  0,65 0,31 0,76 0,28 0,70 0,33 

 

Tabel 4-7.  Per leerweg Cronbach’s alpha 40 voor de deelattributen schrijfvaardigheid Engels 

  vmbo-bb  vmbo-kb  vmbo-gt  havo  vwo 

(Deel-) attribuut  Alpha40  Alpha40  Alpha40  Alpha40  Alpha40 

1 1-1 0,74 0,73 0,76 0,72 0,65 
 1-2 0,74 0,73 0,75 0,72 0,65 
2 2-1 0,90 0,89 0,89 0,85 0,81 
 2-2 0,90 0,89 0,89 0,84 0,80 
3 3-1 0,83 0,76 0,82 0,83 0,80 
 3-2 0,83 0,76 0,82 0,83 0,80 
4 4-1 0,89 0,84 0,85 0,77 0,74 
 4-2 0,89 0,84 0,85 0,76 0,74 
 

De pretest wijst uit dat de DTT als geheel ongeveer even moeilijk is gebleven met een gemiddelde p-
waarde van ,68 (2015) en een gemiddelde p-waarde van ,70 (2016). De gemiddelde rit is eveneens op een 
gelijk niveau gebleven namelijk ,31 (2015) en ,32 (2016). Binnen de afzonderlijke hoofdattributen zien we 
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verschillen tussen de afname in 2015 en de afname in 2016. De verschillen worden verduidelijkt wanneer er 
op deelattribuut niveau gekeken wordt. 

Globale bespreking van de hoofdattributen en deelattributen 

Hoofdattribuut	1	Afstemming	op	publiek	en	doel	
De items in hoofdattribuut 1 waren, net als vorig jaar, aan de makkelijke kant. Met name de items over 
toonzetting en register waren een stuk makkelijker: vorig jaar een p-waarde van ,66, dit jaar van ,78. De 
conventies laten geen verandering zien in moeilijkheid in 2016 t.o.v. 2015 (p-waarde ,73 en ,72 resp.).  

Hoofdattribuut	2	Coherentie	
De items waarbij de leerling zelf een tekst moet structureren waren en blijven redelijk moeilijk; een p-
waarde van ,51 (2015) en ,57 (2016). Verder blijkt dat leerlingen even gemakkelijk omgaan met het 
toepassen van structuurwoorden als vorig jaar; p-waarde ,73 en ,70.  

Hoofdattribuut	3	Woordenschat	en	woordgebruik	
De woordenschatitems gericht op woordcombinaties waren gemiddeld genomen aan de makkelijkere kant 
(p-waarde ,80 en ,73). Opmerkelijk is dat de items waarbij woordgebruik gevarieerd moest worden (3-2), 
vorig jaar (p-waarde ,67) lastiger was dan dit jaar (p-waarde ,77). Bij passende woorden en 
woordcombinaties gebruiken (3-1) was het juist andersom.  

Hoofdattribuut	4	Spelling,	interpunctie	en	grammatica	
De items over spelling, interpunctie en grammatica zijn vrijwel gelijk in moeilijkheid in vergelijking met vorig 
jaar. Vooral de items rond spelling (4-2) zijn met een gemiddelde p-waarde van ,56 aan de moeilijke kant. 
De items gericht op het toetsen van zinsconstructie zijn iets moeilijker geworden in 2016 t.o.v. 2015 (p-
waarde ,61 en ,67 resp.). 

 

Globale bespreking van de items per leerweg - vmbo 

Vmbo	bb‐items	
De vmbo bb-items zijn over het algemeen goed op niveau, net als vorig jaar. Ze zijn iets makkelijker 
uitgevallen dan vorig jaar met een gemiddelde p-waarde van ,66 (vorig jaar ,61). De gemiddelde rit was 
0,37 (vorig jaar 0,34). De hoogste p-waarden komen voor onder bij hoofdattribuut 3, woordenschat en 
woordgebruik. De items waarbij de leerling zelf structuur aanbrengt en de items over spelling en 
zinsconstructie blijken wederom het moeilijkst. Het kunnen toepassen van toonzetting en register blijft ook 
ietwat moeilijk voor de gemiddelde vmbo bb-leerling. 

Vmbo	kb‐items	
De vmbo kb-items zijn een stuk makkelijker dan vorig jaar. Vorig jaar een p-waarde van ,63, nu van ,70. 
Ook hier waren het vooral de woordenschatitems die aan de makkelijke kant waren en net als vorig jaar de 
items horend bij hoofdattribuut 1, afstemming op publiek en doel. De gemiddelde rit is gezakt van 0,38 naar 
0,33. De gemiddelde vmbo kb-leerling lijkt net als de vmbo bb-leerling moeite te hebben met spelling en 
zinsconstructie.  

Vmbo	gt‐items	
Ook de vmbo gt-items zijn makkelijker uitgevallen dan vorig jaar. De gemiddelde p-waarde is gestegen van 
,65 naar ,71, de rit van 0,32 naar 0,35. De woordenschatitems waren aan de makkelijke kant en het 
makkelijkst waren de items horend bij hoofdattribuut 1-1, afstemming op publiek en doel / toon en register. 
Het lastigst, maar nog steeds relatief makkelijk, zijn de vragen over tekststructuur en verbanden. 

Globale bespreking van de items per leerweg - havo/wvo 

Havo	items	
De havo-items blijken dit jaar lastiger met een gemiddelde p-waarde van ,65 (vorig jaar nog ,73). Bij bijna 
alle attributen zijn de items lastiger waarbij 2-2 voeg- en verwijswoorden en 3-1 passende woorden en 
woordcombinaties véél moeilijker zijn uitgevallen; van p-waarde ,85 naar een p-waarde , 64 en van p-
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waarde ,82 naar p-waarde ,62. De items horend bij hoofdattribuut 1-1, afstemming op publiek en doel / toon 
en register waren het makkelijkst, maar over het algemeen waren de items goed op niveau. De gemiddelde 
rit is gestegen van 0,29 naar 0,32.  

Vwo	items	
De vwo-items waren, net als vorig jaar, het gemakkelijkst. De gemiddelde p-waarde is iets gedaald, van ,78 
naar ,76. De grootste uitschieters zijn hier de items horend bij hoofdattribuut 1-1, afstemming op publiek en 
doel / toon en register met een p-waarde van maar liefst ,90. Ook de woordenschatitems en de items 
waarbij structuurwoorden moeten worden toegepast, bleken vrij makkelijk.  

Globale bespreking van de ‘afkeur’ en de redenen daarvoor en mogelijke oplossingen.  
Er zijn slechts 11 items definitief afgekeurd, waarvan vaak voor slechts één niveau. Op andere niveaus 
blijven sommige van deze items gehandhaafd. Vier items hadden een te hoge p-waarde om nog 
onderscheidend te zijn, met name in deelattribuut 1-2 (conventies bij tekstsoorten). Een drietal items in 
deelattribuut 1-2 pakte veel te moeilijk uit of had een slechte discriminatie. Verder zijn er drie items in 
deelattribuut 3-1 en 3-2 afgekeurd en één item met deelattribuut 4-2. Dit was een spellingsitem waarbij de 
leerling zelf een antwoord moest intikken, iets wat erg moeilijk bleek. Er zijn geen items afgekeurd voor 
deelattributen 1-1, 2-1 en 2-2 en 4-1.    

Signalering van trends   

1.1	Kan	toonzetting	en	register	afstemmen	op	publiek	en	schrijfdoel.	
De p-waarde voor dit attribuut is alleen voor vmbo-bb redelijk laag (,57) en voor de andere leerwegen is dit 
een relatief makkelijk attribuut gezien dat de gemiddelde waarden boven de ,70 liggen. Voor vwo is dit 
attribuut veel te makkelijk (p-waarde ,90). Het onderscheidend vermogen van dit soort items is over het 
algemeen hoog, behalve bij de veel te makkelijke vwo-items.  

1.2	Kan	conventies	behorend	bij	een	tekstsoort	gebruiken.	
De p-waarde voor dit attribuut is over de gehele linie te vinden tussen de ,70 en ,80: iets aan de makkelijke 
kant voor alle niveaus. Gemiddeld genomen kunnen de leerlingen dit aan op hun eigen niveau. 

2.1	Kan	tekststructuur	en	verbanden	aanbrengen.		
De p-waarden schommelen ongeveer tussen de ,40 en ,60. Dit geeft aan dat gemiddeld genomen de 
leerlingen dit op alle leerwegen lastig vinden. De rit-waarden geven bijzonder goed onderscheid tussen de 
vaardige en minder vaardige leerling op dit attribuut.  

2.2	Kan	bij	de	taak	passende	structuurwoorden	gebruiken:	gebruik	van	voegwoorden	en	verwijswoorden.	
Bij dit attribuut valt op dat vmbo-gt en vwo hogere p-waarden hebben dan hun medeleerlingen op vmbo-bb, 
vmbo-kb en havo. De p-waarden schommelen tussen ,64 en ,78. Er zijn zeer goed onderscheidende 
waardes te vinden in deze opgaven.  

3.1	Kan	bij	de	taak	passende	woorden	en	woordcombinaties	gebruiken.		
Over de hele linie wordt doen leerlingen het goed. De opgaven bij dit attribuut hebben een gemiddelde p-
waarden van ,62 tot ,77. Havo-items lijken iets moeilijker dan de opgaven voor dit attribuut in andere 
leerwegen. Dat zou dus kunnen betekenen dat de opgaven voor Havo geschikter zijn voor het niveau van 
een leerling op de Havo, en dat de opgaven voor leerlingen van de andere niveaus iets te makkelijk zijn.  

3.2	Kan	het	woordgebruik	functioneel	variëren	(inclusief	als	compenserende	strategie).	
De p-waarden liggen tussen de ,70 en ,80. Hiermee zijn de opgaven bij dit attribuut gemiddeld genomen 
wat aan de makkelijke kant zijn. Het onderscheidende vermogen is goed. Vergeleken met de pretest in 
2015 doen de leerlingen het beter. 

4.1	Kan	woordvolgorde	en	zinsconstructie	functioneel	hanteren.		
Dit attribuut is voor alle leerwegen, behalve vwo, wat aan de moeilijke kant. De p-waarden liggen tussen de 
,53 en ,64. Voor vwo is dit ,73. De onderscheidende waarden zijn hoger voor de drie leerwegen van vmbo 
dan bij havo en vwo.  
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4.2	Kan	passende	spelling	en	interpunctie	hanteren.	
Dit attribuut blijft lastig voor de gemiddelde leerling. De p-waarden tussen de ,50 en ,61 geven aan dat dit 
een van de moeilijkste attributen is. Het onderscheidende vermogen is op vmbo-bb het hoogst, de overige 
vier leerwegen hebben ongeveer een gelijk niveau.  

4.3.2 Resultaten schrijfvaardigheid Nederlands 

Operationalisatie van het leerlingmodel schrijfvaardigheid Nederlands  
Het leerlingmodel op basis waarvan de pretest is uitgevoerd, is weergegeven in Tabel 4-8. Dit is het 
leerlingmodel zoals geaccordeerd door de Toetswijzercommissie. 

Tabel 4-8. Leerlingmodel schrijfvaardigheid Nederlands met aantallen items 

 Totaal afgenomen Totaal uniek 
 Items Responsen Items Responsen 
I retorische vaardigheden (doel en publiek) 131 451 80 269 
1.1 voorkennis en informatiebehoefte bij de lezers inschatten 36 190 22 111 
1.2 toonzetting afstemmen op de lezer (o.a. formeel-informeel) 49 155 31 101 
1.3 schrijfdoel bepalen (bv. informeren, overtuigen, uitleggen, 
uitnodigen)  

46 106 27 57 

II tekststructurele vaardigheden (structuur)  145 324 93 194 
2.1 tekstelementen kiezen, rekening houdend met het genre8 48 98 32 65 
2.2 passende volgorde van tekstelementen bepalen en correcte 
indeling en lay-out aanbrengen9 

53 81 38 55 

2.3 samenhang tussen tekstelementen aanbrengen 
(coherentie)10 

25 88 12 40 

2.4 een standpunt weergeven en van passende argumenten 
voorzien (alleen h/v) 

19 57 11 34 

III linguïstische vaardigheden (woord- en zinsniveau) 122 457 79 291 
3.1 een correcte zinsbouw hanteren  48 164 30 96 
3.2 een passende en cohesieve11 schrijfstijl hanteren  38 136 27 101 
3.3 passend en gevarieerd woordgebruik laten zien12 36 157 22 94 
IV orthografische vaardigheden (spelling en interpunctie) 103 549 49 260 
4.1 correct spellen van werkwoorden  27 151 11 61 
4.2 correct toepassen van overige regelgeleide spelling 45 227 22 110 
4.3 leestekens en hoofdletters correct hanteren 31 171 16 89 
Totaal 501 1781 301 1014 
 

Algemeen  
In Tabel 4-9 staan links de onderscheiden deelattributen voor Schrijfvaardigheid opgesomd, daarna volgen 
voor de onderscheiden onderwijstypen de gemiddelde p-waarden en de Rit-waarden. Het aantal leerlingen 
aan wie de opgaven zijn voorgelegd, verschilt per schooltype en soms per opgave binnen schooltype: de 
minimum-aantallen reponses per item zijn:  

 voor bb: 281 leerlingen 
 voor kb: 425 leerlingen 
 voor gt: 993 leerlingen 
 voor havo: 592 leerlingen 
 voor vwo: 680 leerlingen 

                                                        
8 Te denken valt aan: briefconventies en titels. 
9 Dit betreft de volgorde van de inhoudelijke elementen en de bijbehorende lay-outtechnische aspecten en (voor 
havo/vwo) tussenkopjes.  
10 Coherentie betreft de inhoudelijke samenhang in tekst (bijv. via inhoudswoorden en  woordvelden).  
11 Cohesie betreft de syntactische samenhang in tekst; deze kan worden versterkt door gebruikmaking van 
verwijswoorden, lexicale samenhang door middel van synoniemen en hyponiemen en door voegwoorden. 
12 Hiertoe behoort ook figuurlijk taalgebruik (voor havo-vwo) 
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Net zoals het geval was bij schrijfvaardigheid Engels zijn voor vmbo-bb te weinig observaties gerealiseerd 
(<500) voor een betrouwbare kalibratie. Ook bij vmbo-kb zijn net iets te weinig observaties gerealiseerd. 

