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Inleiding

In dit verslag beschrijven we de eerste try-out voor de diagnostische tussentijdse toets die in 2012-2013 is
uitgevoerd. De try-out is een van de stappen in het ontwikkelproces van de diagnostische tussentijdse toets
zoals die in het kader van het actieplan Beter Presteren wordt ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van
OCW en onder regie van het College voor Examens.
De try-out had als doel de verdere uitwerking van het toetsontwerp en kwaliteitsborging voor de
diagnostische tussentijdse toets voor wiskunde en voor schrijfvaardigheid Nederlands en Engels. De try-out
beoogde het volgende op te leveren:
1.
2.
3.

Informatie over de kenmerken van de ontwikkelde items. Dit is vooral belangrijk voor nieuwe vormen
van opgaven.
Informatie over hoe de kenmerken van de ontwikkelde items variëren over onderwijsniveaus.
Basis voor verdere psychometrische analyse en de psychometrische evaluatie
a. Data om verder te evalueren welk aantal items nodig is voor een betrouwbare diagnose
b. Data om verder te evalueren welke methode van kalibratie het meest geschikt is
c. Informatie over de samenhang tussen de verschillende hoofdattributen/domeinen

Ontwikkelstappen die idealiter aan de try-out voorafgaan zijn het opstellen van een toetswijzer en het
verrichten van een voorstudie. Voorafgaand aan deze try-out is wel een voorstudie verricht (Cito, 2012)
maar de adviezen van de toetswijzercommissie voor een toetswijzer zijn parallel aan de uitvoering van de
try-out opgesteld door toetswijzercommissies.
In dit verslag wordt in hoofdstuk 2 beschreven hoe de itemontwikkeling voor de try-out is uitgevoerd en met
welke resultaten. In Hoofdstuk 3 gaat in op het hele proces van werving, afname en verwerking. In beide
hoofdstukken zijn ook de leerpunten genoemd voor de uitvoering van een volgende try-out.
Hoofdstuk 4 geeft per vak de resultaten en conclusies weer van de try-out. In dit hoofdstuk worden ook de
adviezen van de toetswijzercommissies besproken.
In dit verslag worden de uitgevoerde activiteiten en resultaten globaal beschreven. Er zijn ook uitgebreide,
specifieke verslagen op onderdelen beschikbaar, deze betreffen:
•
•
•
•

Itemontwikkeling
Taakmodel
Toetssamenstelling en design
Dataverwerking en database

De uitgebreide verslagen worden in elk geval door Cito gebruikt als basis voor vervolgprojecten zoals
grootschalige itemontwikkeling en nieuwe try-outs. Andere betrokken kunnen de betreffende informatie
opvragen bij de projectleiding van Cito.
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Exemplarische itemontwikkeling

Voor schrijfvaardigheid Nederlands, schrijfvaardigheid Engels en wiskunde is in de periode september
2012-december 2012 een aanvang gemaakt met de itemontwikkeling voor de diagnostische tussentijdse
toets. Voor Nederlands en Engels zijn bovendien open stelopdrachten (opstellen, gedocumenteerde
schrijfopdrachten) gecreëerd, mede in het kader van het onderzoek naar automatische beoordeling.
De exemplarisch itemontwikkeling beoogde het volgende op te leveren:
1) Items voor elke cel uit het leerlingmodel (waarvan vele een nieuwe vorm hebben) en voor de
verschillende beheersingsniveaus om kleinschalig af te nemen (de try-out afname). De items die in de
try-out voldoende kwaliteit hebben zijn exemplarisch voor de items die grootschalig ontwikkeld gaan
worden.
2) Een verdere specificatie van het taakmodel en de metadatering. Het resulterende taakmodel is een
blauwdruk op grond waarvan volgend jaar grootschalig items ontwikkeld zullen worden.
3) De opzet van de toetsconstructieprocedure die leidt tot scholing en expertise-ontwikkeling bij de
toetsconstructeurs over de nieuwe vorm van toetsing.

2.1 Constructieproces
De items zijn geconstrueerd in een iteratief proces, waarbij begonnen is met een globale constructieopdracht en de globale taakmodellen uit de voorstudie. De globale constructieopdracht was om voor elke
cel uit het leerlingmodel opgaven te ontwikkelen die minstens 15 itemresponsen opleverden voor
verschillende beheersingsniveaus. Overleg tussen toetsdeskundigen, onderwijskundige onderzoekers,
psychometrici en ICT’ers leidde vervolgens tot een verfijning van het taakmodel en de constructieopdracht
In januari en februari zijn de items en een deel van de itemkenmerken ingevoerd in CitoBank. De volledige
set aan itemkenmerken (metadatering) is hiernaast ingevoerd in een spreadsheet. De koppeling tussen
itembank en spreadsheet is handmatig gelegd en was daarmee foutgevoelig.
Leerpunten
•

•

Voor de kwaliteitsborging en het handhaven van het tijdspad is het wenselijk dat bij de grootschalige
itemontwikkeling en volgende try-outs de items en de metadatering binnen één gestandaardiseerd
digitaal systeem ontwikkeld en gescreend kunnen worden.
Doordat in een alternatief systeem is ontwikkeld en afgenomen (CitoBank) konden de
toetsconstructeurs geen ervaring en expertise ontwikkelen met Questify/Facet. Hiervoor is aanvullende
scholing in een volgende try-out noodzakelijk.

2.2 Ontwikkelde items
Voor drie vaardigheden/vakken zijn items geconstrueerd: schrijfvaardigheid Nederlands, schijfvaardigheid
Engels en wiskunde. Binnen elk vak zijn voor twee verschillende leerjaren items geconstrueerd voor elk
(deel-)attribuut. Het streven was om voor leerjaar 2 (vmbo) en voor leerjaar 3 (havo/vwo) items te
ontwikkelen die minstens 15 itemresponsen per attribuut opleverden. De exacte invulling is op basis van de
leerlingmodellen per vak verder afgestemd. Dit resulteerde in zes itemssets (zie tabel Tabel 2-1).
Tabel 2-1 Ontwikkelde itemsets try-out

schrijfvaardigheid Nederlands
schijfvaardigheid Engels
Wiskunde

Verslag try-out

Leerjaar 2 (vmbo)

Leerjaar 3 (havo/vwo)

5 attributen
(12 deelattributen)
5 attributen
(15 deelattributen)
4 attributen
(12 deelattributen)

5 attributen
(12 deelattributen)
5 attributen
(15 deelattributen)
5 attributen
(15 deelattributen)

62 items (251
itemresponsen)
95 items (144
itemresponsen)
238 items (436
itemresponsen)
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Daarnaast zijn bij de talen open stelopdrachten ontwikkeld. Voor schrijfvaardigheid Nederlands zijn twee
stelopdrachten ontwikkeld, voor afname in alle leerjaren en op alle niveaus. Voor schrijfvaardigheid Engels
zijn zeven (kortere) stelopdrachten ontwikkeld, twee voor leerjaar 3 (havo/vwo) en vijf voor leerjaar 2
(vmbo).

2.3 Itemtypes
In het kader van de specificaties van wat de DTT nodig heeft in Facet, zijn verschillende gewenste
vraagtypes gespecificeerd, uitgaande van authenticiteit en specifieke interacties voor de te toetsen
vaardigheden. Met CitoBank/ExamenTester kon een beperkt deel hiervan worden gerealiseerd.
Met flashopgaven konden aanvullende interacties worden gerealiseerd. Het gebruik van flashopgaven
brengt echter risico’s met zich mee voor de afname (blijkt bij de digitale examens), kost meer productietijd
en vereist een additionele technische test voor afname. Daarnaast worden flash-items niet automatisch
gescoord in het afnamesysteem. Derhalve is voor de try-out is besloten om in beperkte mate gebruik te
maken van flashopgaven. Bij de beperking is uitgegaan van:
•

Interacties die makkelijk te realiseren zijn omdat er gebruik gemaakt wordt van binnen Cito
gestandaardiseerde en geteste elementen.
•
•
•

•

24 drag-and-drop items (Flash – gaten DD 1)
5 items met in te vullen tabellen (Flash-tabel), en
27 items met een pull-down menu (Flash – gatenMC) waarvan 15 feitelijk gewone meerkeuze
items waren met in plaats van tekst in de alternatieven een wiskundig symbool.

Bestaande flashapplicaties: toolbox wiskunde.

In totaal zijn vijftien verschillende vormen van items ontwikkeld en afgenomen, waarvan iets meer dan de
helft (52%) een gesloten vorm had (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
De praktische beperking betekende dat relevante interactievormen niet toegepast zijn, bijvoorbeeld de
mogelijkheid om teksten te structureren (alinea’s aanbrengen in bestaande tekst) of teksten te markeren.
Opgaven om de betreffende attributen te kunnen toetsen, zijn in minder geschikte vraagvormen
gerealiseerd.
Leerpunten
• Door de concessies die gedaan zijn levert de try-out een wat beperkter zicht op de eigenschappen en
antwoordtijd van de nieuwe vormen van items (de echte DTT-items) en op de variatie van deze
eigenschappen over onderwijsniveaus. Daarnaast kunnen de eigenschappen van de items wanneer ze
in de bedoelde vorm en met de beoogde vormgeving aangeboden worden, anders zijn dan nu in de tryout is gevonden.

2.4 Toetsdesign
2.4.1 Toetssamenstelling
Aangezien voor alle vakken het aantal geconstrueerde items groter is dan het aantal items dat een leerling
in één lesuur (45 minuten daadwerkelijke toetstijd) kan beantwoorden, is een onvolledig design gebruikt
voor de toetssamenstelling en -afname.
Om de doelstellingen te kunnen bereiken, was het noodzakelijk dat we aan elke leerling zowel items
voorlegden die een meting gaven van de gehele vaardigheid als items die een meting gaven van minstens
één attribuut (bij voorkeur twee).
Met de items zijn derhalve twee soorten deeltoetsen geconstrueerd voor de twee leerjaren (vmbo 2 en
havo/vwo 3):
1

In QTI heet deze vorm van opgave GapMatchInteraction
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(1) Gewone deeltoetsen om een of twee specifieke hoofdattributen te meten in ongeveer 15 minuten
afnametijd.
(2) Combinatie deeltoetsen om een meting van de gehele vaardigheid (alle hoofdattributen) te verkrijgen in
15 tot 20 minuten afnametijd. Bij de talen zijn voor deze deeltoetsen speciale combinatie-items
ontwikkeld. Bij Engels bestaat een dergelijke combinatie-opgave uit één contextrijk item (weergegeven
op één scherm) die voor elk hoofdattribuut 3 itemresponsen oplevert. Ook bij Nederlands zijn dergelijke
combinatie-items gemaakt, maar deze zijn grotendeels als itemgroep weergegeven.
Er zijn toetsen gecreëerd bestaande uit een combinatie deeltoets en een of twee gewone deeltoetsen.
Hierbij is zorg gedragen dat alle combinaties van deeltoetsen voorkwamen, zodat informatie verkregen
wordt over alle verbanden tussen attributen. Om te zorgen dat voldoende waarnemingen per deeltoets
verkregen worden, komt elke deeltoets even vaak voor in een toets.
Bij de talen zijn hiernaast toetsen gemaakt bestaande uit een stelopdracht ten behoeve van het onderzoek
naar automatische beoordelingen. Bij het samenstellen van packages is wederom zorg gedragen dat alle
combinaties van deeltoetsen en stelopdrachten even vaak voorkwamen, zodat informatie verkregen wordt
over alle verbanden tussen stelopdrachten en deeltoetsen.
Hoewel er bij de samenstelling van de deeltoetsen maar twee doelgroepen onderscheiden zijn, is er bij het
samenstellen van toetsen een derde doelgroep onderscheiden, namelijk havo leerjaar 2. Door havo
leerjaar 2 leerlingen een vmbo-deeltoets en een havo/vwo-deeltoets af te nemen ontstaat de mogelijkheid
een koppeling te maken tussen de vmbo-en de havo/vwo-toetsen.
Op basis van het design zijn in CitoBank de (deel)toetsen en packages samengesteld en gepubliceerd. In
Figuur 2-1 staat een voorbeeld van hoe een toetspackage is samengesteld. In totaal zijn er 114 packages
opgeleverd voor de try-out van de DTT. Bij elke toets is ook steeds een deeltoets (start) opgenomen met
een aantal vragen over de achtergrondkenmerken van leerlingen.

Package

Toets
schrijfvaardigheid

Toets DTT-opgaven

Deeltoets start

Deeltoets
Combiopgave

Deeltoets blok x

Dtt-en-vm/hv-

Deeltoets blok y

Deeltoets afsluiten

Deeltoets open
schrijfopgaven

Figuur 2-1: Samenstelling package Engels

2.4.2 Implementatie van het design
De implementatie van een design met ExamenTester bleek alleen te realiseren door packages toe te wijzen
per klas en niet per leerling. Anders zou er per leerling een afnameplanning gemaakt moeten worden door
de school en dat betekende een te grote organisatorische last. De toewijzing van een package aan een klas
is aselect uitgevoerd door Cito.
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Uitvoering try-out

3.1 Productie- en afnameomgeving
Cruciale randvoorwaarden voor de try-out zijn het productie- en afnamesysteem waarin de digitale opgaven
ontwikkeld en afgenomen worden. Voor de uiteindelijke diagnostische tussentijdse toets is Facet het
beoogde systeem voor digitale afname op scholen en QuestifyBuilder het beoogde productiesysteem
binnen Cito.
In de startfase van de try-out is de haalbaarheid van afnemen in Facet onderzocht, onder andere in
scrumsessies met CvE, Trifork en Cito. Uiteindelijk heeft CvE geconcludeerd dat een afname in Facet niet
haalbaar was. De (ondersteunende) software en de noodzakelijke tests konden op zijn vroegst in april 2013
gerealiseerd zijn.
“Het inzetten van CES voor de try-out DTT in de maand maart creëert naar overtuiging van beide
projectleiders een onaanvaardbaar risico voor beide projecten op.” (Notitie: Inzet CES voor DTT, CvE ,
6 november 2012)
Als alternatief is voor het afnemen in ExamenTester gekozen, het systeem dat in dit schooljaar 2012-2013
nog gebruikt wordt voor (bijna) alle digitale examens en toetsen die onder regie van CvE worden
uitgevoerd. Een voordeel van deze keuze is dat ExamenTester in principe op alle VO-scholen in Nederland
is geïmplementeerd.
Nadelen van deze keuze betreffen:
•
•

•

In ExamenTester kunnen een beperkt aantal opgaventypes (interacties) worden gerealiseerd,
beperkter dan de DTT nodig heeft.
ExamenTester is nog ongeschikt voor de vorm (verfijning) van metadatering en scoring die
noodzakelijk is voor een diagnostische toets. De kleinste eenheid is een opgave bestaande uit één item
(met uitzondering van de matrix-vraag) met daaraan gekoppeld regels voor weergave van de opgave,
voor de registratie van de respons en het scoren van de respons op één aspect.
In CitoBank kan op dit moment alleen op het niveau van opgaven kenmerken (metadata) beschreven
worden. Voor de DTT-opgaven is het cruciaal dat ook de kenmerken van de items in een opgave
beschreven kunnen worden en de kenmerken van de afleiders (die verwijzen naar bepaalde verkeerde
oplossingsstrategieën).

Als noodzakelijke tussenoplossingen zijn gerealiseerd:
•

•

Aanvullende ‘interacties’ (vraagvormen) zijn gerealiseerd in de vorm van flashopgaven waarbij in kleine
flashapplicaties de gewenste interacties zijn geprogrammeerd. Flashopgaven zijn niet automatisch
scoorbaar en dat betekent dat scoring ‘handmatig’ uitgevoerd moet worden.
Voor de metadatering is een losstaand systeem gemaakt in Excel. Vanuit dit systeem konden alleen de
metadata op opgaveniveau ingevoerd worden in CitoBank.

3.2 Werving scholen
De doelstelling van de try-out was om per vak, per niveau en per item minimaal 350 afnames te realiseren.
Hierbij is rekening gehouden met een uitval van ongeveer 15%, zodat per opgave 300 ‘observaties’ zouden
overblijven voor analyse.
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De afnames voor de try-out waren gepland in maart 2013 in de periode in het schooljaar dat ook de
uiteindelijke afname van de diagnostische tussentijdse toets was voorzien. Naar en door scholen zijn de
volgende acties uitgevoerd:
Wanneer

Wat

Wie

December

Wervingsbrief naar alle directies (en doenten) van VO-scholen.

Cito

December

Inschrijving via een digitaal inschrijfformulier (Citosite).

Scholen

Januari

Bevestigingsmail inschrijving

Cito

Februari

Mail met aanvullende informatie over de uitvoering van de try-out.

Cito

Februari

Verzenden aanvullende autorisaties voor de portal van Cito

Cito

Februari

Koppeling van Cito als ‘school’ voor 2e correctie voor alle toetsen (om de
responses op flashvragen in te kunnen zien in de CorrectieManager
(ExamenTester) voor handmatige ‘scoring’).

Cito

Maart

Mail met de wachtwoorden van de af te nemen packages.

Cito

Maart

•
•
•

Downloaden en installeren van toetspackages (scholen)
Afnameorganisatie (scholen)
Afnemen

Scholen

Maart

•
•
•

Helpdeskondersteuning
Aanvullende instructie per mail
Nabellen bij inactiviteit en voor een correcte afsluiting

Cito

Maart

Afronden afnames via dataretour en ‘vrijgeven voor correctie’

Scholen

Idealiter krijgen scholen bij deelname aan (proef)toetsen een rapportage. In dit geval was er geen adequate
rapportage mogelijk. Als alternatief is de scholen toegezegd dat in het najaar van 2013 een symposium
voor hen wordt georganiseerd om hen te informeren over de resultaten van de try-out en de verdere
ontwikkeling van de DTT.
De werving van scholen was gericht op voldoende afnames (observaties per item) voor drie vakken op
6 schoolniveaus: vmbo-bb 2, vmbo-kb 2, vmbo-gt 2, havo 2, havo 3 en vwo 3. In totaal betekende dit een
wervingsdoel van minimaal 6300 leerlingen.
Bij de werving zijn de directies van alle VO-scholen zijn aangeschreven. De werving is via de directies
edaan omdat zij op de hoogte moeten zijn van en toestemming moeten geven voor de tijd die de
toetsafnames kosten.
Het verzoek tot deelname bevatte als bijlagen:
•
•

Een toelichting op d e DTT (Van CvE/OCW);
Brieven gericht aan docenten met verzoek tot deelname (via de directies te verspreiden).

Binnen de geplande periode (december 2012) is het wervingsdoel gerealiseerd. Hiervoor hadden zich
38 schoollocaties opgegeven. Het aantal afnames waarvoor scholen zich hadden opgegeven, varieerde
van 2 tot 25.
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Leerpunten
• Bij de opgave door scholen direct checken:
•

•

•

of de deelnemende klassen zijn opgegeven en het aantal leerlingen per klas. Nu waren de
leerlingen van een niveau als één grote groep opgegeven en dat maakte een verdeling volgens
design (per klas) onmogelijk. Nu is zo nodig contact opgenomen met de scholen om een verdeling
per klas te kunnen maken. Dat is tijdrovend.
of alle door de school opgegeven data zoals brinnummer en emailadres bestaan en kloppen voor
de opgegeven locatie. Nu bleken de brinnummers soms pas bij de koppeling voor 2e correctie of bij
de autorisatie voor de portal niet te kloppen. Ook zijn niet-gebruikte emailadressen opgegeven.

Scholen ruimer van tevoren informeren over alle uitvoeringsaspecten van de try-out, liefst al bij de
werving. Vooraf een activiteitenplanning publiceren zoals ook bij de digitale examens gedaan wordt. In
dit geval was het door de tijdsdruk niet mogelijk om eerder alle informatie toe te sturen. Het heeft
bijvoorbeeld tijd gekost om ‘uit te vinden’ hoe binnen ExamenTester een design gerealiseerd kon
worden.

3.3 Afnames
3.3.1 Organisatie
Essentieel bij de organisatie van de afnames is dat scholen inderdaad die toetsen inplannen die in het
design aan een klas zijn toegewezen. Een maatregel om scholen niet over alle toetsen beschikking te
geven, was om alleen van de volgens design af te nemen de toetsen (packages) het wachtwoord te sturen.
Alle packages waren wel downloadbaar via de CitoPortal.
De afnames zijn door de scholende zelf georganiseerd op basis van afname instructies per vak en de
toegezonden verdeling van toetsen over klassen. De examensecretaris had hierbij een cruciale rol omdat
hij per school degene is met toegang tot de Citoportal (download instructies en packages) en TestManager
(ExamenTester) waarin alle afnameplanningen worden gemaakt.
Om handmatige scoring van de wiskunde-items die gebruik maken van de toolbox (Flash) mogelijk te
maken, zijn alle schoolllocaties in de centrale database van ExamenTester gekoppeld aan Cito als school
voor 2e correctie, voordat de packages zijn uitgeleverd.

3.3.2 Instructies
In de afname-instructies voor de wiskunde gevraagd om de leerlingen vooraf te laten oefenen met de
‘standalone’ versie van de toolbox. Bij de talen is de scholen gevraagd eerst de toets met ‘gesloten’
opgaven af te nemen en daarna de toets met schrijfopdrachten. Dit om zoveel mogelijk responses op de
‘gesloten’ opgaven te realiseren.
3.3.3 Realisatie
Uiteindelijk hebben 23 van de 38 schoollocaties die zich hadden aangemeld ook afnames gerealiseerd.
Van de 15 scholen die zijn afgehaakt geven er 7 aan dat de organisatielast in deze periode te groot is.
Hiernaast zijn er 2 scholen die (pas tijdens de afnameperiode) aangaven dat ze niet beschikten over
ExamenTester en daarom niet konden afnemen. Bij 1 school bleek de informatie niet ontvangen te zijn
omdat er een door de school niet-gebruikt emailadres is opgegeven bij de inschrijving.
Van 5 scholen is niet bekend waarom ze niet hebben afgenomen (en waren niet bereikbaar bij de
nabelactie).
Op de 23 scholen die wel hebben afgenomen zijn 203 afnames gerealiseerd. In het design was uitgegaan
van een totaal van 374 afnames. Doordat uiteindelijk minder scholen hebben deelgenomen dan zich
aangemeld hadden, heeft ongeveer de helft van het beoogde aantal leerlingen deelgenomen aan de
try-out. Dit levert beperkingen op aan de hoeveelheid statistische informatie welke we aan de DTT try-out
kunnen ontlenen. Alhoewel sommige packages niet of heel weinig afgenomen zijn, zien we dat er voor de
overgrote meerderheid van de deeltoetsen toch voldoende observaties (>200) zijn om betekenisvolle
statistische analyses van items mogelijk te maken.
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Leerpunten
• Dit was de eerste keer dat een dergelijk afnamedesign in deze productie-en afnameomgeving werd
gerealiseerd. Dat betekende dat er verschillende stappen ‘handmatig’ zijn uitgevoerd onder hoge
tijdsdruk. Hierbij zijn fouten gemaakt, zoals het onvolledig meekopiëren van wachtwoorden (en
communiceren naar scholen). Dit is rechtgezet in een aanvullende mailing.
•

Er was nu te weinig tijd om het hele proces van uitlevering van toetsen goed te testen. Toetsen (zoals
de schrijfopdrachten) waren in meer packages opgenomen. Dat leverde installatieproblemen op die met
behulp van de helpdesk en aanvullende instructie opgelost zijn. Een volgende keer, als het weer om
een nieuw productie-en afnamesysteem gaat moet er meer tijd genomen worden voor het uittesten van
het totale uitlevering en afname van de toetsen.

•

Om de try-out minder gevoelig te maken voor uitval van een school is het beter als scholen zich voor
een beperkt aantal afnames inschrijven en niet voor een groot aantal afnames, zoals nu soms het geval
was. Dat betekent dat er meer scholen geworven moeten worden.

3.4 Dataverwerking en analyses
Cruciaal voor de try-out zijn de data die bij de afnames zijn verzameld. Deze zijn de input voor de analyses
waarmee de ‘waarde’ van de items wordt bepaald voor een DTT. Om bij deze try-out de afnameresultaten
tot analyseerbare data in een database te verwerken, waren een aantal zeer arbeidsintensieve stappen
nodig. Een reden dat dit een zeer arbeidsintensief is, is dat de systemen die zijn ingezet, niet ontwikkeld
zijn voor een diagnostische toets. De DTT vraagt bijvoorbeeld om andere (gesloten) vraagtypes en
complexere metadatering en scoring.
De dataverwerking bestond uit twee fasen:
(1) het beoordelen van de itemresponsen;
(2) het gereed maken van alle gegevens voor analyse in een database.
In deze paragraaf worden beide in grote lijnen beschreven.

3.4.1 Beoordelen itemresponsen
In ExamenTester wordt de data op itemniveau verwerkt, ook als een item meer responsen krijgt, zoals bij
veel DTT-items het geval was. De metadatering (zoals de attributen en deelattributen) kan in CitoBank aan
een item gekoppeld worden en niet aan elke respons. In de DTT hebben we items die meerdere
itemresponsen opleveren en die verbonden kunnen zijn met verschillende attributen. Elke itemrespons
dient dus separaat beoordeeld te worden. In het bestaande systeem is de verwerking van dergelijke
separate beoordelingen van itemresponsen niet mogelijk.
Daarnaast zijn er langere open antwoorden die op meerdere aspecten beoordeeld moeten worden.
Bijvoorbeeld een stelopdracht kan beoordeeld worden op spelling, zinsbouw en op woordkeuze. Het
onderscheid tussen deze verschillende aspecten is diagnostisch zeer relevant, maar het systeem staat niet
toe meerdere, verschillende, beoordelingen aan één item toe te kennen.
Een bijkomende kwestie is dat in het bestaande systeem alleen de standaard gesloten itemtypes (MC,
matrix e.d.) en de open numerieke items automatisch beoordeeld kunnen worden. De overige open
itemtypes en alle flash opgaven (ook de gesloten flash opgaven) worden doorgaans handmatig via de
CorrectieManager van ExamenTester beoordeeld.
Voor de try-out betekende dit dat slechts 45% van alle items automatisch via het bestaande systeem
beoordeeld konden worden.
Om alle items op de voor de DTT noodzakelijke wijze te kunnen verwerken, zijn de volgende maatregelen
genomen:
•

Voor de beoordeling van de niet-automatisch te scoren, open responsen zijn beoordelingsinstructies
opgesteld door de toetsdeskundigen.

Uitvoering try-out
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Voor de handmatige beoordeling van responsen zijn beoordelaars geworven die in een periode van
4 weken alle open responsen hebben beoordeeld, inclusief de schrijfopdrachten voor de talen. Hierbij is
gebruik gemaakt van de werkwijze die ook voor PISA wordt gehanteerd.
In totaal zijn ruim 850 uren door beoordelaars besteed aan de handmatige scoring van de open
responsen.
Voor de beoordeling van alle (niet-numerieke) open items zijn twee beoordeling-tools ontwikkeld.
o Een tool voor de open tekst items
o Een tool voor de wiskunde items gemaakt met de wiskunde toolbox (flash)

Alle items die meerdere responsen opleverden en alle ‘gesloten’ flash-items zijn via een database
automatisch beoordeeld (zie Tabel 3-1). Hiervoor zijn specifieke routines ontwikkeld.
Tabel 3-1: Dataverwerking per itemtype

Weergave
Standaard

Type
respons
Gesloten
keuze

Open
numeriek

Open
tekst

Aantal
itemresponsen
1

Aantal
beoordelingen per
respons
1

>1

1

1

1

>1

1

1

1
>1

Flash

Gesloten
keuze

Open
numeriek

Open
wiskunde

>1

1

1

1

>1

1

1

1

>1

1

1

1
>1

>1

Itemtypes
MC

Beoordeling
Automatisch
in ET

NL
9

EN WI
64 29

Totaal
102

Samengesteld
MC, Matrix
Numeriek

Automatisch
in DB
Automatisch
in ET
Automatisch
in DB

10

10

19

39

40

40

8

9

4

3

7

8

3

32

3

14

6

6

10

38

Samengesteld
numeriek,
Samengesteld
MC &
numeriek)
Open kort

Handmatig
(tool 1)
Open lang tekst Handmatig
(tool 1)
Samengesteld Handmatig
Open kort
(tool 1)
Flash Automatisch
gatenMC (MC) in DB
Flash Automatisch
gatenMC
in DB
(samengesteld
MC, inline pulldown)

1

21
11

12

16

Flash - tabel

Automatisch
in DB

2

2

Flash WItoolbox

Handmatig
(tool 2)

26

26

1

3.4.2 Database
Voordat de analyses plaats konden vinden, dienden verschillende gegevenssets uit verschillende bronnen
samengevoegd te worden:
•
•
•
•

Metadatering (leerlingmodel);
Items, antwoordopties en sleutels;
Toetssamenstelling en design;
Itemresponses van leerlingen;
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•
•

Gecodeerde beoordelingen van itemresponses (scores);
Beschrijving steekproef (leerlingen, klassen, scholen, achtergrondkenmerken).