Tabel 4-9. Gemiddelde p-waarden en Rit per hoofd-/deelattribuut en leerweg bij schrijfvaardigheid 
Nederlands 

 vmbo-bb vmbo-kb vmbo-gt havo vwo totaal 

(Deel-) 
attribuut 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

1 0,70 0,28 0,76 0,28 0,83 0,26 0,70 0,23 0,76 0,18 0,75 0,25 

11 0,70 0,32 0,81 0,28 0,83 0,26 0,76 0,23 0,81 0,17 0,78 0,24 

12 0,72 0,26 0,68 0,27 0,83 0,26 0,67 0,24 0,75 0,19 0,73 0,25 

13 0,68 0,26 0,79 0,29 0,85 0,25 0,54 0,19 0,62 0,19 0,72 0,25 

2 0,51 0,25 0,64 0,33 0,64 0,31 0,64 0,28 0,74 0,26 0,64 0,28 

21 0,65 0,23 0,79 0,38 0,77 0,33 0,62 0,24 0,72 0,19 0,70 0,27 

22 0,24 0,21 0,35 0,28 0,35 0,28 0,64 0,34 0,76 0,32 0,54 0,30 

23 0,53 0,29 0,65 0,32 0,67 0,31 0,63 0,28 0,76 0,27 0,63 0,30 

24       0,66 0,26 0,73 0,23 0,70 0,24 

3 0,67 0,35 0,71 0,30 0,74 0,26 0,52 0,19 0,61 0,20 0,64 0,25 

31 0,57 0,34 0,67 0,31 0,63 0,24 0,42 0,20 0,53 0,23 0,54 0,25 

32 0,71 0,38 0,74 0,33 0,78 0,31 0,58 0,22 0,72 0,23 0,73 0,32 

33 0,67 0,31 0,71 0,24 0,78 0,22 0,61 0,16 0,67 0,16 0,67 0,20 

4 0,57 0,33 0,65 0,29 0,71 0,28 0,50 0,29 0,64 0,31 0,63 0,30 

41 0,54 0,38 0,67 0,28 0,74 0,22 0,47 0,32 0,67 0,39 0,63 0,31 

42 0,52 0,31 0,56 0,29 0,61 0,27 0,47 0,29 0,61 0,30 0,56 0,29 

43 0,66 0,31 0,73 0,28 0,79 0,31 0,60 0,26 0,70 0,24 0,72 0,29 

Totaal 0,62 0,31 0,69 0,29 0,73 0,27 0,59 0,24 0,68 0,23 0,66 0,27 

 

Tabel 4-10.  Per leerweg Cronbach’s alpha 40 voor de deelattributen schrijfvaardigheid Nederlands 

  vmbo-bb  vmbo-kb  vmbo-gt  havo  vwo 

(Deel-) attribuut  Alpha40  Alpha40  Alpha40  Alpha40  Alpha40 

1  1‐1  0,73  0,73  0,72  0,61  0,43 

  1‐2  0,73  0,73  0,70  0,59  0,43 

  1‐3  0,73  0,73  0,70  0,59  0,41 

2  2‐1  0,67  0,79  0,76  0,73  0,66 

  2‐2  0,67  0,79  0,76  0,73  0,66 

  2‐3  0,67  0,79  0,76  0,74  0,67 

  2‐4        0,73  0,66 

3  3‐1  0,83  0,77  0,70  0,52  0,56 

  3‐2  0,83  0,77  0,70  0,52  0,55 

  3‐3  0,83  0,77  0,70  0,52  0,55 

4  4‐1  0,82  0,78  0,77  0,77  0,79 

  4‐2  0,82  0,77  0,76  0,77  0,79 

  4‐3  0,82  0,76  0,76  0,77  0,79 
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Globale bespreking van de items per leerweg - vmbo 
Bij de resultaten van deze pretest is het opvallend dat de gemiddelde p-waarden van de items over alle 
attributen een (lichte) stijging laten zien ten opzichte van de gemiddelde p-waarden in de eerder afgenomen 
pretest in 2015. Zo is de gemiddelde p-waarde bij vmbo-bb bij hoofdattribuut 1 gestegen van ,57 naar ,70, 
bij hoofdattribuut 2 van ,47 naar ,51, bij hoofdattribuut 3 van ,53 naar ,67 en bij hoofdattribuut 4 van ,37 
naar ,57. Een vergelijkbare trend is te zien bij de gemiddelde p-waarden voor vmbo-kb en vmbo-gt. Er zijn 
verschillende verklaringen mogelijk. Misschien zijn de vragen inhoudelijk makkelijker geworden. De 
ervaringen uit de vorige pretest hebben bij sommige vraagtypen geleidt tot scherpere formuleringen van 
gelijksoortige vragen, waardoor er minder ruis in de vraagstelling zit, ook zijn (te) moeilijke vraagvormen 
vervangen door andere vraagvormen. Een andere mogelijke verklaring is dat de leerlingen meer bekend 
raken met de manier van vragen binnen DTT (door ervaring met de vorige pretest of door het kennisnemen 
van de voorbeeldopgaven). Het zou ook kunnen zijn dat de populatie in deze pretest bestaat uit leerlingen 
met een hogere vaardigheid.  

Hoofdattribuut	1	Retorische	vaardigheden	(doel	en	publiek)	
Bij de items die hoofdattribuut 1 toetsen is de gemiddelde p-waarde wat aan de hoge kant (oplopend van 
,70 bij vmbo-bb, naar ,76 bij vmbo-kb tot ,83 bij vmbo-gt) zeker in vergelijking met de pretest van vorig jaar 
waarbij de gemiddelden p-waarden varieerden tussen de ,57 en de ,70.  Het onderscheidend vermogen van 
de items is in orde.  Als je kijkt naar de gegevens van de afzonderlijke items zie je dat de p-waarden bij dit 
hoofdattribuut bij de meeste items aan de hoge kant zijn, er is dus weinig variatie in de p-waarde binnen het 
hoofdattribuut. Een aspect dat wellicht een rol speelt is de afspraak om bij vmbo het aantal op te sporen 
antwoorden in de vraag op te nemen. Bij items die hoofdattribuut 1 toetsen lijkt dit niet wenselijk, omdat dit 
de leerlingen te veel stuurt.  

 

Hoofdattribuut	2	Tekststructurele	vaardigheden	(structuur)	
De gemiddelde p-waarden en het onderscheidend vermogen van de items die deelattributen 2.1 en 2.3 
toetsen zijn goed. Bij 2.1 liggen de gemiddelde p-waarden tussen de ,65 en de ,77, bij 2.3 liggen ze tussen 
de ,53 en de ,67. Deelattribuut 2.2 daarentegen heeft net als vorig jaar een erg lage gemiddelde p-waarde 
(tussen de ,24 en ,35). Er zitten uitschieters bij met items met een p-waarde <.10, maar ook zonder deze 
uitschieters zijn de p-waarden van de andere items aan de lage kant tussen de ,20 en ,40. De pretest in 
2015 liet vergelijkbare gegevens zien. Het is duidelijk dat het in een bepaalde volgorde slepen van een 
aantal alinea’s een complexe taak is voor vmbo-leerlingen. Er zijn aanwijzingen dat het ‘vastzetten’ van een 
aantal alinea’s waardoor de leerling meer sturing krijgt en het verminderen van het aantal te slepen alinea’s 
een positief effect heeft op de moeilijkheidsgraad. Items waarbij hiervan sprake is, hebben een hogere 
gemiddelde p-waarde dan items waarbij dit niet het geval is.  

 

 

Hoofdattribuut	3	Linguïstische	vaardigheden	(woord‐	en	zinsniveau)	
Bij hoofdattribuut 3 zijn de gemiddelde p-waarden en het discriminerend vermogen van de opgaven goed. 
De gemiddelde p-waarden variëren tussen de ,67 en de ,74. Ook het gemiddeld onderscheidend vermogen 
is in orde. De afspraak om het aantal op te sporen elementen  in de vraag te noemen, lijkt in tegenstelling 
tot bij hoofdattribuut 1  hier wel een juiste keuze. Het geeft de leerlingen wat meer steun, maar leidt niet tot 
te makkelijke items. De gekozen vraagvormen en templates lijken een goede manier om opgaven van dit 
deelattribuut te toetsen. 

 

Hoofdattribuut	4	Orthografische	vaardigheden	(spelling	en	interpunctie)	
Ook bij dit hoofdattribuut zijn de gemiddelde p-waarden en het onderscheidend vermogen van de items 
goed. De gemiddelde p-waarden variëren van ,57 bij vmbo-bb, tot ,65 bij vmbo-kb en ,71 bij vmbo-gt. Het 
onderscheidend vermogen ligt tussen de ,28 en ,33. In de pretest van 2015 viel deelattribuut 4.3 op door 
zijn hoge moeilijkheidsgraad. De lage p-waarde leek te wijten te zijn aan het gebruikte itemtype waarbij de 



 

Verslag pretest en adaptieve afname 2016  Diagnostische tussentijdse toets, Cito 2016 

24 

leerling in een tekst de plek moest aangeven waar de hoofdletter of het leesteken hoorde. Vervolgens 
moest de leerling het juiste leesteken plaatsen. Het antwoordgedrag van de leerling bij deze itemvorm was 
zo onvoorspelbaar dat dit type vragen niet automatisch te scoren was. Om die reden is er in deze pretest 
voor gekozen een ander vraagtype te gebruiken. Bij vmbo is gekozen voor het slepen van leestekens naar 
de juiste plek in een tekst. Met gemiddelde p-waarden tussen de ,66 voor vmbo-bb en ,79 voor VMBO-GT 
lijkt deze vorm veel geschikter. Net als in de pretest in 2015 blijken de deelattributen 4.1 en 4.2 voor met 
name vmbo-bb-leerlingen met een gemiddelde p-waarde van respectievelijk ,54 en ,52 uitdagend. (In de 
pretest in 2015 lagen de p-waarden van 4.2 nog een stuk lager met een p-waarde van ,32). Deze gegevens 
sluiten aan bij het beeld dat docenten schetsen van de spelvaardigheid van de leerlingen op dit niveau. 

Globale bespreking van de items per leerweg - havo/wvo 

Hoofdattribuut	1	Retorische	vaardigheden	(doel	en	publiek)	
Bij de eerste pretest in 2015 bleken de gemiddelde p-waarden voor de deelattributen die de afstemming op 
doel en publiek toetsen zowel voor havo als vwo aan de hoge kant (gemiddelde p > ,80). Bij de constructie 
van de items voor de tweede pretest in 2016 is getracht wat moeilijkere opgaven voor dit deelattribuut te 
construeren. Bij deelattribuut 1.2 en 1.3 is dit redelijk goed gelukt, met p-waarden die variëren van ,54 tot 
,76. Bij de opgaven voor deelattribuut 1.1 voorkennis en informatiebehoefte bij de lezers inschatten zijn de 
p-waarden voor havo (,76) en vwo (,81) weliswaar iets lager dan die dan van de voorgaande pretest, maar 
ze zijn nog steeds aan de hoge kant. Een mogelijke verklaring kan zijn dat havo- en vwo-leerlingen in 
leerjaar 3 al goed in staat zijn om te schatten welke voorkennis lezers hebben en wat hun 
informatiebehoefte is, maar is er ook een andere verklaring denkbaar. Vorig jaar is al opgemerkt dat het bij 
dit deelattribuut lastig is om opgaven te construeren die én inhoudelijk uitdagend genoeg zijn voor havo- en 
vwo-leerlingen én volledige consensus opleveren bij de beoordeling ervan. Omdat de opgaven gesloten zijn 
vanwege de automatische scoring, moet gekozen worden voor eenduidige opgaven waarbij de antwoorden 
onbetwistbaar goed en de afleiders onbetwistbaar fout zijn. Dit maakt dat de opgaven voor havisten en 
vwo’ers voor dit deelattribuut wellicht aan de eenvoudige kant zijn. 

 

Hoofdattribuut	2	Tekststructurele	vaardigheden	(structuur)	
De gemiddelde p-waarden (havo: ,64 en vwo: ,74) en het onderscheidend vermogen van de opgaven die 
afgenomen worden om de tekststructurele vaardigheden van leerlingen in kaart te brengen, zijn in orde. In 
vergelijking met vorig jaar zijn de gemiddelde p-waarden bij deelattribuut 2.2. passende volgorde van 
tekstelementen bepalen en correcte indeling en lay-out aanbrengen en deelattribuut 2.3 samenhang tussen 
tekstelementen aanbrengen (coherentie) wel behoorlijk gestegen. Hier lijken echter geen conclusies aan 
verbonden te kunnen worden, aangezien er voor deelattribuut 2.2 in de eerste pretest maar een beperkt 
aantal items afgenomen is en voor deelattribuut 2.3 de aantallen in deze pretest vrij laag waren.  

Deelattribuut 2.4 een standpunt weergeven en van passende argumenten voorzien wordt in tegenstelling 
tot de andere deelattributen alleen bij havo/vwo getoetst en niet bij vmbo-leerlingen. Vorig jaar lag de 
gemiddelde p-waarde van de opgaven bij dit deelattribuut op respectievelijk ,81 (havo) en ,84 (vwo), 
waarmee de opgaven aan de eenvoudige kant waren. Omdat het deelattribuut vorig jaar alleen getoetst 
werd met gebruikmaking van meerkeuzeopgaven en multiple reponse-opgaven, is er in deze pretest voor 
gekozen om ook andere typen opgaven te toetsen. Argumentatieve vaardigheden werden nu ook getoetst 
door dropdown-opgaven waarbij juiste standpunten en argumenten in een kort tekstje geselecteerd 
moesten worden, door het invullen van argumentatieschema’s waarbij standpunt en argumenten naar de 
juiste plek gesleept moesten worden en door matrixvragen waarbij aangegeven moest worden of 
argumenten wel of niet passend waren bij een gegeven standpunt. De p-waarden van de dropdownitems 
variëren van ,19 tot ,66, de waarden van de argumentatieschema’s van ,55 tot ,83 en die van de 
matrixvragen van ,75 en ,87. Hoewel het aantal afgenomen items beperkt is, lijkten met name de 
dropdownopgaven en de argumentatieschema’s mogelijkheden te bieden voor afname bij havo en vwo. 
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Hoofdattribuut	3	Linguïstische	vaardigheden	(woord‐	en	zinsniveau)	
Ook bij hoofdattribuut 3 zijn de gemiddelde p-waarden en het onderscheidend vermogen van de opgaven in 
orde. Bij vwo is de gemiddelde p-waarde ten opzichte van vorig jaar wat gestegen van ,49 tot ,61, bij havo 
is de moeilijkheidsgraad van de opgaven niet opvallend veranderd.  

Deelattribuut 3.1 een correcte zinsbouw hanteren werd tijdens de eerste pretest met name getoetst door 
opgaven waarbij leerlingen zinsbouwfouten moesten opsporen én moesten verbeteren, of door opgaven 
waarbij verschillende deelattributen in combinatie getoetst werden. Dit bleek voor leerlingen geen 
eenvoudige opgave (de gemiddelde p-waarde bij zowel havo als vwo betrof destijds ,28), ook omdat de 
meeste zinsbouwfouten pas in de bovenbouw uitgebreider behandeld worden. Tijdens de tweede pretest 
zijn vooral opgaven afgenomen waarbij leerlingen alleen gevraagd werd om fouten op te sporen. Met dit 
type opgave lijken leerlingen beter uit de voeten te kunnen. Foutenherkenning is echter pas een eerste 
stap: juist bij schrijfvaardigheid gaat het ook om fouten kunnen verbeteren en (uiteindelijk) om fouten te 
kunnen vermijden. Leerlingen lijken zich op het gebied van de zinsbouw nog te kunnen ontwikkelen in de 
bovenbouw van het voortgezet onderwijs. 

Ten opzichte van de eerste pretest lijken de opgaven bij deelattribuut 3.2 een passende en cohesieve 
schrijfstijl hanteren ook wat eenvoudiger te zijn, maar dit jaar is er slechts een beperkt aantal opgaven 
afgenomen, waardoor hier niet te veel conclusies aan te verbinden zijn. 

Hoofdattribuut	4	Orthografische	vaardigheden	(spelling	en	interpunctie)	
De moeilijkheidsgraad van de opgaven waarmee spelling en interpunctie getoetst worden, is met p=0.50 
(havo) en p=0.64 (vwo) in orde. Het onderscheidend vermogen van deze opgaven ligt het hoogst van alle 
attributen. Tijdens de eerste pretest leverde de toetsing van deelattribuut 4.3 leestekens en hoofdletters 
correct hanteren problemen op. Om deze vaardigheid het meest direct te kunnen toetsen, werd er destijds 
voor gekozen om open opgaven af te nemen waarbij leerlingen zelf leestekens in een gegeven tekstje 
moesten plaatsen. Dit leverde echter een variëteit aan antwoorden op waarin op voorhand niet was 
voorzien, doordat leerlingen niet alleen het beoogde leesteken invulden, maar bijvoorbeeld ook woorden 
herhaalden of onvoorziene spaties plaatsten. Het bleek onmogelijk om al deze varianten, die in essentie 
wel goed waren, automatisch te scoren. Om die reden zijn er tijdens de tweede pretest andere typen 
opgaven getest om dit deelattribuut te toetsen, waaronder opgaven waarbij leerlingen leestekens moesten 
slepen in een tekst of waarbij leerlingen via een dropdownmenu het juiste leesteken moesten selecteren. 
De dropdownopgaven blijken voor havisten en vwo’ers aan de eenvoudige kant (p-waarden variërend van 
,64 tot ,97). Om die reden is één van de twee opgaven voor vwo ook afgekeurd na de pretest. Het slepen 
van leestekens blijkt een iets moeilijkere vraagvariant te zijn met gemiddelde p-waarden van ,56 (havo) en 
,67 (vwo) en biedt wellicht mogelijkheden voor vervolgopgaven.  

 

Globale bespreking van de ‘afkeur’ en de redenen daarvoor, signalering van trends en mogelijke 
oplossingen.  
Na afname van de items is er gekeken of er items moesten worden afgekeurd omdat ze extreme 
psychometrische waarden bleken te hebben. Bij de analyses van de opgaven is uitgegaan van de volgende 
richtlijnen: 

 Extreem hoge of juist extreem lagen p-waarden: itemresponsen met p-waarden <.10 of >.90 zijn in 
principe afgekeurd omdat ze te moeilijk of te makkelijk zijn voor de betreffende doelgroep. Soms 
maakt een itemrespons deel uit van een item met meerdere responsen. In dat geval is een item 
afgekeurd indien (meer dan) de helft van de responsen een onvoldoende p-waarde had. 

 Rit-waardes <.10: deze items maken te weinig onderscheid tussen minder goede en goede 
leerlingen. Ook hierbij geldt dat bij opgaven met meerdere responsen dat een opgave afgekeurd is 
indien (meer dan) de helft van de rit-waardes te laag is. 

Soms zijn opgaven bij meerdere onderwijsniveaus afgenomen. In dat geval is per onderwijsniveau bepaald 
of een opgave gehandhaafd kon worden of niet. Indien een opgave afgekeurd werd, is er gekeken of een 
opgave definitief afgekeurd moest worden, of dat het nog mogelijk is om een opgave aan te passen en 
tijdens een volgende afname opnieuw te pretesten. 
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Afgekeurde	opgaven	bij	vmbo	
Na bespreking met de vaststellingscommissies zijn er bij vmbo zeven opgaven definitief afgekeurd. Bij deze 
vragen was er sprake van een te lage of te hoge p-waarde of een te lage ritwaarde of er waren 
vakinhoudelijke redenen om het item af te keuren. 

Bij acht vragen is een kleine aanpassing nodig , waarna de betreffende vragen opnieuw gepretest kunnen 
worden. 

Bij vier vragen bleek de moeilijkheidsgraad van het item niet geschikt voor het niveau waarop het getoetst 
is. Drie vragen waren te makkelijk en zullen opnieuw  worden  gepretest op een hoger niveau. Eén vraag 
was te moeilijk en zal op een lager niveau worden gepretest. 

Zeven items die op meerdere niveaus zijn afgenomen zijn voor een van die niveaus afgekeurd. Bij zes 
items was dat omdat ze op dat niveau te makkelijk waren, bij één items omdat dat item te moeilijk was.  

Na de eerste pretest in 2015 zijn voor vmbo in totaal elf items definitief afgekeurd. Dit ging echter met name 
om items (zeven) die niet meer bruikbaar waren omdat ze in de voorbeeldtoetsen opgenomen waren.  

Afgekeurde	opgaven	bij	havo/vwo	
Na bespreking met de vaststellingscommissie zijn er bij havo 19 opgaven afgekeurd. Bij 14 van deze 
opgaven was er sprake van extreme psychometrische waarden (te lage of te hoge p-waarde of te lage rit-
waarde). Vijf opgaven zijn afgekeurd om inhoudelijke redenen of omdat de scoring niet werkte zoals had 
gemoeten. Van deze 19 opgaven zijn er 7 definitief afgekeurd (waarvan 3 opgaven nog wel op vwo-niveau 
gehandhaafd blijven). Twaalf opgaven kunnen na bijstelling opnieuw gepretest worden.  

Bij vwo zijn er 26 opgaven afgekeurd: in 25 gevallen bleek er sprake te zijn van extreme psychometrische 
waarden. Twee opgaven zijn om inhoudelijke redenen afgekeurd. Dit waren opgaven voor deelattribuut 3.1, 
waarbij zinsbouwfouten getoetst werden die de vaststellingscommissie bij nader inzien toch te moeilijk vond 
voor de beoogde doelgroep omdat ze op de meeste scholen pas in de bovenbouw behandeld worden. Van 
de 26 afgekeurde opgaven zijn 19 definitief afgekeurd voor vwo (waarvan er 14 nog wel voor havo 
gehandhaafd blijven). Zeven opgaven kunnen opnieuw gepretest worden.  

Het aantal afgekeurde opgaven lag dit jaar wat hoger dan na de eerste pretest, toen er respectievelijk 14 
opgaven (havo) en 10 opgaven (vwo) afgekeurd werden. Wel zijn er meer opgaven bij beide niveaus 
afgenomen en blijft een afgekeurde opgave voor het ene onderwijsniveau vaak nog wel gehandhaafd voor 
het andere niveau. 

4.3.3 Resultaten Wiskunde  

Algemeen 
Het leerlingmodel van wiskunde bestaat uit een matrix. In deze matrix worden de rijen gevormd door de 
vakinhoudelijke domeinen uit de tussendoelen. De kolommen worden gevormd door de vakdidactische 
kenmerken, zie Tabel 4-11. Vorig jaar zijn de items uit domein D en E gepretest. De pretest van DTT 
wiskunde in 2016 bevatte items uit de domeinen, B en C voor vmbo en B, C en F voor havo/vwo.  