Hiervoor is een database gecreëerd waarmee de controle op volledigheid, integriteit en consistentie van
alle gegevens kon plaatsvinden. Als uit de controles bleek dat de gegevens niet volledig, integer en/of
consistent waren, is de oorzaak achterhaald en zijn, indien nodig, fouten hersteld. Dit is zeer tijdrovend
geweest.
Pas toen alle gegevens in de database volledig, integer en consistent waren, kon de data beschikbaar
gesteld worden voor psychometrische analyse.
Leerpunten
• De inrichting van een database die is toegesneden op de vereisten van de DTT is cruciaal bij volgende
try-outs en pretests. Zeker bij een pretest is het ondenkbaar dat handmatig aanvullende handelingen
verricht kunnen worden.

3.4.3 Analyses
Om de kwaliteit van de items te kunnen evalueren zijn beschrijvende analyses uitgevoerd die informatie
geven over de (statistische) kenmerken van de ontwikkelde items en informatie over hoe de (statistische)
kenmerken van de ontwikkelde items variëren over onderwijsniveaus.
Een derde van de afgenomen items resulteerden in meerdere itemresponsen (hierna subitems genoemd).
De analyses zijn per deeltoets (in totaal 49 deeltoetsen) op subitem-niveau uitgevoerd zodat de kwaliteit
van elke itemrespons kan nagegaan worden en voor elk soort item een geschikt scoringsmodel bepaald
kan worden.
De volgende beschrijvende toets- en itemanalyses (TIA’s) zijn uitgevoerd in R (R Development Core Team,
2008).
(1) TIA’s om de statistische eigenschappen van elke itemrespons in een deeltoets te berekenen.
(2) TIA’s om de statistische eigenschappen van elke itemrespons in een deeltoets te berekenen binnen elk
van de zes groepen leerlingen.
(3) TIA’s om de statistische eigenschappen van de deeltoetsen te berekenen gebruikmakend van de
itemresponsen.
(4) TIA’s om de statistische eigenschappen van de deeltoetsen te berekenen binnen elk van de zes
groepen leerlingen gebruikmakend van de itemresponsen.
(5) TIA’s om de eigenschappen van de aangeboden antwoordalternatieven (alleen voor gesloten opgaven)
te berekenen.

Resultaten en conclusies

4
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Resultaten en conclusies

In de eerste drie paragrafen van dit hoofdstuk worden de resultaten van de toets- en itemanalyses per vak
weergegeven en besproken (paragrafen 4.1 Wiskunde, 4.2 Nederlands en 4.3 Engels)
Het doel hiervan is om per vak vast te concluderen welke items binnen de try-out goed gefunctioneerd
hebben en als uitgangsmateriaal kunnen dienen voor verdere itemontwikkeling. Daarnaast wordt
beschreven welke items niet naar verwachting gefunctioneerd hebben en wat daar mogelijke oorzaken van
zijn. In sommige gevallen wordt ook een aanbeveling gegeven voor verbetering.
De bevindingen zijn per vak aangevuld met de adviezen van de toetswijzercommissie. Op basis hiervan
worden aanbevelingen gedaan ten behoeve van de grootschalige itemontwikkeling en volgende try-outs.
Daarnaast bespreken we de aanbevelingen van de toetswijzercommissies ten aanzien van de
leerlingmodellen.
In de laatste paragraaf 4.4 worden de resultaten gepresenteerd van de registratie van de antwoordtijden
per item (opgavescherm). Deze resultaten worden gebruikt in een evaluatie van de toetstijd in een aparte
notitie.

4.1 Wiskunde
In dit hoofdstuk worden de resultaten gerapporteerd van de try-out van DTT wiskunde, die in het voorjaar
van 2013 op vmbo, havo en vwo heeft plaatsgevonden. Op basis van deze resultaten trekken we
conclusies voor de verdere ontwikkeling, die onder meer de grootschalige itemconstructie en de try-out van
voorjaar 2014 omvat.

4.1.1 Het gehanteerde leerlingmodel
Het leerlingmodel wiskunde dat in de DTT wordt gehanteerd, kent vijf vakinhoudelijke attributen die
corresponderen met de domeinen uit de tussendoelen. Als wiskundig-didactische attributen, die deze
domeinen overstijgen, gelden het zien van de wiskundige structuur, het omgaan met objectvorming en
meervoudige betekenis, en het zien van samenhang. In Tabel 4-1 is het leerlingmodel voor de DTT
wiskunde schematisch weergegeven.
Tabel 4-1 Leerlingmodel voor de DTT wiskunde

Wiskundig-didactische attributen:
Vakinhoudelijke attributen: domeinen

Wiskundige structuur

Objectvorming

Samenhang

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

4.1.2 Karakteristieken van de try-out
De try-out DTT wiskunde is in het voorjaar van 2013 afgenomen onder 1532 leerlingen van vmbo 2, havo 2
en havo 3. Uit de itembank zijn 151 items opgenomen in de try-out. Hieruit zijn deelsets samengesteld,
waarvan elke leerling er twee heeft gemaakt; één daarvan betreft alle vakinhoudelijke domeinen en één
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gaat nader in op een van deze domeinen 2. Deze items overdekken het leerlingmodel en betreffen dus alle
vakinhoudelijke domeinen en elk van de drie didactische attributen. Tabel 2 bevat de verdeling van de items
over de schooltypen. De globale verhouding van de items over de vraagtypes staat in Tabel 3. Daaruit blijkt
dat de vragen van de typen Kort numeriek antwoord en Multiple choice de meerderheid vormen. Bij een
aantal van de items met korte numerieke antwoorden is wel een meerstaps uitwerking of toelichting
gevraagd. Bij de items van het type Formule is er in sommige gevallen voor gekozen slechts de
coëfficiënten van de formule te vragen. In het algemeen zijn de mogelijkheden en beperkingen van de
digitale afspeelomgeving een belangrijke factor geweest bij de keuze en frequentie van de vraagtypen.
Tabel 4-2 Verdeling items over schooltypen

Schooltype

Aantal items

vmbo

63

havo/vwo

76

vmbo en havo/vwo

12

Totaal

151

Tabel 4-3 Verhouding van verschillende vraagtypen

Vraagtype

Percentage van items

Kort numeriek antwoord

39%

Multiple choice

25%

Matrix van meerdere Multiple choice

13%

Matching

7%

Formule

12%

Overig (korte tekst, tabel kort numeriek, ...)

4%

In Figuur 4-1 is bij wijze van voorbeeld een matrixvraag afgebeeld die bestaat uit een achttal
tweekeuzevragen. Figuur 4-2 geeft een voorbeeld van een matchingsvraag, waarin drie grafieken, drie
formules en drie tabellen met elkaar in verband moeten worden gebracht.

2

Per opgave zijn de leerlingenaantallen dus lager dan het totaal van 1532.

Resultaten en conclusies

19

Figuur 4-1 Voorbeeld van een matrixvraag

Figuur 4-2 Voorbeeld van een matchingsvraag

4.1.3 Globaal beeld uit de itemanalyse
Het globale beeld uit de itemanalyse is dat een groot deel van de beproefde items voldoet aan de criteria
moeilijkheidsgraad (p-waarde), betrouwbaarheid (alpha) en samenhang met totaalscore (rit en rar).
Deze items kunnen dus worden gehandhaafd en vormen een eerste beproefde vulling van de itembank
voor DTT wiskunde.
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Als we over alle domeinen nagaan welke items niet aan deze criteria voldoen, dan blijkt een te lage
moeilijkheidsgraad het belangrijkste punt van aandacht te zijn: vooral voor leerlingen van havo en vwo
bleken verschillende items wat te eenvoudig te zijn. De gemiddelde p-waarde van alle vwo-leerlingen over
alle items is gelijk aan 0,69, wat zonder meer hoog te noemen is. Omdat items ook binnen een schooltype
informatie dienen te bieden over de vraag of de vaardigheid op, onder dan wel boven het niveau is, zijn
p-waarden boven de 0,90 binnen een schooltype niet wenselijk. Een belangrijk aandachtpunt voor
toekomstige itemconstructie is dan ook om ervoor te waken dat leerlingen van het betreffende schooltype
onderschat worden.
Bij enkele items blijkt de p-waarde af te nemen met het stijgen van het onderwijsniveau, bijvoorbeeld bij de
overgang van havo 2 naar havo 3. We vermoeden dat dit verband houdt met het moment waarop het
betreffende onderwerp in de klas aan de orde geweest. Dit verschijnsel is ook waargenomen in de kleinere
try-out die het DTT-team in december 2012 heeft gehouden op een school in Nijmegen: meerdere
leerlingen gebruikten methoden voor het oplossen van tweedegraads vergelijkingen, die kort daarvoor
behandeld waren, bij het oplossen van eerstegraads vergelijkingen. Het moment van behandeling van een
onderwerp en het moment van afname van de DTT kan van invloed zijn op het resultaat van een item.

4.1.4 Resultaten per vakinhoudelijk domein
In Tabel 4-4 zijn de gemiddelde p-waarden over de items uitgesplitst naar de vakinhoudelijke domeinen.
Deze vertonen geen grote spreiding of extreme waarden, zodat deze resultaten niet tot de identificatie van
specifieke problemen voor bepaalde vakinhoudelijke domeinen leiden. Dit geldt zowel voor havo/vwo als
voor vmbo. Problemen met items lijken dus eerder itemspecifiek dan domeinspecifiek. Hoewel op dit
moment nog onvoldoende duidelijk is of de vaardigheid per domein tot adequate domeinschalen leidt en in
hoeverre deze verschillende schalen samenhangen, is de conclusie vooralsnog dat de domeindimensie van
het leerlingmodel goed toetsbaar lijkt te zijn.
Tabel 4-4 p-waarden per vakinhoudelijk domein

Domein

Gemiddelde p-waarde

B: Getallen
(en variabelen, alleen voor havo/vwo)

0,66

C: Verhoudingen

D: Meten en meetkunde

E: Verbanden en formules

F: Informatieverwerking en onzekerheid
(alleen voor havo/vwo)

0,60

0,50

0,55

0,63

4.1.5 Resultaten per vakdidactisch attribuut
Wat betreft de vakdidactische attributen structuur, ambiguïteit en samenhang, de tweede dimensie van het
leerlingmodel, zijn evenmin als bij de vakinhoudelijke domeinen bijzonderheden wat betreft de p-waarden
waargenomen. Uit Tabel 4-5 blijkt dat er geen grote verschillen bestaan tussen de prestaties ten aanzien
van deze verschillende aspecten. Hoewel de vakdidactische dimensie van het leerlingmodel nog verdere
validering behoeft, is de voorlopige conclusie dat ook deze dimensie goed toetsbaar lijkt te zijn.
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Tabel 4-5 p-waarden per vakdidactisch aspect

Vakdidactisch aspect

Gemiddelde p-waarde

Structuur

0,54

Ambiguïteit

0,61

Samenhang

0,60

4.1.6 Resultaten met betrekking tot de onderscheidend vermogen van items
Voor een efficiënte diagnose is het onderscheidend vermogen van een item van groot belang. Hiermee
wordt bedoeld dat de p-waarden voor de verschillende schooltypen duidelijk verschillen; daarnaast zou het
item duidelijk moeten maken of het antwoord van de leerling op, onder of boven het niveau van het
betreffende schooltype ligt. Van het laatste hebben we geen informatie. Het onderscheidend vermogen over
de schooltypen heen blijkt moeilijk te realiseren te zijn: de items die op zowel vmbo als havo/vwo zijn
gebruikt, zijn zelden ook op alle niveaus onderscheidend. De conclusie is dan ook, dat er een spanning
bestaat tussen onderscheidend vermogen en brede inzetbaarheid, en dat in de toekomstige itemconstructie
wordt gekozen voor het eerste ten koste van het laatste.
Bij wijze van illustratie bevat Tabel 4-6 de p-waarden van het item ‘Breuken in een wolk’ (zie Figuur 4-3).
De sub-items 2, 3, 4 en 6 zijn wel onderscheidend voor vmbo 2 (al zijn de p-waarden voor vmbo-t erg hoog)
maar niet voor havo/vwo 3.
Tabel 4-6 p-waarden per niveau bij het item ‘Breuken in een wolk’

p
vmbo-bb 2

p
vmbo-kb 2

p
vmbo-gt 2

0,93

0,95

0,99

0,72

0,85

0,94

0,66

0,85

0,74

p
havo 3

p
vwo 3

0,98

0,99

0,95

0,94

0,97

0,96

0,90

0,97

0,99

0,85

0,94

0,90

0,95

0,97

0,72

0,96

0,92

0,99

0,98

0,70

0,81

0,96

0,94

0,96
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Figuur 4-3 Voorbeeld van een item dat op vmbo wel, en op havo/vwo niet onderscheidend is.

Het item waarin leerlingen zonder gebruik te maken van de rekenmachine −6 × (−3) − 5 × (−4) − 2
moesten uitrekenen blijkt op vmbo niet onderscheidend te zijn en wel voor havo/vwo. De p-waarden voor de
zes niveaus zijn vmbo-bb: 0,10; vmbo-kb: 0,06; vmbo-gt: 0,01; havo 2: 0,14; havo 3: 0,31; vwo 3: 0,54.