De minimum aantallen leerlingen per schooltype zijn: 
 vmbo-bb:    203 
 vmbo-kb:    517 
 vmbo-gt:  1031 
 havo:     590 
 vwo:     520 

Net zoals bij de talen zijn voor vmbo-bb veel te weinig observaties gerealiseerd (<500) voor een 
betrouwbare kalibratie. Ook voor vmbo-kb, havo en vwo zijn de aantallen erg gering. Dit kan problematisch 
zijn voor de kalibratie wanneer de standaard erg streng of mild is. Het advies is daarom om in 2017 extra 
pretestafnames te plannen zodat per opgave voldoende observaties verkregen worden voor de kalibratie.  
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Tabel 4-11. Leerlingmodel wiskunde 

Domein Structuur 
(1) 

Meerduidigheid 
(2) 

Samenhang 
(3) 

B: Getallen (havo/vwo en variabelen)    
C: Verhoudingen    
D: Meten en meetkunde    
E: Verbanden en formules    
F: Informatieverwerking en onzekerheid (havo/vwo)    
 

Tabel 4-12. Leerlingmodel wiskunde met aantallen items 

 Totaal afgenomen Totaal uniek 
Domein en aspect Items Responsen Items Responsen 
B: Getallen (havo/vwo en variabelen) 258 434 210 322 
 B1: structuur 93 128 83 106 
 B2:meerduidigheid 88 151 77 128 
 B3: samenhang 77 155 50 88 
C: Verhoudingen 250 336 165 208 
 C1: structuur 89 109 72 83 
 C2:meerduidigheid 79 110 36 48 
 C3: samenhang 82 117 57 77 
F: Informatieverwerking en onzekerheid 73 112 49 69 
 F1: structuur 24 36 15 21 
 F2:meerduidigheid 24 37 18 25 
 F3: samenhang 25 39 16 23 
Totaal 581 882 424 599 
 

Tabel 4-13. Gemiddelde p-waarden en Rit per hoofd-/deelattribuut en leerweg bij wiskunde 

 vmbo-bb vmbo-kb vmbo-gt havo vwo totaal 

(Deel-) 
attribuut 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

B 0,35 0,31 0,34 0,29 0,30 0,30 0,49 0,28 0,56 0,30 0,41 0,29 

B1 0,33 0,33 0,36 0,35 0,33 0,33 0,44 0,28 0,49 0,26 0,39 0,31 

B2 0,40 0,31 0,35 0,22 0,27 0,24 0,44 0,27 0,45 0,30 0,38 0,27 

B3 0,32 0,30 0,29 0,32 0,29 0,32 0,56 0,30 0,67 0,31 0,46 0,31 

C 0,31 0,32 0,29 0,29 0,32 0,30 0,41 0,37 0,53 0,35 0,36 0,32 

C1 0,32 0,41 0,26 0,34 0,28 0,39 0,48 0,35 0,65 0,35 0,38 0,37 

C2 0,35 0,22 0,36 0,25 0,41 0,26 0,31 0,34 0,42 0,38 0,38 0,27 

C3 0,24 0,33 0,26 0,28 0,24 0,27 0,42 0,40 0,50 0,33 0,32 0,32 

F       0,41 0,31 0,54 0,35 0,47 0,33 

F1       0,45 0,35 0,56 0,34 0,50 0,35 

F2       0,38 0,30 0,54 0,37 0,46 0,34 

F3       0,41 0,28 0,52 0,33 0,46 0,30 

Totaal 0,33 0,31 0,32 0,29 0,31 0,30 0,45 0,31 0,55 0,33 0,40 0,31 
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Tabel 4-14.  Per leerweg Cronbach’s alpha 40 voor de wiskundige aspecten binnen de domeinen 

  vmbo-bb  vmbo-kb  vmbo-gt  havo  vwo 

(Deel-) attribuut Alpha40 Alpha40 Alpha40 Alpha40 Alpha40 

B B1 0,80 0,77 0,77 0.64 0.42 

 B2 0,52 0,75 0,51 0.61 0.71 

 B3 0,56 0,63 0,62 0.72 0.76 

C C1 0,79 0,86 0,84 0.77 0.76 

 C2 0,53 0,28 0,61 0.69 0.78 

 C3 0,56 0,76 0,62 0.84 0.76 

F F1    0.74 0.73 

 F2    0.66 0.79 

 F3    0.59 0.70 

 

Globale bespreking van de items per leerweg - vmbo 
In Tabel 4-15 staat een overzicht van de aantallen conceptresponsen en items per deelattribuut die zijn 
afgenomen per vmbo-niveau (bb, kb en gt). In de kolommen 2, 3 en 4 zien we dat het totaal aantal 
conceptresponsen goed gespreid is over de deelattributen. Uit de volgende kolommen blijkt dat er meer erg 
moeilijke items zijn geweest dan erg makkelijke. Van de items die bij vmbo-bb zijn afgenomen, hebben 22 
van de 158 een p-waarde die lager is dan 0,10. Deze items zijn daarmee te moeilijk. Voor vmbo-kb is dit bij 
30 van de 168 het geval. Bij vmbo-gt hebben 28 van de 160 items een p-waarde lager dan 0,10. 

Het aantal items dat aan de gemakkelijke kant is, is veel kleiner. Er zijn geen items met een p-waarde 
boven 0,90 bij vmbo-bb vastgesteld. Voor vmbo-kb was er slechts 1 item met een p-waarde boven 0,90 en 
bij vmbo-gt ook slechts 1.  

Tabel 4-15. Conceptresponsen en items vmbo per deelattribuut 	

 
totaal aantal 
conceptresponsen 

aantal items met  
p-waarde <0,10 

aantal items met  
p-waarde >0,90 

aantal items met  
Rit <0,10 

Domein en 
kenmerk 

 

bb 
 

kb 
 

gt 
 

bb 
 

kb 
 

gt 
 

bb 
 

kb 
 

gt 
 

bb 
 

kb 
 

gt 
B structuur 28 24 26 2 5 6 - - - 1 1 1 
B meerduidigheid 30 40 30 4 5 7 - - - 2 4 1 
B samenhang 24 25 25 3 4 5 - - - - - 1 
C structuur 25 27 25 4 7 3 - - - 1 1 1 
C meerduidigheid 26 26 30 2 1 1 - 1 1 3 3 2 
C samenhang 25 26 24 7 8 6 - - - 3 4 2 
totaal  158 168 160 22 30 28 - 1 1 10 13 8 

 
Bij vmbo-kb zijn er meer items met een Rit-waarde kleiner dan 0,10, dan bij vmbo-bb en vmbo-gt. Dit wordt 
mede veroorzaakt door een aantal items met een lage Rit-waarde bij het domein B Getallen Meerduidigheid 
en domein C Verhoudingen Samenhang. De items die geen lage p-waarde hebben, zijn vragen waar er een 
meerkeuze-antwoord verwacht wordt. Als dergelijke vragen lastig zijn, bestaat de mogelijkheid dat dat niet 
in de analyses aan de p-waarde afgelezen kan worden, omdat er een grote gokkans is om een dergelijk 
item goed te beantwoorden. 

 

De items waarvan de itemresponsen een zeer lage p-waarde hadden of een zeer lage rit-waarde zijn 
inmiddels besproken met de vaststellingscommissie. In totaal waren dit 100 items. Op grond van de 
resultaten in de adaptieve pretest heeft de vaststellingscommissie besloten 27 van deze ‘omstreden’ items 
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te laten vervallen voor het vervolg van de DTT-bankontwikkeling. Bij 19 van deze items is besloten om ze 
aan te passen en ze dus vervolgens in de toekomst opnieuw te pretesten. Er zijn 26 items die opnieuw 
gepretest worden op een ander niveau. De overige items waren wel onderscheidend op een bepaald 
niveau en worden om die reden toch behouden. Bijvoorbeeld een item dat is goed gemaakt door leerlingen 
op het vmbo-bb. Zo goed, dat de Rit-waarde ook laag was. Doordat vmbo-bb leerlingen in het algemeen 
juist veel lastige items hebben, leek het goed om dit eenvoudige item te behouden. 

Tijdens de observaties bleek dat leerlingen een eigen rekenmachine hebben gebruikt bij items waar geen 
rekenmachine beschikbaar was. Doordat dit niet de insteek was van het item, zijn de itemresponsen 
makkelijker. Deze items zullen onder de bedoelde omstandigheden geherkalibreerd worden, dus zonder 
rekenmachine. Hierdoor zijn er in totaal 74 items die geherkalibreerd  moeten worden zonder 
rekenmachine. 

 

Globale bespreking van de items per leerweg - havo/wvo 
In Tabel 4-16 staat een overzicht van de aantallen conceptresponsen en items per deelattribuut die zijn 
afgenomen bij havo en vwo. In de kolommen 2, 3 en 4 zien we dat het totaal aantal conceptresponsen goed 
gespreid is over de deelattributen. Van de items voor havo zijn er 14 die te moeilijk waren: deze hadden 
een p-waarde die lager is dan 0,10. Voor vwo waren dit er 8. Het aantal te makkelijke items was bij havo 3 
en bij vwo 17. Over het geheel genomen lijkt de moeilijkheidsgraad dus goed te noemen.  

Bij havo zijn er meer items met een Rit-waarde kleiner dan 0,10 dan bij vwo. Mogelijk wordt dit veroorzaakt 
door de onduidelijkheid wat betreft het gebruik van de rekenmachine. Met name items in domein B zijn erop 
geconstrueerd dat leerlingen geen beschikking hebben over een rekenmachine. Uit observaties van 
afnames blijkt echter dat deze instructie niet bij alle scholen is gevolgd. Daardoor kan het zijn dat leerlingen 
items met de rekenmachine hebben gevonden en dat dit de Rit-waarden negatief heeft beïnvloed. 

Tabel 4-16. Conceptresponsen en items havo-vwo per deelattribuut 

totaal aantal 
conceptresponsen 

aantal items met  
p-waarde <0,10 

aantal items met  
p-waarde >0,90 

aantal items met  
Rit <0,10 

Domein en 
kenmerk 

 

havo 
 

vwo  
 

havo 
 

vwo  
 

havo 
 

vwo  
 

havo 
 

vwo  

B structuur 28 22  1 1   1  1   
B meerduidigheid 26 25   2   1  3 1  
B samenhang 39 38     1 9  3 1  
C structuur 18 17  2   1 2  1   
C meerduidigheid 14 14  3      1   
C samenhang 23 20  3 4   1   1  

  F structuur 19 17  0   1 2     
F meerduidigheid 19 18  2         
F samenhang 21 18  3 1   1  1   
totaal  207 189  14 8  3 17  10 3  

 

De items waarvan de itemresponsen een zeer lage p-waarde hadden of een zeer lage rit-waarde zijn 
inmiddels besproken met de vaststellingscommissie. In totaal waren dit 46  items. Op grond van de 
resultaten in de adaptieve pretest heeft de vaststellingscommissie besloten 19 van deze ‘omstreden’ items 
te laten vervallen voor het vervolg van de DTT-bankontwikkeling. Bij 19 van deze items is besloten om ze 
aan te passen en ze dus vervolgens in de toekomst opnieuw te pretesten. Er zijn twee items die niet 
geschikt zijn voor VWO omdat ze te makkelijk waren. De overige items waren wel onderscheidend op een 
bepaald niveau en worden om die reden toch behouden. 

Een voorbeeld van een item dat is vervallen is Voorbeeld 4-12. Dit item voor havo had een vrij lage p-
waarde van 0,23 en een licht negatieve Rit-waarde van -0,096. Deze waarden kunnen voor een deel 
worden veroorzaakt door het feit dat de drie responsen gegroepeerd waren, waardoor een fout bij een van 
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de drie meteen leidt tot 0 punten. Dit zou de lage p-waarde voor een deel kunnen verklaren. Daarnaast 
bevat het item veel tekst die niet zo eenvoudig te lezen is. Dit leidt waarschijnlijk tot meer gokgedrag, 
vanwaar de slechte Rit-waarde. Besloten is om dit item hierom te laten vervallen. 

Voorbeeld 4-1. Item met een lage Rit-waarde dat is vervallen (dtt-wi- hv‑0435-B3)	

 

 

Een voorbeeld van een item dat is gehandhaafd om te zaaien na aanpassing is een item waarbij in de 
pretest vwo de p-waarde gelijk was aan 0,02 en de Rit-waarde was 0,15. Net als in het vorige voorbeeld 
speelt hierbij wellicht de clustering van de drie responsen een rol, maar met name de tweede vraag, over 
relatieve groei, is moeilijk te beantwoorden. Daarom is dan ook besloten om het item te handhaven, maar 
de tweede vraag te laten vervallen. De overgebleven responsen worden apart gescoord. Door deze twee 
ingrepen verwachten we zowel hogere p-waarde als een verbeterde item-test correlatie.  
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5 Standaardbepaling na de tweede pretest van de DTT 

Bij de adaptieve afname van de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) zullen voor elke leerling aan het 
eind van de onderbouw (2 vmbo of 3 havo/vwo) diagnoses gesteld worden voor de vakken 
schrijfvaardigheid Nederlands, schrijfvaardigheid Engels en wiskunde. Hierbij moet per vakaspect 
(kennisaspecten of deelvaardigheden) voor vijf leerwegen (vmbo-bb, kb, gt, havo en vwo) bepaald kunnen 
worden in welke beheersingscategorie de leerling valt: onder, op of boven niveau.  

Het doel van de standaardbepaling is om per vakaspect de grenzen te bepalen tussen onder en op niveau 
en tussen op en boven niveau. Voor elk vak vindt daarvoor per leerweg een standaardbepaling plaats 
waarin de standaarden voor de hoofdaspecten worden gezet: in totaal zijn er dus vijftien 
standaardbepalingen met experts. Voor elke standaardbepaling zijn ongeveer 10 docenten geworven.   

Bij de DTT wordt voor de standaardbepaling een variant van de Data-Driven Direct Consensus Methode (3 
DC) gebruikt (Feskens, Keuning, Van Til & Verheyen, 2014). Bij deze standaardbepalingsmethode worden 
zoveel mogelijk verschillende informatiebronnen gebruikt om te komen tot gefundeerde standaarden. De 
experts krijgen voorafgaand aan de standaardbepalingssessie een inhoudelijke beschrijving van de te 
diagnosticeren vaardigheid en een korte training. Tijdens de sessie krijgen de experts per deelaspect 
opgaven te zien en geven zij op een formulier aan hoeveel responsen een grensleerling correct zou moeten 
beantwoorden. De grenzen op de deelaspecten worden tenslotte samengenomen tot een standaard per 
hoofdaspect.  

Na de standaardbepalingen met de experts zijn de standaarden doorgerekend en gerapporteerd aan het 
CvTE. Vervolgens hebben de vaststellingscommissies alle standaarden en de impact bekeken en 
besproken. De commissies hebben op grond van hun beraadslagingen een advies aan het CvTE gegeven 
over de standaarden. Na een besluitvormingsproces bij het CvTE heeft het CvTE tenslotte de 
standaardbepalingen vastgesteld. Met behulp van de cesuren worden de pretestleerlingen ingedeeld in de 
categorieën onder, op of boven niveau en kunnen de opgaven gekalibreerd worden voor de adaptieve 
afname. 

5.1.1 Standaardbepaling met experts 

Standaardbepalingsmethode 
De standaardbepalingsmethode die gebruikt is, is een voor de DTT aangepaste vorm van de 3DC-
methode, ofwel de Data-Driven Direct Consensus methode (zie hoofdstuk 5 van het onderzoeksverslag uit 
2014, Cito). Deze methode is eerder succesvol toegepast bij de standaardbepaling van de toetsen MBO-
COE Nederlands en MBO-COE Rekenen en voor het bepalen van de prestatiestandaarden voor het 
Europees Referentie Kader (ERK) in 2013 (Feskens, Keuning, Van Til & Verheyen, 2014). Het 
voornaamste verschil is dat we bij de DTT geïnteresseerd zijn in de grenzen die per hoofdattribuut gezet 
worden en niet, zoals bij de COE, in de grenzen per vak en/of latente trek.  

In deze standaardbepalingsmethode worden zoveel mogelijk verschillende informatiebronnen gebruikt om 
te komen tot gefundeerde standaarden: het toetsmateriaal en de toetswijzer (CvTE, 2014), ervaring van de 
experts (docenten), empirie (de pretest gegevens) en inhoudelijke beschrijvingen, namelijk de tussendoelen 
van SLO (2012). In de tussendoelen van de SLO staat beschreven wat de leerlingen halverwege het 
voortgezet onderwijs moeten kunnen en in de toetswijzer van het CvTE staat beschreven welke aspecten 
gediagnosticeerd moeten worden. 

Voor de 3DC methode moet een toets uit meerdere opgaven bestaat die in te delen zijn in een aantal 
clusters. De DTT bestaat uit meerdere opgaven die in te delen zijn in een aantal clusters, namelijk de 
deelaspecten, met een vergelijkbaar aantal responsen. Per deelaspect kan dan bepaald worden hoeveel 
responsen correct moeten zijn om in de beoogde beheersingscategorie te vallen.   

Toetsmateriaal 
Het aantal opgaven overstijgt wat de experts op een dag zouden kunnen bekijken. Voor elk deelattribuut 
wordt een aantal opgaven geselecteerd die bij voorkeur tussen de 12 en 30 responsen opleveren. Op grond 
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van de ervaring met de standaardbepaling vorig jaar is als richtlijn een aantal van minstens 12 responsen 
per deelaspect genomen. Om een grotere variëteit aan soorten opgaven,  contexten  en/of genres in de 
standaardbepaling mee te nemen zijn zoveel mogelijk opgaven gebruikt met een beperkt aantal responsen. 
Complexe13 en problematische14 opgaven zijn niet gebruikt. Indien er na uitsluiting van de complexe en 
problematische opgaven nog teveel opgaven waren, zijn eerst de opgaven geselecteerd die ook in 
aangrenzende leerwegen zijn gebruikt en vervolgens een random selectie van de resterende opgaven. 
Door opgaven te gebruiken die in aangrenzende leerwegen zijn afgenomen kan gecontroleerd worden of de 
standaarden in de aangrenzende leerwegen consistent zijn met elkaar (of men bijvoorbeeld niet hogere 
eisen stelt aan vmbo-bb dan aan vmbo-kb).  

Tabel 17. Aantal opgaven en responsen in de standaardbepalingen 2016 

  Schrijfvaardigheid 
Engels 

Schrijfvaardigheid 
Nederlands 

Wiskunde 

  Opgaven  Responsen  Opgaven  Responsen  Opgaven  Responsen 

Gemiddeld per dag  88  116  66  176  73  113 

Gemiddeld per 
deelaspect 

11  14  5  14  10  16 

 

Met behulp van empirische pretestgegevens kan de moeilijkheid van de opgaven nagegaan worden. De 
moeilijkheid van alle opgaven die meegaan in de standaardbepaling wordt bepaald door alle vmbo-opgaven 
op één vaardigheidsschaal te leggen en alle havo/vwo-opgaven op één vaardigheidsschaal te leggen met 
behulp van een model uit de itemresponstheorie, namelijk het One Parameter Logistic Model (Verhelst, 
Glas & Verstralen, 1995).  Met behulp van simulaties wordt voor elk mogelijke aantal correcte antwoorden 
op de volledige toets uitgerekend wat het verwachte aantal correcte antwoorden is op een deelattribuut 
(cluster). Deze uitkomsten worden weergegeven op het standaardbepalingsformulier (zie Voorbeeld 5-2). 

Experts 
Het streven van CvTE was om voor elke standaardbepaling 10 tot 12 experts te werven15. Er is vooral 
onder de pilotscholen geworven omdat het erg belangrijk is dat de inhoudelijk experts mensen zijn die 
recente ervaring hebben met het onderwijzen van de doelgroep. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk 
kennis en informatie gebruikt bij het zetten van de standaarden: aan de ene kant hebben we de 
tussendoelen en de toetswijzer, daarnaast hebben we de empirie in de vorm van opgaven en pretestdata 
en deze worden dan aangevuld met de ervaring en kennis van de docent.  

Het streven was om de standaarden dit jaar deels door dezelfde groep experts te laten zetten als bij de 
eerste pretest in 2015. Het was ook wenselijk om de standaardbepalingen van een vak (voor de vijf 
verschillende leerwegen) door, in ieder geval deels, dezelfde groep experts te laten bepalen. Voor elk 
leerweg is er itemoverlap met de aangrenzende niveaus. Beoordeling door dezelfde experts kan 
voorkomen dat er voor de lagere niveaus opgaven zijn die goed gemaakt moeten worden die bij een hoger 
niveau niet goed gemaakt hoeven worden.  

In totaal hadden 90 docenten zich opgegeven voor de standaardbepaling, dat is in vergelijking met vorig 
jaar iets minder (in 2015 waren dat 107 docenten), hiervan had 51% ook vorig jaar meegedaan. De 
docenten deden wel vaker mee aan een standaardbepaling. Ruim vijftig procent van de docenten deden 
binnen een vak aan twee of meer standaardbepalingen mee (zie Tabel 5-18), terwijl dat vorig jaar 40% was. 
Net zoals vorig jaar waren bij elke standaardbepaling gemiddeld 9 docenten aanwezig (zie Tabel 5-19).  

                                                        
13 Opgaven die verschillende aspecten meten of opgaven met polytome responsen. 
14 Problematische opgaven zijn opgaven waarbij meer dan de helft van de conceptresponsen extreem makkelijk 
of extreem moeilijk zijn of een zeer geringe samenhang vertonen met de overige responsen. 
15 Alleen bij wiskunde voor vmbo-bb was het wervingsdoel niet gehaald (7 in plaats van 10 tot 12 experts). 
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Tabel 5-18. Aantal standaardbepalingen per docent 

 Aantal standaardbepalingen per docent Totaal aantal docenten 
 

  1 2 3 Deelname Geworven 
Schrijfvaardigheid Engels 5 14 7 22 27 
Schrijfvaardigheid Nederlands 14 7 4 33 35 
Wiskunde 18 5 2 30 32 
Opmerking: Er waren drie docenten die bij bij twee vakken aan de standaardbepaling meededen (vorig jaar waren 
dat twee docenten).  

Tabel 5-19. Aantal docenten per standaardbepaling 

  Aantal docenten per standaardbepaling 

  vmbo-bb vmbo-kb vmbo-gt havo vwo Totaal 
Schrijfvaardigheid Engels 10 11 10 8 7 46 

Schrijfvaardigheid Nederlands 7 8 12 12 11 50 

Wiskunde 5 8 9 11 12 45 

 

Programma 
Voorafgaand aan de standaardbepaling kregen de docenten een brief met een korte uitleg van het doel en 
het programma van de standaardbepaling. Daarnaast kregen zij de publieksversie van de toetswijzer 
(CvTE, 2014) en de tussendoelen van SLO (2012). De experts werden verzocht deze voorafgaand aan de 
standaardbepaling te bestuderen. Voorafgaand aan de standaardbepaling kregen de nieuwe experts per 
vak een aparte trainingsmiddag. Tijdens deze plenaire sessie gaf een toetsdeskundige een presentatie over 
de diagnostische tussentijdse toets en het onderliggende leerlingmodel aan de experts. Tijdens de 
presentatie werd uitgelegd wat we willen diagnosticeren, hoe de opgaven ontwikkeld worden en waarom 
een standaardbepaling nodig is. Aansluitend werd de werkwijze tijdens een standaardbepaling en het 
gebruik van de tools uitgelegd.  

Daarna vond voor elke leerweg binnen een vak een standaardbepalingsdag plaats. Er waren dus 3 vakken 
* 5 leerwegen = 15 sessies van één dag nodig om alle standaarden te kunnen bepalen, die voorafgegaan 
werden door drie trainingsmiddagen (één per vak). De standaardbepaling (inclusief de training) heeft 
plaatsgevonden van 9 mei tot en met 2 juni 2015. In deze periode vonden maximaal twee 
standaardbepalingen van twee verschillende vakken op één dag plaats. Op deze wijze konden de experts 
aan meerdere standaardbepalingen deelnemen en was er in geval van nood een inval mogelijk voor de 
betrokken toetsdeskundigen en psychometrici.  

Beoordelingen van experts 
Tijdens de standaardbepaling geven de experts per deelaspect aan hoeveel responsen correct moeten zijn 
om in de beoogde beheersingscategorie te vallen.  Per deelaspect moesten twee oordelen gegeven. In de 

ochtend geven de experts een oordeel over de ondergrens. Ze beoordelen hoeveel responsen de leerling 

correct zou moeten beantwoorden op elk aspect als zijn/haar vaardigheid zich precies op de grens 

onder/op niveau bevindt. In de middag geven de experts de bovengrens aan. Ze geven dan aan hoeveel 

responsen de leerling correct zou moeten beantwoorden op dat aspect als zijn/haar vaardigheid zich 
precies op de grens op/boven niveau bevindt. 

Per oordeel waren er twee beoordelingsrondes. De experts kregen via de previewer van Facet per 
deelaspect de opgaven (en sleutels) te zien, maar er was ook een geprinte versie van alle opgaven. Hun 
evaluatie van de opgaven konden ze aangeven op een kladpapier (zie Voorbeeld 5-1). Per deelaspect 

dienden ze te bepalen hoeveel responsen de leerling naar verwachting correct zou moeten beantwoorden 

op dat aspect als zijn/haar vaardigheid zich precies op de grens onder/op niveau bevindt. Als ze alle 
opgaven van een deelaspect hadden beoordeeld konden ze het digitale standaardbepalingsformulier 
invullen (zie Voorbeeld 5-2). Op dit formulier konden de experts ook zien hoe de aspecten van een vak (de 
clusters) zich empirisch tot elkaar verhouden.  
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Voorbeeld 5-1. Kladpapier 

 

Bijvoorbeeld, bij schrijfvaardigheid Engels krijgen de experts acht clusters van opgaven voorgelegd (zie 
Voorbeeld 5-2). De lijnen in de figuur representeren het aantal mogelijke responsen per deelaspect. Het 
aantal responsen per deelaspect varieert tussen de 11 en 14. Het totaal aantal responsen voor 
schrijfvaardigheid Engels in de standaardbepaling is weergegeven op de horizontale as van het 
standaardbepalingsformulier. We zien dat het totaal aantal responsen dat een leerling correct kan hebben 
tussen de 0 en 100 ligt.  