4.1.7 De invloed van de afspeelomgeving op de itemconstructie
De try-out is afgenomen met ExamenTester. Door de beperkingen daarvan is een aantal items op een
manier gerealiseerd die afwijkt van de oorspronkelijk beoogde constructie. Zo zijn bijvoorbeeld drag-anddrop vragen veranderd in matchingsvragen en zijn vragen naar formules veranderd in vragen naar
coëfficiënten van formules. Het vermoeden is, dat dergelijke vormgevingsaspecten de p-waarden
beïnvloeden. Omdat de nieuwe afspeelomgeving Facet enkele van deze beperkingen niet kent, verdient
een aantal slecht presterende items toch een tweede kans na herontwerp in Facet.
De technologische beperkingen van de afspeelomgeving en de auteursomgeving zijn overigens van grote
invloed op de vrijheid van de itemconstructeurs. Waar het voor een efficiënte en adequate diagnose
wenselijk is om een breed scala aan vraagtypen tot de beschikking te hebben, die bovendien automatisch
codeerbaar dienen te zijn, is het van groot belang dat ruime digitale middelen voorhanden zijn om dergelijke
items te realiseren. Figuren 4 en 5 geven voorbeelden van items die op dit moment in de huidige
afspeelomgeving niet te realiseren zijn en waaraan wel behoefte is. In het item in Figuur 4-4 is de beperking
dat meetkundige constructies op dit moment niet kunnen worden ‘gelezen’.
In het voorbeeld in Figuur 4-5 is de beperking dat tussenstappen niet worden opgeslagen en niet
automatisch worden gecodeerd. Voor een verdere discussie van dit onderwerp verwijzen we naar het
verslag ‘Automatische scoring in DTT wiskunde’.
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Op de kaart zie je de steden Utrecht, Nijmegen en ’s-Hertogenbosch.
Teken twee cirkels om na te gaan welke twee steden hemelsbreed het dichtst bij elkaar liggen:
A. Utrecht en Nijmegen
B. Nijmegen en ’s-Hertogenbosch
C. ’s-Hertogenbosch en Utrecht

Figuur 4-4 Voorbeeld van een item dat in de huidige afspeelomgeving niet automatisch te coderen is

Figuur 4-5 Voorbeeld van een uitwerking waarvan tussenstappen in de huidige afspeelomgeving niet
automatisch te coderen zijn

Ervaringen met verschillende vraagtypen
Bij de vraagtypen Matrix en Matching kunnen leerlingen in het algemeen meerdere opties aanvinken (zie
Figuren 1 en 2). In een aantal gevallen is het vermoeden ontstaan dat het item efficiënter had kunnen
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worden door een aantal sub-items te schrappen. Naar verwachting was een kleiner aantal ook voldoende
geweest om de vaardigheid van de leerling te kunnen inschatten. Dit is een aandachtspunt voor de verdere
itemconstructie en de volgende try-out afname.
Handmatig gescoorde items
In de try-out hebben leerlingen in een beperkt aantal items gebruik gemaakt van aanvullend wiskundegereedschap. Deze items zijn handmatig gecodeerd. Om zicht te krijgen op de verschillende typen
antwoorden die leerlingen geven, is in deze codering niet alleen gekeken naar de correctheid van het
antwoord maar ook naar de strategie die is gebruikt. Voor een aantal items is de codering van de strategie
gekoppeld aan de vakdidactische attributen van het leerlingmodel. Daarnaast is ook gekeken welke fouten
gemaakt zijn bij de verschillende items en met welke frequentie. Dit soort informatie kan helpen bij de
constructie van soortgelijke items in de toekomst, bijvoorbeeld bij de constructie van geschikte afleiders.
Voor vmbo zijn er tien items handmatig gecodeerd; voor havo/vwo zijn er 16 items gecodeerd waarin
gebruik is gemaakt van de wiskundige tools en drie open items. Uit deze analyse is het belang van
deelscores duidelijk geworden om recht te doen aan de vaardigheid van de leerling.
Ter illustratie bespreken we het havo/vwo item ‘Vierkant en cirkel’ (zie Figuur 4-6). Hierin moeten leerlingen
de zijde van een vierkant bepalen dat een oppervlakte heeft die gelijk is aan die van een cirkel met een
straal van 5 cm. Hiervoor moet eerst de oppervlakte van de cirkel worden bepaald (25π), vervolgens moet
worden ingezien dat ook het vierkant 25π als oppervlakte heeft, waarna de wortel van 25π moet worden
getrokken om de zijde van het vierkant te bepalen. Van de 212 havoleerlingen die dit item hebben gemaakt,
wisten er 51 de oppervlakte van de cirkel goed te berekenen. In totaal vonden 38 havoleerlingen de juiste
zijde van het vierkant. Van de 79 vwo-leerlingen vonden er 38 de juiste oppervlakte van de cirkel en vonden
er 31 de juiste zijde van het vierkant. Hierbij merken we op dat het niet duidelijk is of de leerlingen die de
juiste zijde vonden ook mee zijn geteld in het aantal leerlingen dat de juiste oppervlakte van de cirkel heeft
gevonden. Het zou kunnen zijn dat leerlingen geen tussenstappen hebben opgeschreven en daarom niet
zijn meegeteld.
Het vinden van de oppervlakte van de cirkel is een belangrijke tussenstap die beloond zou mogen worden
met een deelscore. Daarnaast is de relatie tussen de zijde en de oppervlakte van het vierkant van belang.
De zijde moet de wortel zijn van de oppervlakte. Een leerling die de oppervlakte van de cirkel fout heeft,
maar wel de wortel trekt uit de oppervlakte van het vierkant zou ook beloond mogen worden met een
deelscore. Zolang een betere oplossing technisch nog niet mogelijk is, zou dit gerealiseerd kunnen worden
door een antwoordvak te maken voor de oppervlakte van de cirkel en een tweede antwoordvak voor de
zijde van het vierkant en beide vakken te coderen. De automatische scoring van het tweede vak zou
voorwaardelijk moeten zijn: het antwoord op de tweede vraag wordt als correct beoordeeld als het de wortel
is van het eerste antwoord, ongeacht of het eerste antwoord correct is. Een bezwaar van een dergelijke
aanpak kan zijn dat het oplossingstraject voor de leerling al wordt voorgestructureerd.
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Figuur 4-6 Voorbeeld van een item waarin deelscores van belang zijn

4.1.8 Conclusies voor verder ontwikkeling
In deze paragraaf bespreken we de ‘feed-forward’ van de try-out voor de toekomstige grootschalige
itemconstructie en de try-out van 2014. Globaal gesproken is de belangrijkste conclusie dat het
leerlingmodel toetsbaar lijkt te zijn. Verder is een aantal geschikte items geïdentificeerd en kan een aantal
items wellicht worden herontworpen in de nieuwe afspeelomgeving.
De try-out leidt tevens tot een aantal vragen en aandachtspunten, die we hieronder formuleren in de vorm
van aanbevelingen, uitgesplitst naar de geadresseerde.
Aanbeveling CvE Toetswijzercommissie
De Toetswijzercommissie (TWC) heeft ingestemd met het door Cito ontwikkelde leerlingmodel. Vervolgens
is dit in samenwerking tussen TWC en Cito verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Hierbij heeft de TWC zich
sterk gemaakt voor een inhoudelijke invulling op hoofdlijnen of ‘big ideas’ uit het onderbouwcurriculum en
niet zozeer op sub-domeinen, gedetailleerde vaardigheden of feitenkennis. Voor de itemconstructie biedt dit
uitgangspunt echter onvoldoende handvatten. De items die zijn gebruikt in de try-out zijn dan ook in het
algemeen eenvoudiger te positioneren in de (gedetailleerde) tussendoelen van SLO dan dat ze zich
duidelijk richten op hoofdlijnen. De vraag aan de TWC is dan ook om de beoogde hoofdlijnen en ‘big ideas’
binnen de kaders van het door de TWC overgenomen leerlingmodel te expliciteren en te concretiseren op
een manier die uitgangspunt kan zijn voor grootschalige itemconstructie.
Aanbeveling CvE ten aanzien van ICT-ontwikkeling
Hierboven zijn de beperkingen van de verschillende afspeelomgevingen en de gevolgen hiervan voor
itemconstructie en toetsresultaten aan de orde gekomen. De afspeelomgeving bepaalt in hoge mate de
mogelijkheden van de toets, waaraan vanwege het diagnostische karakter van de DTT hoge eisen worden
gesteld. In de try-out hebben deze beperkingen op verschillende punten tot toetsinhoudelijke concessies
geleid, die vanzelfsprekend ongewenst zijn. We bevelen CvE dan ook met klem aan om de ontwikkeling
van de nieuwe afspeelomgeving, en de mogelijkheden voor het toetsen van wiskunde in het bijzonder, een
krachtige impuls te geven. Goed ICT-gereedschap is werkelijk onmisbaar voor een adequate diagnostische
toetsing. De voorstudie Automatische Scoring heeft bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat een volwassen
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formule-editor die voldoet aan de standaarden een noodzakelijke voorwaarde is voor automatische scoring.
Tevens zijn grafische tools en tabellentools essentieel en is het voor een efficiënte diagnose van belang om
deelstappen te kunnen beoordelen met deelscores.
Aanbevelingen voor constructiegroepen en de toetsdeskundigen
Zoals hierboven is vermeld zijn de items in de try-out met name voor vwo aan de gemakkelijke kant
geweest. De opdracht voor de constructiegroepen zal zijn om in de itembank een betere spreiding in
moeilijkheidsgraad te realiseren. Andere aandachtspunten bij de grootschalige itemconstructie zijn de
efficiëntie van het item, met name bij matrixvragen, het onderscheidend vermogen van het item, dat
prioriteit verdient boven het criterium van geschiktheid voor verschillende schooltypen. Bij alle items, en met
name de relatief onbekende itemtypen, omvat de constructie ook expliciete coderingsregels, om zo te
anticiperen op automatische codering.

4.2 Nederlands schrijfvaardigheid
4.2.1 Leerlingmodel schrijfvaardigheid Nederlands
Voor de toetsing van schrijfvaardigheid is binnen het vak Nederlands een leerlingmodel gehanteerd waarin
vijf hoofdattributen van schrijfvaardigheid worden onderscheiden, met daarbinnen telkens twee of drie
deelattributen.
Tabel 4-7 Leerlingmodel DTT Nederlands schrijfvaardigheid

1. Doel en Publiek
1.1 Rekening houden met voorkennis lezer
1.2 Rekening houden met verhouding tot lezer
1.3 De tekst afstemmen op het schrijfdoel
2. Tekstopbouw
2.1 Hoofd- en bijzaken onderscheiden
2.2 Passende argumentstructuur gebruiken*
3. Tekststructuur
3.1 Passende tekstindeling en opmaak gebruiken
3.2 Samenhang tussen tekstelementen aanduiden
4. Woordgebruik en Zinsbouw
4.1 Correcte zinsbouw hanteren
4.2 Passend en gevarieerd woordgebruik laten zien
5. Spelling en Interpunctie
5.1 Regels voor werkwoordspelling correct toepassen
5.2 Overige spellingsregels correct toepassen
5.3 Leestekens correct hanteren
* geldt alleen voor havo/vwo

4.2.2 Resultaten open schrijfopgaven
Binnen de try-out zijn voor alle onderwijsniveaus twee dezelfde schrijfopdrachten afgenomen, zie Tabel 4-8
voor een beschrijving.
Deze opstellen zijn door een groep van drie getrainde beoordelaars voorzien van een oordeel. In plaats van
kwalitatieve oordelen te geven, bepaalden de beoordelaars per opstel of bepaalde kenmerken aanwezig
waren in de opstellen door antwoord te geven op ja/nee-vragen. Op deze manier werden de verschillende
attributen van schrijfvaardigheid beoordeeld. Voor de hoofdattributen Doel en Publiek, Tekstopbouw,
Tekststructuur en Woordgebruik en Zinsbouw werd bovendien een totaaloordeel gegeven, op basis van
een schaal met daarop vijf ankeropstellen ter illustratie van de uiteenlopende niveaus. De analytische
vragen van de beoordelingsmodellen waren waar nodig aangepast aan de specifieke schrijfopdracht..
De schrijfopdrachten en scoringsmodellen zijn als bijlagen opgenomen in het verslag van het onderzoek
naar automatische tekstbeoordeling (Cito, 2013)
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Tabel 4-8 Schrijfopdrachten try-out

Taak
036

Omschrijving opdracht
Je bent directeur van de school. Beschrijf welke maatregelen je zou nemen
en zorg ervoor dat de conrectoren met de plannen zullen instemmen.

Tekstgenre
vrije tekst (niet
gespecificeerd)

Tekstdoel
overtuigen

Minimum
aantal
woorden
300

037

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

brief

overtuigen

300

Uit de gegevens blijkt dat de overeenstemming tussen de beoordelaars over het algemeen niet veel hoger
is dan op basis van toeval verwacht kan worden: de beoordelaars zijn het in gemiddeld 64% van de
gevallen eens (zie verder Hoofdstuk 3 van het Onderzoeksverslag DTT, Cito 2013). Hier wordt
gerapporteerd op basis van de oordelen van één beoordelaar; kengetallen zijn gemiddeld over de vijf
schooltypen heen.

Stelopdracht 1
Stelopdracht 2

p

Rir

.40
.52
.46

.46
.52
.49

beoordelingsaspecten
19
2x negatieve Rir i.c.m. lage p-waarde (<.50)
19
2x extreem hoge p-waarde (>.90)
38

Analyse
De resultaten op de schrijfopdrachten laten een wisselend beeld zien. Sommige aspecten blijken door
(vrijwel) alle leerlingen beheerst te worden, terwijl andere kenmerken van tekstkwaliteit slechts in enkele
opstellen voorkomen. Ook komt het voor dat leerlingen uit het vmbo op attributen hoger scoren dan
leerlingen uit havo/vwo.
Bij de eerste opdracht was er een hoge p-waarde voor aspect “Beschrijving van het voorstel” (vaak
ingevuld als “Ik wil (anders) mijn geld terug”). Een erg lage p-waarde was er bij de weerlegging van een
(mogelijk) tegenargument. Verder waren er lage p-waarden bij het aantal fouten in werkwoordspelling en in
overige spelling, maar deze waarden moeten in omgekeerde richting geïnterpreteerd: een lage p staat in de
gehanteerde codering voor weinig fouten. Dit verklaart ook negatieve rir´s bij deze twee aspecten.
Bij de tweede stelopdracht zijn alleen opvallend lage p-waarden te vinden bij de aspecten die spelling
betreffen.
Over het geheel laten de meeste aspecten een aardig opklimmend patroon zien over de schooltypen bb.
kb, gt, havo en vwo zien, maar ook wordt bij de meeste aspecten de opklimmende reeks wel ergens
doorbroken: bijvoorbeeld vmbo-gt scoort vaak opvallend veel lager dan vmbo-kb. Andere keren blijken havo
en vwo niet goed onderscheidbaar of scoort vwo zelfs lager.
Vorm
Met name de eerste stelopdracht ontlokte bij vmbo-leerlingen opsommingen waaraan de
formuleervaardigheid verder niet goed in beeld te brengen is.
Aanbevelingen van de toetswijzercommissie
De TWC vind de tweede stelopdracht inhoudelijk te zeer sturend, zodat je niet aan de weet komt wat de
leerling zelf aan informatie zou kunnen genereren. Daarnaast was er de vrees dat de zwakkere vmboleerling kopschuw zou worden door de formele eisen van de briefvorm.
Conclusie
Er moet een tiental schrijfopdrachten worden gemaakt die geen opsommingen ontlokken, wel voldoende
woorden ontlokken, niet te sturend zijn en leerlingen stimuleren tot het schrijven van een voldoende lange
tekst. De beoordelingsprocedure moet verbeterd worden zodat er een acceptabele
beoordelaarsovereenstemming kan worden bereikt. Het beoordelingsmodel dient naar aanleiding van deze
try-out-resultaten aangepast te worden, zodat dit aangepaste model in een vervolgonderzoek – op basis
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van een ruimere selectie schrijfopdrachten – geëvalueerd kan worden. In een grotere hoeveelheid materiaal
moet gericht gezocht naar duidelijke patronen die schoolniveaus van elkaar onderscheiden.