Het aantal responsen per deelaspect is gerelateerd aan het totaal aantal correcte responsen. Als de leerling 
op 3.2 “Woordgebruik functioneel variëren” vijf responsen correct heeft, zal de leerling naar verwachting in 
totaal 32 responsen correct hebben. Andersom, als de leerling in totaal 32 responsen correct heeft zal de 
leerling op 1.1 en op 1.2 ongeveer vier responsen correct hebben,  op 2.1, 2.2, 4.1 en 4.2 iets minder, 
namelijk drie responsen correct;  op 3.2 vijf responsen en op 3.1 zelf zeven responsen. Het cluster 3.1 is 
dus relatief makkelijk, omdat de leerling daar meer responsen goed zal hebben.  

In het voorbeeld zien we ook dat de expert strenger is ten aanzien van 4.2 “Spelling”. De expert heeft 
aangegeven dat een grensleerling zes responsen correct zou moeten hebben. In totaal zou de leerling dan 
rond de 60 responsen correct moeten hebben. Voor bijvoorbeeld 3.2 “Woordgebruik functioneel variëren” 
wordt de grens gelegd bij een aantal responsen (acht)  dat correspondeert met een lager totaal, namelijk 48 
responsen in totaal. Voor 3.2 “Woordgebruik functioneel variëren” ligt de grens dus relatief lager. Op het 
standaardbepalingsformulier kunnen de experts dus zien hoe de deelaspecten zich tot elkaar verhouden en 
deze informatie meewegen in hun beoordeling. 
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Voorbeeld 5-2. Standaardbepalingsformulier 

 

Als alle beoordelaars hun beoordeling hadden ingevuld, werden de beoordelingen samengevoegd en 
gepresenteerd aan de groep door de moderator. De moderator nodigde daarna de mildste en strengste 
experts uit om hun oordeel toe te lichten en argumenten te delen met de groep. Vervolgens volgde er een 
discussie over de beoordelingen. Als alle argumenten gedeeld waren volgde de tweede ronde, waarin de 
experts hun definitieve oordeel konden geven.  De discussie dient te waarborgen dat de experts op grond 
van dezelfde inhoudelijke gronden tot een oordeel komen, de experts hoeven niet noodzakelijkerwijs tot 
hetzelfde oordeel te komen.  

In totaal zijn er 276 oordelen gegeven. Voor Engels zijn er in alle vijf leerwegen voor acht deelaspecten 
twee oordelen gegeven, in totaal dus 80 oordelen. Voor Nederlands zijn het meeste oordelen gegeven: in 
vmbo-bb, vmbo-kb en vmbo-g voor twaalf deelaspecten twee oordelen en in havo en vwo voor dertien 
deelaspecten twee oordelen (in totaal 124). Voor wiskunde zijn tenslotte in vmbo-bb, vmbo-kb en vmbo-gt 
voor twee domeinen 2 oordelen gegeven voor drie wiskundige aspecten, en in havo en vwo voor drie 
domeinen twee oordelen voor de wiskundige aspecten: in totaal 72 oordelen.  

5.1.2 Rapportage standaarden 
Na de standaardbepaling worden alle standaarden en impact doorgerekend . Vorig jaar werden, voor de 
eerste adaptieve afname16, de oordelen van de experts op de (deel-) aspecten als standaard genomen. Dit 
jaar worden, ten bate van de volledige adaptieve afname, de deelattributen als clusters ingezet om 
vervolgens de standaard voor de hoofdaspecten te berekenen. Hiervoor is per deelaspect het gemiddelde 
oordeel van de experts berekend. Dit gemiddelde is met een lineaire interpolatie vertaald naar een 
vaardigheidsschatting (theta) per deelaspect. De vaardigheidsschattingen zijn vervolgens vertaald naar een 
aantal correcte responsen op een hoofdhoofdaspect (zie Voorbeeld 5-3). De standaard voor het 
hoofdaspect is tenslotte het gemiddelde aantal correcte responsen over de deelaspecten behorend bij het 
hoofdaspect berekend.  

                                                        
16 Bij de talen gaf de eerste adaptieve afname alleen diagnoses op hoofdaspecten en bij wiskunde alleen 
diagnoses van de drie wiskundige aspecten in twee domeinen. 
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Voorbeeld 5-3. Samennemen oordelen tot een standaard 

 

 

Per vak zijn verschillende informatieve maten berekend per leerweg, deelaspect en grens (zie 8.3 
Bijlagen standaardbepaling):  

o Aantal voorgelegde opgaven (en responsen) 
o Gemiddeld oordeel (aantal correcte responsen) 
o Spreiding in oordelen 
o % responsen correct van maximum 

Het gemiddelde oordeel en de range van alle oordelen is ook in het standaardbepalingsformulier 
weergegeven, zodat te zien is hoe de aspecten van een vak en de standaarden zich empirisch tot elkaar 
verhouden. 

De uitgerekende standaarden zijn ook gerapporteerd en er is gecontroleerd of de standaarden in de 
aangrenzende leerwegen consistent waren met elkaar. Daarnaast is berekend hoeveel leerlingen in de 
categorieën onder, op en boven niveau zouden vallen onder de gezette standaard. Deze impact is ook 
grafisch weergeven. In bijlage 8.3 is een voorbeeld opgenomen van de rapportage van de 
standaardbepalingsuitkomsten in één leerweg van schrijfvaardigheid Engels. 

Er is per vak een rapport geschreven met alle uitkomsten dat aan de vaststellingscommissie is voorgelegd. 
Per vak werden de tabellen met de maten, de grafische weergave van de verdeling en de 
standaardbepalingsformulieren met de gezette standaarden aan het CvTE opgeleverd. Op deze wijze kon 
een goed overzicht verkregen worden voor het besluitvormingsproces bij CvTE. Op grond van de cesuren 
die door het CvTE zijn vastgesteld is per vakaspect bepaald in welke beheersingscategorie elke 
pretestleerling valt (onder, op of boven niveau) en zijn de definitieve kalibraties uitgevoerd.  
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6 Adaptieve design 2017 

6.1 Vorm van adaptiviteit 2017 

In het prototype van de DTT worden twee vormen van adaptiviteit gebruikt. Allereerst wordt voor het 

diagnosticeren een gefaseerde strategie gebruikt. Het diagnosticeren is als het ware een tweetrapsraket 

(zie het verslag Diagnostisch Tussentijdse Toets: onderzoek 2013). In de eerste fase worden bij alle 

leerlingen per vaardigheid alle hoofdaspecten gediagnosticeerd. Om sneller tot de gewenste diagnoses te 

komen wordt in deze eerste fase een adaptieve procedure met opgave-blokken gebruikt. In de tweede fase 

worden vervolgens deelaspecten nader gediagnosticeerd wanneer dat geïndiceerd is en de toetstijd nog 

niet verlopen is. 

6.1.1 Eerste fase: Onderkennend diagnostisch profiel 

In de eerste fase wordt voor elke leerling een onderkennend diagnostisch profiel gegeven door per 

hoofdaspect te diagnosticeren of de leerling onder, op of boven niveau zit. In deze eerste fase wordt 

gebruik gemaakt van een adaptieve procedure met itemblokken. Er zijn per hoofdaspect twee tot drie lagen 

met blokjes. In de blokjes worden alle deelaspecten van het hoofdaspect gerepresenteerd in de items. 

Adaptieve procedure met blokken 

Het blokje in de eerste laag wordt aan alle leerlingen aangeboden. Als de diagnose van het hoofdaspect 

nog niet zeker genoeg is17 wordt hierna wordt één blokje uit de tweede laag aangeboden: 

 blokje B wordt aangeboden aan de leerlingen die op grond van de eerste laag (blokje A) de grootste 

kans op “onder niveau” hadden, 

 blokje C aan de leerlingen die op grond van de eerste laag (blokje A) de grootste kans op “op niveau” 

hadden en 

 blokje D aan de leerlingen die op grond van de eerste laag (blokje A) de grootste kans op “boven 

niveau” hadden. 

Als na de tweede laag de diagnose van het hoofdaspect nog niet zeker genoeg is wordt één blokje uit de 

laatste (derde) laag aangeboden: 

 blokje E aangeboden aan de leerlingen die op grond van de tweede laag de grootste kans op “onder 

niveau” hadden, 

 blokje F aan de leerlingen die op grond van de eerste laag de grootste kans op “op niveau” hadden en 

 blokje G aan de leerlingen die op grond van de eerste laag de grootste kans op “boven niveau” 

hadden. 

                                                        
17 De diagnose is niet zeker genoeg als de kans in onder, op of boven categorie van de leerling kleiner is dan 
de uitstapkans na de 1e laag. De uitstapkans is de kans waarbij 80% van de leerlingen correct 
geclassificeerd wordt. 
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Figuur 6-1 Adaptieve procedure met blokken 

 

 

Volgorde van aspecten 
Er zijn twee mogelijkheden waarop de leerling door de blokken van verschillende hoofdaspecten heen kan 
gaan.  

Optie 1: De leerling doorloopt voor het eerste hoofdaspect de drie lagen (dus drie blokjes) en gaat dan door 
naar het tweede hoofdaspect. De volgorde waarin de hoofdaspecten aan bod komen wordt bepaald door de 
vaststellingscommissie (CvTE). 

Optie 2: De leerling doorloopt eerste de eerste laag van alle hoofdaspecten, vervolgens de tweede laag van 

alle hoofdaspecten en tenslotte de derde laag van alle hoofdaspecten. De volgorde waarin de 

hoofdaspecten binnen de lagen aan bod komen wordt bepaald door de vaststellingscommissie (CvTE). 

Figuur 6-2 Optie 1: Adaptief verloop per hoofdaspect 

 

Opmerking. Oranje/Blauw: Onderscheid Onder/Op niveau; Blauw/Groen: onderscheid Op/Boven niveau 
 

Fase 1:  onderkennende diagnose Fase 2: verdiepende diagnose

Eerste laag Tweede laag Derde laag Deelattribuut 1.1 Deelattribuut 1.2

D G

Hoofdattribuut 1 A C F 1.1 1.2

B E

Deelattribuut 2.1 Deelattribuut 2.2

D G

Hoofdattribuut 2 A C F 2.1 2.2

B E

Indien geïndiceerd en tijd
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Figuur 6-3 Optie 2: Adaptief verloop per laag 

 

Opmerking. Oranje/Blauw: Onderscheid Onder/Op niveau; Blauw/Groen: onderscheid Op/Boven niveau 
 

In de eerste (beperkte) adaptieve afname van 2016 is optie 1 geïmplementeerd (zie Hfst. 3.2.1 

Pretestdesign). De leerlingen doorliepen de meting in 2016 per aspect. De vaststellingscommissie heeft 

bepaald dat in 2017 (in het volledig adaptieve prototype) de leerlingen per laag (optie 2) door de meting 

heen zullen lopen, omdat hiermee de meting gevarieerder is voor leerlingen. 

6.1.2 Tweede fase: Nadere diagnoses 

In de tweede fase worden vervolgens deelaspecten nader gediagnosticeerd wanneer dit geïndiceerd is. 

Hiervoor wordt een zogenaamd doortoetsblokje afgenomen. Vanuit het idee dat alle leerlingen, ook de 

excellente leerlingen, hun leeropbrengsten kunnen maximaliseren door relatieve verbeterpunten aan te 

pakken is een algoritme uitgewerkt waarbij de nadruk ligt op de relatieve verbeterpunten (zie het verslag 

Diagnostisch Tussentijdse Toets: onderzoek 2014). De nadere diagnoses kunnen pas gesteld worden 

nadat alle items gepretest zijn, dus in de adaptieve afname van 2017.  

 Er is sprake van indicatie wanneer er een aanzienlijke kans is dat de leerling’s beheersing van het 

deelaspect relatief verbetering behoeft. De tweede fase stopt wanneer de beschikbare afnametijd 

op is of de diagnoses voor alle deelaspecten voldoende zeker zijn .  

 Alternatief: Het is denkbaar dat het voor de leerling meer motiverend is om ook bij de nadere 

(verdiepende) diagnoses zowel de verbeterpunten als de sterke punten te benadrukken. Er is 

sprake van indicatie wanneer er een aanzienlijke kans is dat de leerling’s beheersing van het 

deelaspect relatief zwak of juist relatief sterk is. De tweede fase stopt wanneer de beschikbare 

afnametijd op is of de diagnoses voor alle deelaspecten voldoende zeker zijn.  