4.2.3 Resultaten vmbo-opgaven
Hieronder wordt per (sub)attribuut een samenvatting gegeven van de try-out-resultaten voor vmbo.
1. Doel en publiek
1.1 voorkennis
1.2 publiek
1.3 schrijfdoel

p
.70
.85
.80
.77

Rir
.27
.35
.27
.30

N items
8
1x negatieve Rir i.c.m. extreem lage p-waarde (.22)
7
2x extreem hoge p-waarde (.91)
3
18

Operationalisatie
Bij elk van deze opgaven geeft de leerling via matrixvragen (1.1 en 1.2) en drag-and-drop (1.3) aan of een
zin wel/niet in een brief thuishoort, gelet op voorkennis lezer/relatie tot lezer/schrijfdoel.
Een voorbeeld hiervan staat in Figuur 4-7

Figuur 4-7 Voorbeeldopgave bij deelattribuut 1.2

Analyse
De items met hoge p-waarden betreffen steeds de kernzin van de brief: daarvan is blijkbaar (over)duidelijk
dat deze in de brief hoort. Deze zin zou daarom alvast weggegeven kunnen worden, maar kan ook worden
behouden als ‘weggever’.
Vorm
Door de technische beperkingen zijn concessies gedaan en zijn de opgaven voor 1.1 en 1.2 in een minder
actieve vorm dan wenselijk afgenomen, als matrixvraag in plaats van drag-and-dropvraag.
Aanbevelingen van de toetswijzercommissie
Bij deelattributen 1.1 en 1.2 gaat het bij dit type opdracht meer om relevante informatie-elementen
beoordelen dan om het inschatten van de voorkennis of informatiebehoefte. Daarnaast zijn de opgaven
contextgevoelig en deels subjectief: op basis van zelfbedachte context kunnen meer zinnen goed zijn.
Aanbeveling:
•

Geef aan hoeveel zinnen over moeten blijven. Voor bb/kbis het wenselijk de leerlingen uit minder
zinnen te laten kiezen.

Resultaten en conclusies

29

Bij deelattribuut 1.3 zijn de opdrachten niet sterk omdat ze onvoldoende onderscheidend zijn van andere
deelattributen. Aanbeveling:
•

Niet op deze wijze toetsen; ontwikkel andersoortige vragen.

Conclusie
De items functioneren gemiddeld genomen naar behoren, al zijn ze aan de gemakkelijke kant.
De operationalisatie van dit attribuut moet heroverwogen worden. In plaats van opgaven die de
tekstproductie trachten te benaderen, zou hierbij gedacht kunnen worden aan opgaven waarbij tekstrevisie
ingezet wordt: leerlingen beoordelen in hoeverre een gegeven tekst voldoende afgestemd is op doel en
publiek en/of brengen verbeteringen aan in de teksten (informatie weghalen/toevoegen).
2. Tekstopbouw
2.1 hoofd/bijzaken
2.2 argumentatie

p
.65
.65

Rir
.19
.19

N items
10
1x negatieve Rir
10

Operationalisatie
Bij deze opgaven bouwen leerlingen een samenvatting van de tekst door per zin aan te geven of de zin in
de samenvatting hoort. Een voorbeeld hiervan staat in Figuur 4-8

Figuur 4-8 Voorbeeldopgave bij deelattribuut 2.1

Analyse
Opvallend is dat gt-leerlingen vaak lager scoren dan bb/kb-leerlingen.
Vorm
Door de technische beperkingen zijn concessies gedaan en zijn de opgaven voor 1.1 en 1.2 in een minder
actieve vorm dan wenselijk afgenomen, als matrixvraag in plaats van drag-and-dropvraag.
Conclusie
De items functioneren gemiddeld genomen naar behoren, maar het onderscheidend vermogen lijkt laag te
zijn. Voor een valide operationalisatie van dit attribuut moeten de opgaven in een meer actieve vorm
vormgegeven kunnen worden. Op basis van de nieuwe resultaten kan daarna beoordeeld worden of de
items in aangepaste vorm wel onderscheidend zijn.
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3. Tekststructuur
3.1 indeling en opmaak
3.2 samenhang

p
.64
.72
.65

Rir
.25
.23
.24

N items
20
1x extreem hoge p-waarde (.98), 1x negatieve Rir
10
1x extreem hoge p-waarde (.94), 1x negatieve Rir
30

Operationalisatie
Bij de eerste twee opgaven voor attribuut 3.1 bouwen de leerlingen een tekst door tekstelementen in de
juiste volgorde zetten (drag-and-drop), in de derde opgave verdelen leerlingen een tekst in alinea’s
(matrixvraag).
Bij de opgave voor attribuut 3.2 vullen leerlingen een tekst aan door via een drop-down-menu de juiste
structuurwoorden toe te voegen. Een voorbeeldopgave staat in Figuur 4-9.

Figuur 4-9 Voorbeeldopgave bij deelattribuut 3.2

Analyse
Het item met de hoge p-waarde bij deelattribuut 3.1 betreft de laatste zin in een reeks van zinnen die in de
tekst geplaatst moeten worden. Dit is – vermoedelijk – de oorzaak van de hoge p-waarde: er is dan nog
maar 1 plek over. De hoge p-waarde voor 3.2 betreft het selecteren van het voegwoord ‘maar’.
Bij twee items binnen de opgave waarin alineagrenzen bepaald moeten worden (3.1) nemen de p-waardes
af voor de oplopende niveaus. Mogelijke reden: men houdt zich bij het opstellen van mails minder streng
aan conventies voor indeling en opmaak (een mail bestaat soms uit slechts een alinea waarin meerdere
onderwerpen behandeld worden, soms is juist elke zin een alinea), waardoor de opgave in deze context
minder goed functioneert.
Vorm
Door de technische beperkingen zijn concessies gedaan, waardoor de opgave over het indelen van een
tekst in alinea’s (3.1) in een minder actieve vorm dan wenselijk is afgenomen (matrixvraag in plaats van
actief alineascheidingen aanbrengen in een tekst).
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Aanbevelingen van de toetswijzercommissie
De opgaven bij deelattribuut 3.1 toetsen eerder leesvaardigheid dan schrijfvaardigheid. Een aanbeveling
is:
•

Inventariseer wat lesmethodes met lay-out doen om tot meer ideeën te komen.

Een tip bij deelattribuut 3.2 is: Hoe meer opties je geeft, hoe dichter je schrijfvaardigheid benadert.
Conclusie
De items functioneren gemiddeld genomen naar behoren. Een heroverweging van de operationalisatie van
deelattribuut 3.1 is echter wenselijk, gezien het commentaar van de TWC.
4. Woordgebruik en zinsbouw
p
4.1 zinsbouw
.76
4.2 woordgebruik
.46
.65

Rir
.19
.11
.16

N items
6
5
1x extreem lage p-waarde (.10) i.c.m. negatieve Rir
11

Operationalisatie
In de opgaven voor zinsbouw vult de leerling een tekst aan door het juiste woord te kiezen (drop-down). In
de opgaven voor woordvariatie vult de leerling zinnen aan door het juiste woord (een overkoepelende term
voor een groep woorden uit de zin) in te vullen. Dit was een (kort) open opgave.

Figuur 4-10 Voorbeeldopgave bij deelattribuut 4.1

Analyse
De lage p-waarde betreft een item waarin leerlingen de zin “Dankzij de prestaties van meneer Klein van
Duits en juffrouw Wortel van wiskunde hadden de _______ van onze school het best goed gedaan op de
schoolsportwedstrijd.” moeten aanvullen met leerkrachten / docenten / leraren. Waarschijnlijk is vaak als
antwoord “leerlingen” ingevuld, doordat leerlingen ofwel interpreteren dat de leraren hebben geholpen bij de
prestaties van de leerlingen, ofwel niet goed gelezen hebben. Ook het meer algemene “deelnemers” zou
een plausibel antwoord zijn.
Aanbevelingen van de toetswijzercommissie
Bij de opgave bij deelattribuut 4.2 is het de vraag wat er getoetst wordt: het vermogen om te variëren met
woorden of woordkennis? Een alternatief is om de leerlingen voor betrekkelijk alledaagse woorden twee
varianten laten geven.
Conclusie
De items functioneren gemiddeld genomen naar behoren, hoewel de items van vooral attribuut 4.2 weinig
onderscheidend lijken te zijn. Gelet op het lage onderscheidend vermogen en het commentaar van de
toetswijzercommissie moet de operationalisatie van attribuut 4.2 heroverwogen worden.
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5. Spelling en interpunctie
5.1 spelling
5.2 interpunctie

p
.63
.52
.59

Rir
.24
.25
.24

N items
17
1x negatieve rir
11
1x zeer hoge p-waarde (.>90), icm lage rir (.10)
28

Operationalisatie
In de spellingsopgaven moeten leerlingen de juiste vorm van een woord tussen haakjes invullen.
De interpunctieopgave bestaat uit een stuk tekst zonder leestekens, waaraan een bepaald aantal
leestekens toegevoegd moet worden. Een voorbeeldopgave staat in Figuur 4-11.

Figuur 4-11 Voorbeeldopgave bij deelattribuut 5.2

Analyse
De negatieve Rir binnen attribuut 4.1 betreft het invullen van de juiste vorm van ‘herinneren’ in de zin “de
leraar heeft ze eraan ______ dat…”. De hoge p-waarde binnen attribuut 4.2 betreft het plaatsen van een
hoofdletter aan het begin van de zin.
Aanbevelingen van de toetswijzercommissie
Voor de opgaven waarin interpunctie moet worden toegevoegd (4.2) wordt nog gezocht naar een meer
leerlingvriendelijke vormgeving.
Conclusie
De items functioneren gemiddeld genomen naar behoren, hoewel de items voor attribuut 4.2 aan de
moeilijke kant zijn. Voor deze opgavenvorm (interpunctie toevoegen) moet gezocht worden naar een meer
leerlingvriendelijke operationalisatie (denk aan aanwijzingen als ‘je moet nog xx leestekens plaatsen’).
6. Combinatieopgaven
Naast opgaven per deelattribuut, zijn ook twee zogeheten ‘combinatieopgaven’ afgenomen, die tezamen
de gehele vaardigheid op (hoofd)attribuutniveau meten. Hieronder worden de resultaten van deze opgaven
samengevat.

Combi 1 en 2
Combi 3, 4 en 5

p
.53
.72
.62

Rir
.06
.20
.15

N items
5
2x negatieve Rir i.c.m. lage p-waarde (<.50)
10
2x extreem hoge p-waarde (>.90)
15

Operationalisatie
Voor combinatieopgave bij attributen 1 en 2 wordt een concepttekst aangeboden waarin op verschillende
manieren nog wijzingen aangebracht moeten worden (revisie-opgave). De combinatieopgave bij attributen
3, 4 en 5 is een open opgave waarin zowel structuurwoorden als meervouden en werkwoorden ingevuld
moeten worden. Een voorbeeld hiervan staat in Figuur 4-12.
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Figuur 4-12 Voorbeeld combinatieopgave, bij attributen 3, 4 en 5

Analyse
De negatieve Rirs betreffen items waar leerlingen de titel van de tekst moeten kiezen en moeten aangeven
welke zin niet in de tekst past. De hoge p-waarden betreffen items waarin het meervoud van ‘probleem’
moet worden ingevuld en het woord ‘dat’ als begin van een bijzin (open opgave).
Vorm
Door technische beperkingen zijn minimale concessies gedaan, waardoor de revisie-opgave in minder
actieve vorm dan wenselijk is afgenomen (meerkeuze in plaats van drag-and-drop).
Aanbevelingen van de toetswijzercommissie
Zie eerder commentaar per attribuut.
Conclusie
De items functioneren gemiddeld genomen naar behoren, hoewel de opgave voor attribuut 1en 2 weinig
onderscheidend lijken te zijn. Voor deze opgavenvorm (revisie-opgave) moet gezocht worden naar een zo
actief mogelijk operationalisatie.

4.2.4 Resultaten havo/vwo-opgaven
Hieronder wordt per (sub)attribuut een samenvatting gegeven van de try-outresultaten. Ook bespreken we
de items die zijn verwerkt in de zogenaamde combinatieopgaven, waarin meerdere deelattributen getoetst
werden.
1. Doel en publiek
1.1 voorkennis
1.2 publiek
1.3 schrijfdoel

p
.90
.89
.79
.86

Rir
.31
.19
.15
.22

N items
12
te hoge p-waarden; 1 negatieve Rir
8
te hoge p-waarden; 1 lage rir bij p = .99
12
32

Operationalisatie
Bij elk van deze opgaven geeft de leerling m.b.v. matrixvragen aan of een zin al dan niet in een brief
thuishoort, gelet op de voorkennis lezer/relatie tot lezer/schrijfdoel.
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Figuur 4-13 Voorbeeldopgave bij deelattribuut 1.2

Analyse
De hoge p-waarden kunnen op drie manieren verklaard worden:
-

de matrixvraag met telkens maar twee alternatieven (wel / niet) genereert een grote gokkans en maakt
de opgaven te gemakkelijk;
het bevraagde genre – de brief – is overbekend bij de leerlingen;
de opgaven zijn inhoudelijk te eenvoudig.

Vorm
Door technische beperkingen zijn concessies gedaan, waardoor de opgaven voor 1.1 en 1.2 in een minder
actieve vorm dan wenselijk afgenomen zijn (matrixvraag in plaats van drag-and-drop).
Aanbevelingen van de toetswijzercommissie
De toetswijzercommissie ziet de verschillende onderdelen van dit attribuut nadrukkelijk als waardevol.
Bij deelattributen 1.1 en 1.2: gaat het bij dit type opdracht meer om relevante informatie-elementen
beoordelen dan om inschatten van de voorkennis of informatiebehoefte. Daarnaast zouden de opgaven
contextgevoelig en deels subjectief zijn: op basis van zelfbedachte context zouden meer zinnen goed zijn;
de empirische gegevens (hoge p-waarden) logenstraffen deze veronderstelling.
Een aanbeveling is: geef aan hoeveel zinnen over moeten blijven.
De opdrachten bij 1.3 zijn niet sterk, omdat ze onvoldoende onderscheidend zijn van andere deelattributen.
Een aanbeveling is: niet op deze wijze toetsen; ontwikkel andersoortige vragen.
Conclusie
De items functioneren niet goed: ze zijn alle te eenvoudig. Zowel de bevragingsvorm (matrixvragen) als de
inhoud van de opgaven - met als uitgangstekst steeds de brief als genre - moet daarom beide
heroverwogen worden. Verbetering kan worden gezocht in
-

meer open bevraging of ten minste méér antwoordalternatieven;
teksten die gaan over onderwerpen die verder van de leerlingen af staan.

Het is denkbaar om hier een sorteertaak in te zetten, bijvoorbeeld: een betogende en een informatieve
casus voorleggen en dan de zinnen in de juiste categorie laten plaatsen. Verder dient in de uitgangsteksten
meer variatie in tekstgenres te worden gehanteerd.
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2. Tekstopbouw
2.1 hoofd/bijzaken
2.2 argumentatie

p
.88
.59
.73

Rir
.24
.14
.10

N items
10
2x negatieve Rir
11
2x negatieve Rir
21

Operationalisatie
Bij de eerste reeks opgaven bepalen leerlingen in een binaire matrixvraag of zinnen in een brief horen,
gegeven een gespecificeerd tekstdoel en lezerspubliek. De argumentatie is geoperationaliseerd in de vorm
van twee reeksen van items waarbij de leerlingen onderdelen van een argumentatieve keten in de juiste
volgorde moeten zetten. In Figuur 4-14 staat een voorbeeldopgave.
De betreffende zinnen in het voorbeeld (te selecteren via dropdownmenu’s) zijn:
1. Allerlei rookwaar, zoals sigaretten en shag, is tegenwoordig peperduur.
2. Als je ouder dan 90 bent, is stoppen met roken niet meer echt nodig.
3. Echte rokers vinden stoppen met roken wel heel erg moeilijk.
4. Je kunt maar beter stoppen met roken.
5. Roken leidt tot vroegtijdig overlijden.
6. Veel kinderen hebben vroeger thuis geleerd om te roken.
7. Vroeger vond men het heel gewoon als je op je 14e begon met roken.

Figuur 4-14 Voorbeeldopgave bij deelattribuut 2.2

Analyse
Items bij het eerste deelattribuut lijken te eenvoudig voor de doelgroep: zes items hebben een p > .90, twee
items hebben een p hoger dan .80, twee items hebben een acceptabele p-waarde. Waarschijnlijk kan hier
de moeilijkheidsgraad worden verhoogd door hier – in lijn met het advies van de toetswijzercommissie –
meer variatie in de gebruikte genres aan te brengen. Hierbij spelen dezelfde mogelijke verklaringen een rol
als bij Doel en Publiek: de matrixvraag met telkens maar twee alternatieven, het briefgenre en wellicht de
inhoud van de opgaven die te eenvoudig is.
De eerste reeks voor argumentatie lijkt goed te functioneren (p = .59, rir = .33), de tweede reeks kent
waarschijnlijk als gevolg van onbekendheid met het wat gedateerde onderwerp (Johan Cruijff) enkele
negatieve rir-waarden.
Vorm
Door technische beperkingen zijn concessies gedaan, waardoor de opgave in een minder actieve vorm dan
wenselijk afgenomen is (matrixvraag in plaats van drag-and-drop).
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Aanbevelingen van de toetswijzercommissie
Beide reeksen items bij Argumentatie werden door de toetswijzercommissie niet gezien als een geschikte
operationalisatie van het begrip “passende argumenten hanteren”.
Conclusie
Nieuwe items voor deelattribuut Hoofd- en bijzaken hebben liefst een andere tekstgenre dan de brief als
uitgangstekst en krijgen een ander itemformat.
De items voor argumentatie functioneren gemiddeld genomen naar behoren, maar voor een valide
operationalisatie van dit attribuut moet volgens de toetswijzercommissie een andere opzet worden gekozen,
waarbij de nadruk ligt op het geven of selecteren van passende argumenten bij een gegeven standpunt.
Een voorbeeld is: selecteer een reeks mogelijke argumenten bij een stelling. Enkele ervan zijn geen
passend argument, maar een voorbeeld, tegenargument of drogreden of ze hebben geen directe relatie
met het standpunt.
3. Tekststructuur
3.1 indeling en opmaak
3.2 samenhang

p
.78
.82
.81

Rir
.35
.40
.39

N items
7
20
27

Operationalisatie
Binnen deelattribuut 3.1 is het begrip Tekstindeling geoperationaliseerd in de vorm van een opgave waarbij
de leerlingen vier onderdelen van een brief in juiste volgorde moeten zetten (drag-and-drop). Het begrip
Tekstopmaak is vormgegeven in een reeks items waarbij de leerling moet aangeven waar een alineagrens
gewenst is (matrixvraag).
Opgaven voor deelattribuut 3.2, Samenhang, bestaan uit drie reeksen van opgaven. Elke opgave bestaat
uit een tekst waarbij de leerlingen de juiste signaalwoorden moeten kiezen door middel van dropdownmenu´s.

Figuur 4-15 Voorbeeldopgave bij deelattribuut 3.2
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Analyse
Het eerste onderdeel, Indeling, bestaat uit vier items en is te eenvoudig: p = .93 (rir = .33); het tweede
onderdeel, Opmaak, bestaat uit drie items en meet goed: p = .59 (rir = .29).
Het onderdeel Samenhang heeft een iets te hoge gemiddelde p-waarde; dit wordt veroorzaakt door één van
de reeksen die erg gemakkelijk bleek (p = .92).
Vorm
Bij deelattribuut Tekstindeling zijn de opgaven waarschijnlijk vergemakkelijkt door zowel de vormgeving
(4 zinnen in volgorde slepen) als door de aard van de opdracht (een brief). Dit soort items zal moeilijker zijn
als we andere genres bevragen en als er meer tekstdelen of grotere tekstdelen worden aangeboden.
Technisch bezien is dit laatste problematisch: vier elementen op het scherm bleek al lastig.
Bij deelattribuut Opmaak zijn er door technische beperkingen concessies gedaan, waardoor de opgave
over het indelen van een tekst in alinea’s (3.1) in een minder actieve vorm dan wenselijk is afgenomen
(matrixvraag in plaats van actief alineascheidingen aanbrengen in tekst).
Het is denkbaar dat de opgaven voor deelattribuut Samenhang veel moeilijker zijn als een zwaarder beroep
wordt gedaan op de productieve vaardigheden in plaats van de reproductieve vaardigheden: de opgaven
ook als open vraag aanbieden. Ook worden de opgaven moeilijker als per dropdown-menu meer
alternatieven worden aangeboden dan er gaten zijn in de aangeboden tekst.
Aanbevelingen van de toetswijzercommissie
De opgaven bij 3.1 toetsen eerder leesvaardigheid dan schrijfvaardigheid. De toetswijzercommissie
adviseert om bij lesmethodes te kijken hoe lay-out daar behandeld wordt. Met die suggestie zijn de
toetsenmakers minder gelukkig omdat een lesmethode een andere doelstelling heeft dan een toets.
Een tip van de toetswijzercommissie bij 3.2 is: hoe meer opties je geeft, hoe dichter je schrijfvaardigheid
benadert.
Conclusie
De items voor Tekstindeling en -opmaak verdienen een andere vormgeving (vgl. het commentaar van de
TWC) en andersoortige uitgangsteksten.
De items voor Samenhang kunnen moeilijker gemaakt worden door moeilijker signaalwoorden te kiezen,
teksten te gebruiken die minder vertrouwd zijn voor de leerlingen en door meer woorden in het
dropdownmenu aan te bieden dan er gaten in de tekst zijn.
4. Woordgebruik en zinsbouw
p
4.1 zinsbouw
.40
4.2 woordgebruik
.75
.65

Rir
.14
.06
.16

N items
8
6
1x extreem lage p-waarde (.10) i.c.m. negatieve Rir
11

Operationalisatie
Van een achttal zinnen in een verhaal werd gevraagd om de zin te verbeteren (open bevraging).
Er zijn twee operationalisaties voor deelattribuut woordvariatie gebruikt: bij de ene vult de leerling telkens
een losse zin aan door het juiste hyperoniem (een overkoepelende term voor een groep woorden uit de zin)
in te vullen (open opgaven). Bij de andere reeks maakt de leerling een verhaal volledig door bij de open
plekken uit een dropdown-menu de beste variant uit een reeks verwijzende uitdrukkingen te kiezen.
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Figuur 4-16 Voorbeeldopgave bij deelattribuut 4.1

Analyse
Bij zinsbouw zijn de p-waarden, als we afzien van de eerder besproken verwijzingsitems (waaronder ‘een
minivisje die oplicht’), goed. Van deze resterende items is de gemiddelde p = .62) .
Bij Woordgebruik blijkt de reeks hyperoniemen veel te gemakkelijk voor de havo/vwo-doelgroep (gem.
p =.92). Het ligt voor de hand om dit soort opgaven te maken met moeilijker woorden en om andersoortige
opgaven te ontwikkelen waarbij het best passende woord in een tekst moet worden (aangewezen of)
ingevuld.
De reeks verwijzende uitdrukkingen lijkt met een gemiddelde p = .61 redelijk te meten; de gemiddelde rir
(.11) valt tegen doordat er twee sterk negatieve rir’s gemeld zijn. Dit lijkt veroorzaakt door een te rigide
scoringswijze: sommige items uit deze reeks kennen meerdere goede antwoorden en afhankelijk van het
gekozen antwoord kan een antwoord op een volgend item goed of juist niet goed gerekend worden.
Vorm
Het verdient aanbeveling om meer items te maken voor specifieke zinsbouwproblemen voor deze populatie
(verkeerde werkwoordtijden, incongruentie, woordherhaling en -weglating, grammaticaal foutieve verwijzing,
verkeerde samentrekking e.d.). Uit deze foutsoorten zal een beredeneerde keuze van drie soorten worden
gemaakt.
Aanbevelingen van de toetswijzercommissie
Bij zinsbouw is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er maar één fout in een aangeboden citaat staat.
Het is bij de opgaven Hyperonymie de vraag wat er getoetst wordt: het vermogen om te variëren met
woorden of woordkennis? Een alternatief zou zijn om leerlingen voor betrekkelijk alledaagse woorden twee
varianten laten geven.
Conclusie
De items functioneren gemiddeld genomen naar behoren, maar voor Zinsbouw moeten meer items met
inhoudelijk grotere diversiteit worden ontwikkeld. Uit de vele soorten zinsbouwfouten zal een beredeneerde
keuze van drie soorten moeten worden gemaakt. De items van vooral attribuut 4.2 lijken weinig
onderscheidend te zijn; de operationalisatie van deelattribuut 4.2 moet daarom heroverwogen worden.
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5. Spelling en interpunctie
5.1 spelling
5.2 interpunctie

p
.80
.78
.59

Rir
.07
.11
.24

N items
18
4 hoge p-waarden, 4x negatieve rir
6
2x zeer hoge p-waarde (.>90) , 2 negatieve rir’s
28

Operationalisatie
De opgaven voor spelling hebben betrekking op spelling van werkwoorden en op regelgebonden spelling
van andersoortige woorden. Bij werkwoordspelling moeten de leerlingen de juiste vorm van tussen haakjes
gegeven werkwoord invullen. Bij spelling overige woorden wordt leerlingen gevraagd een auditief
aangeboden woord in een gegeven zin op te schrijven.
De interpunctieopgave bestaat uit een stuk tekst zonder leestekens, waaraan een bepaald aantal
leestekens toegevoegd moet worden (open opgave).

Figuur 4-17 Voorbeeldopgave bij deelattribuut 5.1

Analyse
De twee hoge p-waarden bij interpunctie betreffen het plaatsen van hoofdletters aan het begin van de zin.
De negatieve rir’s betreffen het plaatsen van aanhalingstekens openen en sluiten.
De hoge p-waarden bij attribuut 5.1 betreft steeds de verleden tijdsvorming.
Vorm
Voor de opgaven waarin interpunctie moet worden toegevoegd (5.2) wordt nog gezocht naar een meer
leerlingvriendelijke vormgeving.
Aanbevelingen van de toetswijzercommissie
De TWC vond de keuze van auditief aangeboden materiaal in een spellingtoets niet erg gelukkig; liever zag
ze alleen op schrift aangeboden stimuli, met name bij het bevragen van de tussen-n (dialectgevoelig).
Conclusie
De items lijken alle aan de gemakkelijke kant. Dat is geen reden om de opgaven moeilijker te maken, maar
er moet wel gezorgd worden voor voldoende dekking van het domein dat leerlingen op deze niveaus
behoren te beheersen.
Voor de opgaven voor deelattribuut 5.2 (interpunctie toevoegen) moet gezocht worden naar een meer
leerlingvriendelijke operationalisatie (denk aan aanwijzingen als ‘je moet nog xx leestekens plaatsen’).
Combinatieopgaven
Ook voor havo/vwo zijn een aantal combinatieopgaven ontwikkeld waarin meer attributen worden bevraagd.
In de combinatie-itemreeks dtt-nl-hv-t13-035A t/m 035N zitten items van verschillende attributen verwerkt.
Vijf items (E, H, L, M en N) blijken veel te moeilijk ( p < .10). Die items hebben alle te maken met taalkundig
bezien foutieve verwijzingen. In vier gevallen wordt in de tekst gebruik gemaakt van een antecedent dat niet
eerder goed in de tekst geïntroduceerd is, maar dat als bekend verondersteld wordt.
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Figuur 4-18 Voorbeeld combinatieopgave havo/vwo dtt-nl-hv-t13-035H

E: ‘een minivisje die oplicht in het donker’ (p = .07)
H: ontbrekend woord in verwijzing (fauna verwijst ook naar tijgers en leguanen) p = .07
L: verwijzend woord zonder antecedent p = .02
M: verwijzend woord zonder antecedent p = .01
N: verwijzend woord zonder antecedent p = .03
Item K uit deze reeks was blijkbaar veel te gemakkelijk: er werd gerefereerd aan een jongen als niet in het
script passend element in de wetenschappelijke wereld (p = .96)
De overige 7 items hebben betrekking op zinsbouwfouten zoals incongruentie en verkeerd
voegwoordgebruik; deze items functioneerden redelijk tot goed (p = .61)
Een tweede combinatiereeks van 8 items met open vragen waarin leerlingen fouten moesten verbeteren
functioneerde beter: met één te gemakkelijk en een te moeilijk item was de gemiddelde p-waarde .40.
Het onderscheidend vermogen was a = .47.