Onder beide opties worden op hoofdaspectniveau zowel de sterke als verbeterpunten gediagnosticeerd en 

getoond. Voor het nader diagnosticeren ligt bij optie 1 de nadruk op relatieve verbeterpunten, bij optie 2 

zowel op relatieve sterke en relatieve zwakke punten. Voor optie 1 is een algoritme uitgewerkt dat in de 

adaptieve module geïmplementeerd wordt (zie onderzoeksverslag 2014). Gedurende de pilot tijdens de 

Fase 1:  onderkennende diagnose Fase 2: verdiepende diagnose

Eerste laag Tweede laag Derde laag Deelattribuut 1.1 Deelattribuut 1.2

D G

Hoofdattribuut 1 A C F 1.1 1.2

B E

Deelattribuut 2.1 Deelattribuut 2.2

D G

Hoofdattribuut 2 A C F 2.1 2.2

B E

Indien geïndiceerd en tijd
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eerste adaptieve afname met een verdiepende diagnose (in 2017) zal optie 1 dus geïmplementeerd en 

geëvalueerd worden.  

6.2 Rapportage criterium 
In de adaptieve module wordt op grond van elk antwoord dat een leerling geeft de gerelateerde aspecten 
en deelaspecten bijgewerkt. Als de toets wordt afgesloten levert de adaptieve module schattingen voor alle 
aspecten en deelaspecten waarvoor minstens één respons is verkregen. 

Het hoeft geen betoog dat als de leerling slechts één respons heeft gegeven de diagnose bijzonder 
onbetrouwbaar is. Er dient dus een grens gedefinieerd te worden wanneer de uitkomsten gerapporteerd 
kunnen worden. In een gewone toets zou men kunnen volstaan met het definiëren van het aantal items dat 
minstens beantwoord moet zijn, maar in de DTT is het aantal items dat een leerling voorgelegd krijgt 
variabel. Het aantal blokken dat aangeboden kan worden is echter wel bepaald. 

Rapportage diagnoses hoofdaspecten 
Voor aanvang van de toets staat bij elk aspect dat de toetsuitkomst voor dat aspect niet gerapporteerd mag 
worden. Qua blokken zijn er vier mogelijkheden per te diagnosticeren hoofdaspect:  

1. Wanneer een leerling alle drie lagen behorend bij een hoofdaspect heeft doorlopen (mogelijkheid 
1) kan het hoofdaspect gerapporteerd worden.  

2. Ook wanneer de diagnoses van het hoofdaspect en bijbehorende deelaspecten al zeker genoeg 
waren18 na de eerste of tweede laag (mogelijkheid 2) kan het aspect gerapporteerd worden. 

3. Als een leerling voor de eerste laag behorend bij een hoofdaspect de toets heeft afgebroken 
(mogelijkheden 3) wordt de diagnose niet gerapporteerd, omdat de diagnose te onzeker of 
vertekend19 zal zijn. Ook de onderliggende deelaspecten worden niet gerapporteerd. 

4. Ook als een leerling tijdens een laag behorend bij een hoofdaspect de toets heeft afgebroken 
(mogelijkheden 4) wordt de diagnose niet gerapporteerd, omdat de diagnose te onzeker of 
vertekend20 zal zijn. Ook de onderliggende deelaspecten worden niet gerapporteerd. 

Met andere woorden onder de mogelijkheden (1) en (2) wordt de toetsuitkomst van een hoofdaspect altijd 
gerapporteerd en onder de mogelijkheden (3) en (4) niet.  

Rapportage diagnoses deelaspecten 
Als het hoofdaspect is gerapporteerd  en de diagnose van het deelaspect is voldoende zeker dan wordt de 
deelaspect-diagnose gerapporteerd. Als na drie lagen de diagnose voor het deelaspect nog niet zeker 
genoeg is, dan wordt het deelaspect alleen gerapporteerd als het bijbehorende doortoetsblokje (vierde 
laag) in zijn geheel is doorlopen.  

De adaptieve module levert dus altijd per aspect drie kansen op: de kans dat de leerling onder, op en boven 
niveau zit. Daarnaast wordt per aspect aangegeven of wel (1) of niet (0) of de diagnose gerapporteerd mag 
worden. Met andere woorden, de adaptieve module gooit geen informatie weg, maar levert meer informatie. 
In de rapportagemodule wordt het besluit geïmplementeerd om wel of niet te rapporteren. 

6.3 Methode creëren blokindeling 
Alle conceptresponsen uit de pretest zijn gekalibreerd en de conceptresponsen uit de adaptieve afname zijn 
geherkalibreerd. Voor de herkalibratie zijn eerst gegevens geïmputeerd, omdat respondenten in de 
adaptieve afname slechts een deel van de opgaven hebben gekregen afhankelijk van hun antwoorden). Er 
is vervolgens gecontroleerd of er een systematische verschuiving in de itemparameters (succeskansen) 
optrad tussen de kalibratie-uitkomsten van vorig jaar (pretest 2015) en de adaptieve afname dit jaar. 
Sommige opgaven functioneerden anders, maar de opgaven waren niet systematisch moeilijker of 
                                                        
18 Als de kans in onder, op of boven categorie van de leerling groter is dan de uitstapkans. De uitstapkans is de 
kans waarbij 80% van de leerlingen correct geclassificeerd worden. 
19 Als niet alle items zijn afgenomen kan het zijn dat een bepaald deelaspect niet is getoetst. 
20 Als niet alle items zijn afgenomen kan het zijn dat een bepaald deelaspect niet is getoetst. 



 

Verslag pretest en adaptieve afname 2016  Diagnostische tussentijdse toets, Cito 2016 

41 Adaptieve design 2017 

makkelijker (gemiddeld verschil in succeskansen was bijvoorbeeld bij Engels 0,007). Hierna zijn de data 
van vorig jaar (pretest 2015) en dit jaar (adaptieve afname 2016 met imputatie) samengevoegd om alle 
items te herkalibreren. 

Na de (her-) kalibratie zijn de items behorend bij één attribuut aan acht toetsblokjes toegewezen. Met 
simulatieonderzoek is nagegaan wat de beste verdeling over blokjes is en is nagegaan hoe accuraat de 
diagnoses zijn. 

Het streven is om de beschikbare opgaven zo over de vier blokjes te verdelen dat de accuratesse van de 
hoofdattribuut diagnoses zo hoog mogelijk is. Het basisprincipe is dat per hoofdattribuut of domein de 
beschikbare opgaven 1000 keer over acht blokjes (A t/m G in Figuur 3-1en het achtste blok met de 
opgaven voor het doortoetsen) worden verdeeld..  

Per oplossing wordt vervolgens gecontroleerd of aan de randvoorwaarden wordt voldaan: 

 De opgaven per deelattribuut moeten gelijk verdeeld zijn over de blokjes 

 De som van de benodigde responstijden van de schermen in een route moet kleiner zijn dan de 
maximaal beschikbare tijd voor een diagnose. 

Indien de oplossing niet aan de randvoorwaarden voldoet, wordt de oplossing weggegooid.  

Vervolgens wordt voor elk van die 1000 oplossingen die aan de randvoorwaarden voldoen data 
(antwoorden) gesimuleerd voor 10.000 leerlingen onder niveau, 10.000 leerlingen op niveau en 10.000 
leerlingen boven niveau en wordt uitgerekend welke diagnose die leerlingen zouden krijgen. De oplossing 
met het hoogste percentage correcte classificaties worden aan de toetsdeskundigen aangeboden om 
inhoudelijk te controleren. 
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6.4 Resultaten blokindeling 

Schrijfvaardigheid Engels 
De simulaties laten zien dat de beste blokindeling bij schrijfvaardigheid Engels tot zeer accurate 
classificaties van de hoofdaspecten leiden. Hoe goed de oplossingen zijn kan gezien worden in Tabel 6-1. 
Bijvoorbeeld bij de diagnose “Afstemming op publiek en doel” in vmbo-bb zien we dat 92,2% van de onder-
niveau leerlingen correct gediagnosticeerd worden, 91,7% van de op-niveau leerlingen en 92,3% van de 
boven-niveau leerlingen. 

In doorsnee ligt bij schrijfvaardigheid Engels het percentage correcte classificaties rond de 96%. In alle 
gevallen ligt het percentage correcte classificaties boven de 90% (zie Tabel 6-1).  

Tabel 6-1. Percentages correcte classificaties schrijfvaardigheid Engels, aantal opgaven en responsen 

Leerweg Hoofdattribuut 
Onder 
niveau 

Op 
niveau 

Boven 
niveau 

Aantal 
opgaven 

Aantal 
responsen 

Vmbo-bb 1. Afstemming op publiek en doel 92,2%  91,7%  92,3%  47  91 
 2. Coherentie 97,9%  98,0%  97,8%  55  67 
 3. Woordenschat en woordgebruik 98,7%  98,6%  98,6%  52  120 
 4. Spelling, interpunctie en 

grammatica 96,5%  96,4%  96,2%  52  60 
Vmbo-kb 1. Afstemming op publiek en doel 93,2%  93,2%  93,2%  47  101 
 2. Coherentie 97,5%  97,5%  97,5%  58  81 
 3. Woordenschat en woordgebruik 99,1%  98,4%  98,5%  56  133 
 4. Spelling, interpunctie en 

grammatica 98,1%  98,2%  98,1%  60  97 
Vmbo-gt 1. Afstemming op publiek en doel 96,8%  96,9%  96,9%  42  106 
 2. Coherentie 98,0%  97,9%  98,2%  60  80 
 3. Woordenschat en woordgebruik 99,1%  99,1%  99,1%  51  115 
 4. Spelling, interpunctie en 

grammatica 98,1%  98,3%  98,4%  60  89 
Havo 1. Afstemming op publiek en doel 96,9%  97,0%  97,0%  49  133 
 2. Coherentie 96,6%  96,6%  96,6%  47  79 
 3. Woordenschat en woordgebruik 97,7%  97,6%  97,8%  65  102 
 4. Spelling, interpunctie en 

grammatica 96,5%  96,5%  96,5%  64  101 
Vwo 1. Afstemming op publiek en doel 96,6%  95,0%  96,3%  33  79 
 2. Coherentie 95,3%  95,5%  95,5%  42  70 
 3. Woordenschat en woordgebruik 93,9%  93,9%  94,3%  58  93 
 4. Spelling, interpunctie en 

grammatica 90,4%  90,3%  90,4%  47  78 
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Schrijfvaardigheid Nederlands 
De simulaties laten zien dat de beste blokindelingen bij schrijfvaardigheid Nederlands ook zeer accurate 
classificaties leiden (zie Tabel 6-2). De simulaties laten zien dat bij havo/vwo in doorsnee de proportie 
correcte classificaties rond de 95% ligt. In bijna alle gevallen ligt het percentage correcte classificaties 
boven de 90%. Slechts in drie gevallen ligt het percentage net onder de 90%, namelijk bij “4. Spelling en 
interpunctie” in vmbo-gt de diagnoses op-niveau en in havo de diagnoses op-niveau en boven-niveau.  

Tabel 6-2. Percentages correcte classificaties schrijfvaardigheid Nederlands, aantal opgaven en 
responsen 

Leerweg Hoofdattribuut 
Onder 
niveau 

Op 
niveau 

Boven 
niveau 

Aantal 
opgaven 

Aantal 
responsen 

Vmbo-bb 1. Doel en publiek 96,1%  95,9%  96,3%  34  141 

 2. Structuur 96,2%  95,8%  96,2%  64  102 

 3. Woord- en zinsniveau 98,1%  97,1%  97,0%  87  131 

 4. Spelling en interpunctie 97,7%  96,9%  97,3%  99  189 

Vmbo-kb 1. Doel en publiek 97,4%  94,9%  96,0%  37  156 

 2. Structuur 94,6%  93,1%  94,1%  41  98 

 3. Woord- en zinsniveau 99,6%  97,6%  97,6%  43  162 

 4. Spelling en interpunctie 98,7%  97,7%  97,8%  37  210 

Vmbo-gt 1. Doel en publiek 96,1%  92,8%  92,9%  35  143 

 2. Structuur 97,1%  94,5%  94,4%  46  102 

 3. Woord- en zinsniveau 99,9%  95,6%  95,5%  34  126 

 4. Spelling en interpunctie 99,4%  99,3%  100%  37  210 

Havo 1. Doel en publiek 95,8%  89,9%  91,3%  32  86 

 2. Structuur 93,4%  92,7%  93,4%  59  133 

 3. Woord- en zinsniveau 92,3%  91,9%  92,0%  33  141 

 4. Spelling en interpunctie 95,2%  94,8%  95,2%  27  156 

Vwo 1. Doel en publiek 98,0%  87,7%  88,9%  33  74 

 2. Structuur 94,0%  93,4%  93,7%  58  120 

 3. Woord- en zinsniveau 91,3%  91,0%  91,0%  37  125 

 4. Spelling en interpunctie 96,5%  96,6%  96,7%  26  150 
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Wiskunde 
De beste blokindelingen bij wiskunde leiden tot redelijk accurate classificaties (zie Tabel 6-3). In doorsnee 
ligt het percentage correcte classificaties rond de 81%. De accuratesse ligt lager dan bij de talen, 
vermoedelijk omdat ook het aantal responsen in veel gevallen aanzienlijk lager is. In vmbo is de 
accuratesse in doorsnee 85%. In vmbo ligt de accuratesse slechts in  één geval net onder de 80%, namelijk 
in vmbo-bb bij “E. Verbanden en formules” de diagnose onder-niveau. 