4.2.5 Herschikking leerlingmodel
De Toetswijzercommissie heeft geadviseerd het leerlingmodel op hoofdattribuutniveau in te dikken en de
indeling in deelattributen te herschikken. Tabel 3 geeft het oorspronkelijke leerlingmodel en het herschikte
model weer.
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Tabel 4-9 Leerlingmodellen DTT Nederlands
Versie try-out
Doel en Publiek
1.1 Rekening houden met voorkennis lezer
1.2 Rekening houden met verhouding met lezer
1.3 De tekst afstemmen op het schrijfdoel
Tekstopbouw
2.1 Hoofd- en bijzaken onderscheiden
2.2 Passende argumentstructuur gebruiken*
Tekststructuur
3.1 Passende tekstindeling en opmaak gebruiken
3.2 Samenhang tussen tekstelementen aanduiden

=>
=>
=>
=>
vervalt
verplaatst (2.1)
verplaatst (2.4)
=>
=>
(gesplitst)

Woordgebruik en Zinsbouw
4.1 Correcte zinsbouw hanteren

=>
=>

4.2 Passend en gevarieerd woordgebruik laten zien
Spelling en Interpunctie
5.1 Regels voor werkwoordspelling correct toepassen
5.2 Overige spellingsregels correct toepassen
5.3 Leestekens correct hanteren

=>
=>
=>
=>
=>

Advies Toetswijzercommissie
Doel en Publiek
1.1 voorkennis en informatiebehoefte bij lezer inschatten
1.2 toonzetting afstemmen op de lezer
1.3 schrijfdoel bepalen

Tekststructuur
2.1 tekstelementen kiezen, rekening houdend met het genre
2.2 passende volgorde van tekstelementen bepalen en correcte
indeling en lay-out aanbrengen
2.3 samenhang tussen tekstelementen aanbrengen (coherentie)
2.4 een standpunt weergeven en van passende argumenten
voorzien*
Zins- en woordniveau
3.1 een correcte zinsbouw hanteren
3.2 een passende en cohesieve schrijfstijl hanteren
3.3 passend en gevarieerd woordgebruik laten zien
Spelling en interpunctie
4.1 correct spellen van werkwoorden
4.2 correct spellen van overige regelgeleide spelling van woorden
4.3 leestekens en hoofdletters correct hanteren

De discussies binnen Cito, met SLO en binnen de TWC hebben geleerd dat de genoemde deelattributen
van schrijfvaardigheid op een groot aantal manieren kunnen worden benoemd, gecategoriseerd en met
elkaar gecombineerd. Er is nu gekozen voor een operationalisering waarmee gewerkt kan worden en die
bovendien voldoende herkenbaarheid naar het veld waarborgt. Dit is onder andere bereikt door een aantal
subattributen samen te voegen, zoals goed te zien is aan deelattribuut 2.2 (passende volgorde van
tekstelementen bepalen en correcte indeling en lay-out aanbrengen) dat strikt genomen een drietal
verschillende, maar wel samenhangende subattributen herbergt. Omgekeerd zijn bepaalde deelattributen
op zo’n manier geformuleerd dat ze een enger bereik hebben dan aanvankelijk was voorzien, zoals het
deelattribuut dat betrekking heeft op argumentatie. Dat deelattribuut is in de vastgestelde versie van het
leerlingmodel zo geformuleerd dat het alleen betrekking heeft op het vermogen om argumenten die een
stelling onderbouwen te kunnen onderscheiden van argumenten tegen bewuste stelling of van nonargumenten zoals voorbeelden. In onze optiek is dat een te smalle invulling die ook zal leiden tot te
eenvoudige opgaven voor de h/v-populatie.
Bovendien is Cito het maar zeer gedeeltelijk eens met het advies om bij Spelling de items niet auditief aan
te bieden. Bij bepaalde spellingkwesties is auditief aanbieden van invloed op de moeilijkheidsgraad van het
item – zoals bij de tussen-n waar de uitspraak dialectisch bepaald is – en daar is auditieve aanbieding niet
gewenst. Bij verreweg de meeste spelling-items is orthografische aanbieding ofwel minder efficiënt ofwel
direct van invloed op de moeilijkheidsgraad en om die redenen ongewenst.
Tot slot benadrukt het Cito – zoals het dat ook steeds in de toetswijzercommissie. heeft gedaan – dat
uiteindelijk de empirie de doorslag moet geven bij beantwoording van de vraag welke vaardigheden en
deelvaardigheden uiteindelijk op een zinvolle manier kunnen worden onderscheiden en daarmee ook onder
welke noemers op een zinnige manier kan worden gerapporteerd.
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4.3 Engels schrijfvaardigheid
4.3.1 Het leerlingmodel Engels schrijfvaardigheid
Het leerlingmodel op basis waarvan de try-out is uitgevoerd, is weergegeven in Tabel 4-10.
Tabel 4-10 Leerlingmodel Engels schrijfvaardigheid try-out

Hoofdattribuut

Deelattribuut n.a.v. voorstudie

1. Afstemming op publiek en doel

1.1 Kan basisconventies behorend bij een tekstsoort gebruiken
1.2 Kan toon, doel en genre afstemmen op het schrijfdoel en het
publiek
1.3 Kan informeel / formeel taalgebruik adequaat toepassen
1.4 Kan register consequent toepassen

2. Coherentie

kan de juiste woorden en woordsoorten gebruiken, bijv.:
2.1 Zinnen en zinsdelen koppelen middels voegwoorden
2.2 Verwijswoorden hanteren
2.3 Tekstverbanden en -structuren aanbrengen

3. Woordenschat en woordgebruik

3.1 kan frequent/minder frequent voorkomende woorden gebruiken
3.2 Kan het woordgebruik variëren door bijvoorbeeld synoniemen te
gebruiken, tegenstellingen te geven, omschrijvingen van woorden te
geven
3.3 Kan idiomatische uitdrukkingen/standaardpatronen gebruiken

4. Spelling, interpunctie en grammatica

Kan de regels toepassen op het gebied van:
4.1 Spelling en interpunctie: de schrijfwijze van woorden kennen en
correct toepassen
4.2 Woordvolgorde en zinsconstructie syntactisch juist hanteren
4.3 Grammatica: juist toepassen van regels om woorden en zinnen te
vormen

5. Compenserende vaardigheden

5.1 Kan het woordenboek gebruiken
5.2 Kan compenserende strategieën toepassen

4.3.2 Open schrijftaken
In de try-out is een zevental open schrijftaken aangeboden (5 vmbo en 2 havo/vwo) en daarnaast een
aantal (meer gesloten) subtoetsen.
De open schrijfopdrachten zijn bedoeld om vrij schrijfgedrag uit te lokken waarmee alle attributen in kaart
gebracht kunnen worden. Bij de open schrijfopdrachten is een beoordelingsmodel met 24 punten
gehanteerd, waarbij steeds werd gevraagd naar de aan-/afwezigheid van bepaalde attributen (zie bijlage
6.1). Drie beoordelaars hebben alle open schrijftaken beoordeeld op deze punten. Uit de scores blijkt dat
niet alle punten uit die vragenlijst op alle niveaus even relevant zijn, omdat het deelattribuut bijvoorbeeld
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niet blijkt uit het schrijfproduct. Sommige beoordelingspunten zijn vaak overgeslagen door de beoordelaars,
zoals bijvoorbeeld het gebruik van idiomatische uitdrukkingen (deze werden òf niet gebruikt, òf niet
herkend). Het globale oordeel van de beoordelaars klopt vaak niet met de scores op de attributen.
Sommige attributen blijken lastig te meten in de afgenomen open schrijfopdrachten, met name afstemming
op doel en publiek en compenserende strategieën. De eerste komt er soms goed uit bij correspondentie
maar niet bij een verslag/samenvatting; de compenserende strategieën blijken over de hele linie lastig te
meten met het beoordelingsmodel.
Op de hogere niveaus valt er meer te meten meer dan op de lagere, met name op het gebied van
coherentie.
Verder is er weinig te zeggen over de vaardigheidsverschillen tussen de niveaus op basis van deze
beoordelingen. We kunnen overwegen om nog een open schrijfopdracht uit te proberen, maar dan een
zelfde opdracht die we op alle niveaus aan te bieden. Daarbij zouden we kunnen kiezen voor een ander
beoordelingsmodel, dat minder gericht is op de attributen en een meer globaal, holistisch oordeel vergt.
Advies toetswijzercommissie
De toetswijzercommissie adviseert om de vrije schrijftaken authentieker en waar mogelijk vrijer te maken,
meer variatie aan te bieden (dus de leerling laten kiezen uit meerdere mogelijkheden om over te schrijven)
en om ze voor de hogere niveaus in het Engels aan te bieden. Met deze adviezen kunnen we prima uit de
voeten, echter de vrijheid en diversiteit van de opdracht moet natuurlijk wel opwegen tegen de mogelijkheid
om consequent te kunnen beoordelen. Daarnaast kan een te vrije opdracht juist belemmerend werken voor
leerlingen met weinig fantasie, dit is ook gebleken uit onze eerdere try-out met de open opgaven.
De commissie adviseert schrijfdoel en beoogd publiek waar van toepassing helderder te omschrijven zodat
afstemming op doel en publiek beter gemeten kan worden. Ook adviseren ze om taken aan te bieden die
coherent schrijven uitlokken indien dat mogelijk is op het niveau.
De commissie adviseert meer verschillende tekstsoorten te laten schrijven; in de voorstudie en de try-out
hebben we ons met name geconcentreerd op correspondentie dus dit zal zeker gebeuren.

4.3.3 Subtoetsen
Bij de subtoetsen zijn alle items individueel geanalyseerd aan de hand van de TIA’s; daarbij is gekeken
naar betrouwbaarheid, p--waardes en rir-waardes. We hebben de p-waardes op de verschillende niveaus
weergegeven bij de items en onderscheid gemaakt in te moeilijk (<p 40), op niveau (p 40-70) en te
makkelijk (p> 70). Daarnaast hebben we een codering toegepast voor items die een vreemd beeld over de
niveaus geven.
Een kleine 15% van de items heeft niet naar verwachting gefunctioneerd, bijvoorbeeld omdat de p-waardes
over de niveaus heen een afwijkend beeld gaven. Vaak zijn er wel oorzaken voor aan te wijzen en kunnen
we overwegen de items in een verbeterde versie op te nemen in een volgende try-out. De 55 subtoetsen op
vmbo-niveau bestonden uit 98 items en daarvan zijn er 13 items minder geslaagd, bij havo/vwo waren dat
er 11 van de 85 items in 40 subtoetsen.
Specifiekere bevindingen zijn opgenomen bij de analyses per deelattribuut.

4.3.4 Combinatieopgaven
Combinatieopgaven zijn opgaven in een context, in de try-out in de vorm een brief of e-mail, met daarin
15 items die alle hoofdattributen van het leerlingmodel aftoetsen. Deze opgaven blijken over het algemeen
goed te functioneren. Doordat deze soms op vier schoolniveaus zijn afgenomen, krijg je een goed beeld
van de moeilijkheid op verschillende niveaus en over het algemeen is die goed op niveau. De vmbocombinatieopgaven lijken wat aan de pittige kant maar hebben een betere betrouwbaarheid dan die van
havo/vwo. De betrouwbaarheid van de combinatieopgaven is niet zo hoog; dat heeft te maken met het
grote aantallen verschillende zaken dat we toetsen. We kunnen overwegen combitoetsen te maken die
slechts één attribuut in kaart brengen.
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Figuur 4-19 Voorbeeld combinatieopgave

Advies toetswijzercommissie
De toetswijzercommissie geeft de voorkeur aan combitoetsen boven losse doortoetsitems omdat de eerste
meer context hebben en dus authentieker zijn. Vanuit psychometrisch oogpunt kleven er een aantal
nadelen aan deze toetsen, waardoor we een afgewogen keus zullen moeten maken.

4.3.5 Uitwerking resultaten per hoofdattribuut
Hierna worden per hoofdattribuut worden de resultaten van de try-out weergegeven, in combinatie met de
adviezen van de toetswijzercommissie Engels. De conclusies betreffen met name de bruikbaarheid van de
items (en adviezen) voor verdere DTT-ontwikkeling.
1: Afstemming op publiek en doel
niveau
vmbo-bb 2
vmbo-kb 2

vmbo-gt 2

havo 2

havo 3

vwo 3

P

N

P

N

P

N

P

N

P

N

P

N

1.1 basisconventies

.26

6

.43

16

.31

11

.42

13

.38

9

.50

8

1.2 toon, doel,
genre

.24

1

.44

6

.52

4

.54

5

.70

12

.77

10

1.3 informeel /
formeel

.65

15

.69

18

.74

17

.82

1

.68

2

.79

2

1.4 register

-

-

.83

4

.92

2

-

-

.55

10

.69

11

TOTAAL

.38

22

.59

44

.62

34

.59

19

.57

33

.68

31
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Operationalisatie
Via matrixvragen kiezen de leerlingen een geschikte openings- of afsluitende zin, de meer formele of
informele optie of de zin met de juiste toon. Ook kiezen ze een geschikte aanhef, afsluiter en passende
eindzin in de combitoetsen.

Figuur 4-20 Voorbeeldopgave bij attribuut 1

Analyse
In alle subtoetsen functioneren de items rond afstemming op doel en publiek minder goed dan verwacht.
Vooral het kiezen van een geschikte opening- of afsluitingszin lijkt willekeurig en niet onderscheidend: op
havo 2 scoort een dergelijke opgave dezelfde P-waarde als op bb.
Ook het selecteren van de aanhef/afsluiter blijkt lastig, maar hier zouden we eigenlijk ook punten willen
geven voor minder geschikte maar niet onjuiste alternatieven.
Het maken van onderscheid in formeel/informeel blijkt juist veel te gemakkelijk. We willen een aantal items
opnieuw afnemen in een andere digitale vorm en een aantal items herschrijven, waarbij we ook willen
uitproberen hoe items functioneren als de afleiders ook informatie geven.
Vorm
Qua vorm blijken de matrixvragen niet zo succesvol. De matrixvragen waren oorspronkelijk bedoeld als
‘drag and drop’ vragen en in deze vorm willen we ze dan ook overdoen om te bepalen of het aan vorm of
inhoud ligt.
Aanbevelingen van de toetswijzercommissie
De commissie adviseert schrijfdoel en beoogd publiek waar van toepassing helderder te omschrijven zodat
afstemming op doel en publiek beter gemeten kan worden.
Daarnaast adviseert de commissie in advies 2 om communicatieve effectiviteit toe te voegen aan het
leerlingmodel, als hoofdattribuut of als deelattribuut bij Afstemming op doel en publiek. Communicatieve
effectiviteit is een essentieel aspect van schrijfvaardigheid. We achten het echter (op dit moment) niet
automatisch toetsbaar, niet in de open schrijftaken en niet in de subtoetsen. Naar de mening van Cito moet
dit belangrijke aspect op een andere manier worden afgetoetst. Wij stellen dan ook voor om
Communicatieve effectiviteit niet op te nemen in het leerlingmodel maar de basis te laten zijn voor
bijvoorbeeld een globale, holistische beoordeling van de open schrijftaak door de eigen docent.
Aanbevelingen
• Overweeg de matrixopgaven (eventueel aangepast) opnieuw af te nemen in een andere vorm.
• Ken punten toe aan minder juiste maar acceptabele alternatieven.
• Laat de beoordeling van de communicatieve effectiviteit aan de docent over.
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2: Coherentie
niveau

vmbo-bb 2

vmbo-kb 2

vmbo-gt 2

havo 2

havo 3

vwo 3

P

N

P

N

P

N

P

N

P

N

P

N

2.1 voegwoorden

.51

5

.62

8

.76

8

.88

4

.59

2

.61

2

2.2
verwijswoorden

.33

9

.46

12

.61

12

.65

7

.54

4

.65

4

2.3 verbanden
en structuren

.48

10

.54

11

.77

10

.67

4

.59

12

.75

12

TOTAAL

.44

24

.54

31

.71

30

.73

15

.57

18

.67

18

Operationalisatie
Coherentie wordt getoetst in de vorm van een open schrijfopdracht waarbij de leerling een verslag schrijft
van een gebeurtenis. Daarnaast is er een aantal gesloten opgaven afgenomen waarbij de leerling
structuurmarkeringen naar de juiste plaats in de tekst sleept of via meerkeuzevragen het juiste
verwijswoord/voegwoord kiest.