Bij havo en vwo ligt de accuratesse lager, dan bij vmbo. In zowel havo als vwo ligt de accuratesse van de 
diagnoses in de domeinen D en E net zoals in vmbo boven de 80% (gemiddeld 82,5%). In de andere drie 
domeinen, B , C en F ligt de accuratesse echter onder de 80%, gemiddeld 72,3% correcte diagnoses.  In 
vier gevallen liggen is de accuratesse slechts voldoende, namelijk tussen de 64,5% en 69,5% (zie Tabel 
6-3).  

Tabel 6-3.  Percentages correcte classificaties wiskunde, aantal opgaven en responsen 

Leerweg Hoofdattribuut 
Onder 
niveau 

Op 
niveau 

Boven 
niveau 

Aantal 
opgaven 

Aantal 
responsen 

Vmbo-bb B. Getallen  87,0% 86,7% 88,5% 46 65 

 C. Verhoudingen  88,8% 88,8% 88,6% 41 61 

 D. Meten en meetkunde  84,8% 83,8% 83,8% 34 52 

 E. Verbanden en formules  79,5% 81,1% 80,0% 26 31 

Vmbo-kb B. Getallen  85,6% 86,1% 85,6% 44 66 

 C. Verhoudingen  81,4% 81,2% 80,9% 41 57 

 D. Meten en meetkunde  83,3% 83,2% 84,4% 39 55 

 E. Verbanden en formules  85,4% 85,4% 86,7% 31 45 

Vmbo-gt B. Getallen  86,2% 86,3% 85,1% 40 53 

 C. Verhoudingen  86,9% 87,2% 87,8% 50 63 

 D. Meten en meetkunde  85,2% 85,0% 85,5% 31 39 

 E. Verbanden en formules  86,1% 86,7% 85,8% 31 44 

Havo B. Getallen en variabelen  74,0% 73,6% 76,1% 31 76 

 C. Verhoudingen  75,9% 76,5% 76,4% 31 45 

 D. Meten en meetkunde  81,5% 81,4% 81,9% 25 37 

 E. Verbanden en formules  84,0% 83,5% 83,8% 28 45 

 
F. Informatieverwerking en 
onzekerheid  70,4% 69,6% 72,4% 30 44 

Vwo B. Getallen en variabelen  71,7% 64,8% 75,9% 32 72 

 C. Verhoudingen  70,8% 71,0% 73,6% 27 39 

 D. Meten en meetkunde  81,9% 81,9% 82,9% 28 40 

 E. Verbanden en formules  82,5% 81,5% 82,7% 27 37 

 
F. Informatieverwerking en 
onzekerheid  64,5% 68,2% 75,5% 30 50 
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8 Bijlagen 

8.1 Bijlagen design 

8.1.1 Initiële schattingen per vak voor het toetsdesign 

Aantal responsen 
 Bij schrijfvaardigheid Engels zijn er voor zowel vmbo als havo/vwo 4 hoofd- en 8 deelattributen21. 

Dit betekent dat voor leerlingen van één schooltype items nodig waren die minstens 8*12 = 96 
responsen zouden opleveren (inclusief overlap). 

 Bij schrijfvaardigheid Nederlands zijn er bij vmbo  4 hoofd- en 12 deelattributen en bij havo/vwo 4 
hoofd- en 13 deelattributen. Dit betekent dat voor leerlingen van één vmbo schooltype items nodig 
waren die 12*12 = 144 responsen (inclusief overlap) zouden opleveren en voor leerlingen van één 
havo/vwo schooltype items die 13*12 = 156 responsen (inclusief overlap) zouden opleveren. 

 Bij wiskunde zijn er in vmbo 2 domeinen met ieder 3 wiskundige aspecten en in havp/vwo 3 
domienen met ieder 3 wiskundige aspecten.. Dit betekent dat voor leerlingen van één vmbo 
schooltype items nodig waren die 2 domeinen*3 aspecten*24 = 144 responsen (inclusief overlap) 
zouden opleveren en voor leerlingen van één havo/vwo schooltype items die 3 domeinen*3 
aspecten*24 = 216 responsen (inclusief overlap) zouden opleveren.  

Benodigde antwoordtijd 
 In de laatste try-out kostte bij schrijfvaardigheid Engels 12 schermen op vmbo gemiddeld 13,5 

minuten (stdev = 4,9 min.) en op havo/vwo gemiddeld 17,8 (stdev = 4,9 min.). In de pretest 2015 
kostte de items schrijfvaardigheid Engels minder tijd (60-70%!): 

o Op vmbo-bb kostte 12 schermen 5,7 min (stdev = 2,4).  Dit betekent dat in 2 klokuren 137 
items afgenomen kunnen worden.  

o Op vmbo-kb kostte 12 schermen 5,9 (stdev = 1,8 min). Dit betekent dat in 2 klokuren 151 
items afgenomen kunnen worden. 

o Op vmbo-gt kostte 12 schermen 58 minuten (stdev = 1,8 min). Dit betekent dat in 2 
klokuren 153 items afgenomen kunnen worden.   

o Op havo kostte 12 schermen 5,4 minuten (stdev = 1,5 minuten). Dit betekent dat in 2 
klokuren 171 items afgenomen kunnen worden. 

o Op vwo kostte 12 schermen 6,3 minuten (stdev = 1,8). Dit betekent dat in 2 klokuren 146 
items afgenomen kunnen worden. 

 In de laatste try-out kostte bij schrijfvaardigheid Nederlands 12 schermen op vmbo gemiddeld 14,5 
minuten (stdev = 4,2 min.) en op havo/vwo gemiddeld 14,5 (stdev = 6,7 min.) In de pretest 2015 
kostte de items schrijfvaardigheid Nederlands meer tijd (10-25%!): 

o Op vmbo-bb kostte 12 schermen 16,7 min (stdev = 6,2 min).  Dit betekent dat in 3 klokuren 
74 items afgenomen kunnen worden.  

o Op vmbo-kb kostte 12 schermen 17,2 (stdev = 5,7 min). Dit betekent dat in 3 klokuren 75 
items afgenomen kunnen worden. 

o Op vmbo-gt kostte 12 schermen 18,4 minuten (stdev = 4,8 min). Dit betekent dat in 3 
klokuren 77 items afgenomen kunnen worden.   

o Op havo kostte 12 schermen 16,7 minuten (stdev = 4,5 min). Dit betekent dat in 3 klokuren 
84 items afgenomen kunnen worden. 

o Op vwo kostte 12 schermen 15,8 minuten (stdev = 4,4 min). Dit betekent dat in 3 klokuren 
87 items afgenomen kunnen worden. 

 In de laatste try-out kostte 12 schermen op vmbo gemiddeld 15,9 minuten (stdev = 5,3 min.) en op 
havo/vwo gemiddeld 28,5 (stdev = 6,0 min.). In de pretest 2015 kostte de items minder tijd (19-
36%!): 

                                                        
21 Er is een deelattribuut dat uit twee subattributen bestaat. Hiervoor is ook geconstrueerd.  
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o Op vmbo-bb kostte 12 schermen 12,0 min (stdev = 4,9 min).  Dit betekent dat in 3 klokuren 
74 items afgenomen kunnen worden.  

o Op vmbo-kb kostte 12 schermen 12,9 (stdev = 4,1 min). Dit betekent dat in 3 klokuren 75 
items afgenomen kunnen worden. 

o Op vmbo-gt kostte 12 schermen 11,9 minuten (stdev = 4,1 min). Dit betekent dat in 3 
klokuren 77 items afgenomen kunnen worden.   

o Op havo kostte 12 schermen 18,1 minuten (stdev = 6,7 min). Dit betekent dat in 3 klokuren 
84 items afgenomen kunnen worden. 

o Op vwo kostte 12 schermen 20,9 minuten (stdev = 7,6 min). Dit betekent dat in 3 klokuren 
87 items afgenomen kunnen worden. 

8.1.2 Globale designs per vak en leerweg 
 

Figuur 8-1. Design schrijfvaardigheid Engels voor één schooltype (vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-gt, havo, 
vwo) 
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Figuur 8-2. Design schrijfvaardigheid Nederlands voor één schooltype (vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-gt, 
havo, vwo) 

 

Opmerking: In vmbo is er geen blokje D24. 
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Figuur 8-3. Design wiskunde voor vmbo 

 

  

Toetsvariant Exp(N) Volgorde

V1 125 B1,B2,B3,C1,C2

V2 125 B1,B2,B3,C3,C1

V3 125 B1,B2,B3,C2,C3

V4 125 C1,C2,C3,B1,B2

V5 125 C1,C2,C3,B3,B1

V6 125 C1,C2,C3,B2,B3

Observaties: 750

24 24 24 24 24 24

H1 (domein B) H2 (domein C)

72 72

d11 d12 d13 d21 d22 d23

24 24 24 24 24

H1 (domein B) H2 (domein C)

72 48

d11 d12 d13 d21 d22

24 24 24 24 24

H1 (domein B) H2 (domein C)

72 48

d11 d12 d13 d22 d23

24 24 24 24 24

H1 (domein B) H2 (domein C)

72 48

d11 d12 d13 d21 d23

24 24 24 24 24

H1 (domein B) H2 (domein C)

H1 (domein B) H2 (domein C)

48 72

d11 d12 d21 d22 d23

24 24 24 24 24

48 72

d12 d13 d21 d22 d23

H1 (domein B) H2 (domein C)

48 72

d11 d13 d21 d22 d23

625

24 24 24 24 24

625 625 625 625 500
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Figuur 8-4. Design wiskunde voor havo/vwo 

 

  

Toetsvariant Exp(N) Volgorde

V1 83.333 B1,B2,B3,C1,F1

V2 83.333 B1,B2,B3,C2,F2

V3 83.333 B1,B2,B3,C3,F3

V4 83.333 C1,C2,C3,F1, B1

V5 83.333 C1,C2,C3, F2, B2

V6 83.333 C1,C2,C3, F3, B3

V7 83.333 F1,F2,F3,B1,C1

V8 83.333 F1,F2,F3, B2,C2

V9 83.333 F1,F2,F3,B3,C3

Observaties: 1125

d52

24

d53

625 625 625

H5 (domein F)

24

d52

24

d51

d52 d53

24 24 24 24

H3 (domein D)

d23

24

H4 (domein E)

625 625 625 625 625 625

d13 d51

d21

d22

24

24 24 72

d12 d51 d52 d53

24 24 24 24

H3 (domein D) H4 (domein E) H5 (domein F)

24 24 48

d11 d51 d52 d53

24 24 24 2424

H3 (domein D) H4 (domein E) H5 (domein F)

24 24 72

d13 d21 d22 d23

24 24 24 24 24

d53

H3 (domein D) H4 (domein E) H5 (domein F)

24 72 24

d12 d21 d22 d23

24 24 24 24 24

H3 (domein D) H4 (domein E) H5 (domein F)

24 48 24

d11 d21 d22 d23

24 24 24 24

H3 (domein D) H4 (domein E) H5 (domein F)

24 72 24

24 24 24 24

d11 d12 d13 d23

H3 (domein D) H4 (domein E) H5 (domein F)

72 24 24

24 24 24 24

d11 d12 d13 d22

H3 (domein D) H4 (domein E) H5 (domein F)

72 24 24

24 24 24 24 24

d11 d12 d13 d21

24 24

H3 (domein D) H4 (domein E) H5 (domein F)

72 24 24

d51

24 24 24 24 24 24 24

d11 d12 d13 d21 d22 d23

H1 (domein B) H2 (domein C) H5 (domein F)

72 72 72

d51 d52 d53
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8.2 Bijlage pretest schoolrapportages 
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8.3 Bijlagen standaardbepaling 

8.3.1 Rapportage van de expertoordelen per deelaspect 
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8.3.2 Rapportage van de standaarden 
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8.3.3 Impact van de gezette standaarden: aantallen pretestleerlingen in elke categorie (onder, 
op en boven niveau) 

 

8.3.4 Controle standaarden in aangrenzende leerwegen via vaardigheidsschaal 

 

 





Fotografie: Ron Steemers
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Cito helpt je inzicht te krijgen in je ontwikkeling 
en mogelijkheden. Door kennis, vaardigheden 
en competenties objectief meetbaar te maken 
en de ontwikkeling er van te volgen, kun je het 
beste uit jezelf halen, verantwoorde keuzes 
maken en beter richting geven aan je toekomst. 
Cito draagt daaraan bij door wereldwijd werk te 
maken van goed en eerlijk toetsen, vanuit de 
kernwaarden kundig, toonaangevend, integer, 
innovatief en betrokken.
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