Figuur 4-21 Voorbeeldopgave bij attirbuut 2

Analyse
De items hebben over het algemeen goed gefunctioneerd. Goed van niveau, soms pittig maar wel
onderscheidend.
Vorm
De items die werkte met het slepen van structuurmarkeringen zijn goed geslaagd. Echter, door technische
beperkingen waren er soms al sleepvakken voorgedefinieerd zodat de leerling al wist hoeveel of waar hij
labels moest plaatsen. Dat maakte de opgaven makkelijker dan we beoogden.
Aanbevelingen van de toetswijzercommissie
Bied taken aan die coherent schrijven uitlokken indien dat mogelijk is op het niveau.
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Aanbevelingen
• Ontwikkel vergelijkbare items.
• Overweeg een paar van de drag and drop flashes opnieuw te doen zonder voorgedefinieerde
sleepvakken.
3: Woordenschat en woordgebruik
niveau
vmbo-bb 2
vmbo-kb 2

vmbo-gt 2

havo 2

havo 3

vwo 3

P

N

P

N

P

N

P

N

P

N

P

N

3.1 frequent en
minder frequent

.56

31

.61

35

.72

34

.60

10

.33

6

.48

6

3.2 variëren

.40

7

.46

8

.64

7

.57

1

.56

7

.66

7

3.3 idiomatische
uitdrukkingen en
standaardpatronen

.85

1

.53

4

.79

2

.93

2

.63

14

.67

13

TOTAAL

.60

39

.53

47

.71

43

.70

13

.50

27

.60

26

Operationalisatie
Woordenschat is getoetst in de open schrijfopdrachten (door te vragen naar specifieke tekstelementen) en
in de vorm van meerkeuzeopgaven. Door bijvoorbeeld een synoniem te kiezen, de juiste omschrijving of het
juiste woord naar aanleiding van een omschrijving, plaatje of context.

Figuur 4-22 Voorbeeldopgave bij attribuut 3
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Analyse
De woordenschatitems geven een wisselend beeld. Met name op havo/vwo bleken ze soms of te moeilijk of
te makkelijk. Ook zijn ze soms te weinig onderscheidend over de niveaus heen.
Vorm
Geen specifieke bevindingen ten aanzien van technische vorm.
Aanbevelingen van de toetswijzercommissie
De toetswijzercommissie is niet zo enthousiast over losse doortoetsitems zonder context als het gaat om
woordenschat. Gezien het wisselende beeld dat deze items geven, lijkt het ons de moeite waard om een
aantal woordenschatitems opnieuw uit te proberen met een context. Er zijn een aantal opgaven op het
gebied van compenserende strategieën die meer context hebben en die functioneren prima.
De commissie adviseert ook om met een standaardwoordenlijst te werken voor het toetsen van
woordenschat. Cito is hier geen voorstander van; bij de keus voor één lijst sluit je ten eerste andere uit en
ten tweede werk je in de hand dat deze dan de standaard wordt in het onderwijs.
Aanbevelingen
• Geef woordenschatitems (meer) context mee.
• Stem goed met de constructiegroep af welke woordenschat we op welk niveau mogen verwachten.
4: Spelling, interpunctie en grammatica
niveau
vmbo-bb 2
vmbo-kb 2

vmbo-gt 2

havo 2

havo 3

vwo 3

P

N

P

N

P

N

P

N

P

N

P

N

4.1 spelling en
interpunctie

.28

3

.56

13

.62

8

.50

3

.54

8

.56

8

4.2 woordvolgorde en
zinsconstructie

.46

6

.64

13

.63

10

.73

14

.60

12

.70

12

4.3
grammatica

.41

17

.55

22

.62

19

.61

3

.52

13

.54

15

TOTAAL

.38

26

.58

48

.62

37

.61

20

.55

33

.60

35

Operationalisatie
Spelling, interpunctie en grammatica is veelal getoetst in gesloten meerkeuzevragen. Bij spelling zijn er een
paar open vragen gesteld.

Figuur 4-23 Voorbeeldopgave bij attribuut 4

Analyse
De items rond grammatica en spelling functioneren redelijk tot goed. Een enkele grammaticaopgave is veel
te moeilijk (conditionals, passive voor havo/vwo), andere zijn weer erg makkelijk.
De meerkeuzevragen op het gebied van spelling functioneerden goed maar toetsen soms meer woordbeeld
en -herkenning dan actieve spelling. Daarom zouden we een aantal daarvan opnieuw willen doen maar dan
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als open opdracht, dus de leerling spelt zelf naar aanleiding van een context, een Nederlands woord of
zelfs een afbeelding. Nadeel kan zijn dat we zo ook woordenschat meten.
De open spellingsopgaven die we hebben afgenomen bleken vrij moeilijk maar wel onderscheidend.
Vorm
Geen specifieke bevindingen ten aanzien van technische vorm.
Aanbevelingen van de toetswijzercommissie
De toetswijzercommissie heeft geen specifieke aanbevelingen ten aanzien van grootschalige
itemontwikkeling.
Wel is er een aanbeveling ten aanzien van het leerlingmodel: de commissie adviseert om het deelattribuut
grammatica te laten vervallen. Het niet wenselijk om naar het onderwijs het signaal af te geven dat de
diagnostische toets vooral een grammaticatoets is. Cito onderschrijft dit, maar is tevens van mening dat
grammatica een belangrijke bouwsteen is voor schrijfvaardigheid. Grammatica kan vallen onder
deelattribuut 4.2 ‘Kan woordvolgorde en zinsconstructie functioneel hanteren’, als deelattribuut, waarmee
het niet direct zichtbaar is. We willen grammatica echter wel meten als een deelattribuut wat betreft
kwantiteit.
Aanbevelingen
• Probeer items die goed functioneerden maar te moeilijk/makkelijk waren nogmaals uit op een ander
niveau.
• Probeer een aantal gesloten spellingitems opnieuw in een open vorm.
5: Compenserende vaardigheden
niveau
vmbo-bb 2
vmbo-kb 2

vmbo-gt 2

havo 2

havo 3

vwo 3

P

N

P

N

P

N

P

N

P

N

P

N

5.1 woordenboekgebruik

.45

8

.47

11

.57

10

.66

8

.56

6

.59

6

5.2
compenserende
strategieën

.31

5

.37

6

.44

6

.44

6

.42

7

.45

7

TOTAAL

.38

13

.42

17

.50

16

.55

14

.49

13

.52

13

Operationalisatie
Er zijn veelal meerkeuzeopgaven gesteld, waarbij de leerling een compenserende strategie moesten
toepassen door een juiste omschrijving te kiezen of waarbij de leerling de beste vertaling/omschrijving uit
het woordenboek moest kiezen.
Analyse
De items functioneren over het algemeen vrij goed. Dit attribuut blijkt vrij dicht tegen woordenschat aan te
liggen; deze items lijken succesvoller dan de woordenschatitems omdat ze over het algemeen meer context
meegekregen hebben.
Vorm
Geen specifieke bevindingen ten aanzien van technische vorm.
Aanbevelingen van de toetswijzercommissie
De commissie adviseert om dit hoofdattribuut, Ondersteunende vaardigheden, onder te brengen bij
Woordenschat en woordgebruik als deelattribuut van ‘Kan het woordgebruik functioneel variëren’ . Hier
kunnen we ons in vinden; uit de try-out blijken deze attributen erg dicht bij elkaar te liggen.
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Aanbevelingen
• De afgenomen items eventueel met kleine aanpassingen onderbrengen onder hoofdattribuut
Woordenschat en woordgebruik.

4.3.6 Overige adviezen toetswijzercommissie
Leerlingmodel algemeen
De toetswijzercommissie Engels kan zich over het algemeen vinden in het leerlingmodel (advies 1). Wel
vinden ze het aantal deelattributen te groot, daarom adviseren zij een clustering van onderwerpen. Dat oogt
overzichtelijker maar biedt minder diagnostische mogelijkheden.
Aanbevolen wordt om toch, zij het in mindere mate, te meten op de onderliggende attributen, die de status
van deelattribuut krijgen.
Specifieke adviezen zijn opgenomen bij de bespreking van de attributen hiervoor. Zie Tabel 4-11 voor een
overzicht van de verschillen tussen het leerlingmodel uit de voorstudie en het door de TWC voorgestelde
leerlingmodel.
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Tabel 4-11 Leerlingmodellen Engels schrijfvaardigheid

Hoofdattribuut

Deelattribuut n.a.v. voorstudie

Deelattribuut n.a.v. advies TWC

1. Afstemming op
publiek en doel

1.1 Kan basisconventies behorend bij een
tekstsoort gebruiken

1.1 Kan conventies behorend bij een
tekstsoort gebruiken

1.2 Kan toon, doel en genre afstemmen op
het schrijfdoel en het publiek

1.2 Kan toonzetting en register
afstemmen op publiek en schrijfdoel ->
samenvoeging van 1.2-1.4.

1.3 Kan informeel / formeel taalgebruik
adequaat toepassen

Toevoegen: Communicatieve
effectiviteit

1.4 Kan register consequent toepassen
2. Coherentie

kan de juiste woorden en woordsoorten
gebruiken, bijv.:
2.1 Zinnen en zinsdelen koppelen middels
voegwoorden

2.1 Kan bij de taak passende
structuurwoorden gebruiken: gebruik
van voegwoorden en verwijswoorden
-> samenvoeging 2.1 en 2.2.
2.2 Kan tekststructuur en verbanden
aanbrengen

2.2 Verwijswoorden hanteren
2.3 Tekstverbanden en -structuren
aanbrengen
3. Woordenschat en
woordgebruik

3.1 kan frequent/minder frequent
voorkomende woorden gebruiken

3.1 Kan bij de taak passende woorden
en woordcombinaties gebruiken. -> 3.1
is een samenvatting van 3.1 en 3.3.

3.2 kan het woordgebruik variëren door
bijvoorbeeld synoniemen te gebruiken,
tegenstellingen te geven, omschrijvingen
van woorden te geven

3.2 Kan het woordgebruik functioneel
variëren (inclusief als compenserende
strategie).
-> 3.2 is anders geformuleerd.

3.3 kan idiomatische
uitdrukkingen/standaardpatronen gebruiken
4. Spelling, interpunctie
en grammatica

Kan de regels toepassen op het gebied
van:

4.1 Kan passende spelling en
interpunctie hanteren.

4.1 Spelling en interpunctie: de schrijfwijze
van woorden kennen en correct toepassen

4.2 Kan woordvolgorde en
zinsconstructie functioneel hanteren.

4.2 Woordvolgorde en zinsconstructie
syntactisch juist hanteren

-> 4.3 is vervallen maar kan worden
getoetst onder 4.2.

4.3 Grammatica: juist toepassen van regels
om woorden en zinnen te vormen
5. Compenserende
vaardigheden

5.1 kan het woordenboek gebruiken

-> 5.1 woordenboekgebruik is
vervallen. 5.2 is ondergebracht bij 3.2.

5.2 kan compenserende strategieën
toepassen
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Taakmodellen / leerlingmodellen op niveau maken
De commissie adviseert om de ontwikkelde modellen meer op niveau te maken. Dit zal zeker gebeuren in
de constructiegroepen die zijn ingesteld voor de grootschalige itemontwikkeling, met ervaren docenten uit
het veld.
Koppeling naar de tussendoelen
De toetswijzercommissie adviseert om de koppeling met de tussendoelen nadrukkelijker te maken,
bijvoorbeeld in het leerlingmodel. Naar onze mening moeten de tussendoelen vooral inzichtelijk worden in
het taakmodel en de rapportage. De tussendoelen zijn namelijk veelal can do statements en meer
taakbeschrijvingen dan leerdoelen. Een tussendoel als ‘kan een eenvoudige ansichtkaart schrijven’ levert
meer informatie op over wat te toetsen dan hoe te toetsen.
En hiernaast over de tussendoelen inhoudelijk: de tussendoelen voor vmbo-kb en vmbo-gt zijn
samengevoegd. De overheid wil vmbo-kb en vmbo-gt dicht(er) bij elkaar brengen maar in de praktijk ligt het
niveau van vmbo-kb-leerlingen meestal halverwege vmbo-gt en vmbo-bb. Uit de try-out blijkt zelfs dat de
kb-resultaten dichterbij bij bb liggen dan bij gt. Het lijkt daarom zeer wenselijk om vmbo-kb en vmbo-gt apart
te meten en te rapporteren, zoals ook door het ministerie is aangegeven.

4.4 Antwoordtijd
Een belangrijk vraagstuk na de eerste voorstudie was hoeveel tijd het zal kosten om de DTT af te nemen.
Op grond van de voorstudie (Cito, 2012) werd verwacht dat de complete afname van de DTT door
adaptiviteit gereduceerd kon worden tot 12 à 18 klokuren. De aanzienlijke toetsduur brengt echter risico’s
met zich mee voor het draagvlak bij scholen. De inschatting van CvE was dat scholen per kernvak
maximaal 1 dagdeel (3 klokuren) toetsduur als proportioneel zullen ervaren.
Om zicht te krijgen op de toetsduur die nodig is, is tijdens de try-out voor elke leerling de antwoordtijd per
item (opgavescherm) geregistreerd. Om een indicatie te verkrijgen van de benodigde antwoordtijd is per
item (opgavescherm) de gemiddelde responstijd en de standaard deviatie berekend.
Bij Engels kostten de items gemiddeld bijna ¾ minuut met een halve minuut standaarddeviatie.
Bij Nederlands en wiskunde kostten de items gemiddeld bijna 1,5 minuut met respectievelijk ruim een halve
minuut en bijna een minuut standaarddeviatie (zie Tabel 4-12). De maximale antwoordtijd was echter in
doorsnee vijf keer hoger dan de gemiddelde antwoordtijd, met andere woorden: er was altijd wel een
leerling die extreem lang over een item deed. Dit benadrukt de noodzaak om in de adaptieve afname een
limiet te stellen aan de antwoordtijd om te voorkomen dat een leerling bij een bepaald item vastloopt( en we
daardoor onvoldoende informatie verkrijgen).
Om te zorgen dat de meeste leerlingen, ook de langzame leerlingen, voldoende tijd hebben moeten we
rekenen op bijna 1,5 minuut per item bij Engels (gemiddelde + 1,65*standaarddeviatie), op bijna
2,5 minuten bij schrijfvaardigheid Nederlands en op bijna 3 minuten per item bij wiskunde.
Tabel 4-12: Gemiddelde antwoordtijd per item en standaarddeviatie in doorsnee

Kort item

Schrijfvaardigheid Engels
Schrijfvaardigheid Nederlands

Doorsnee item
Gemiddelde
antwoordtijd
Stdev
0,7
0,4
1,4

Aantal
items
94

Inschatting
benodigde
tijd per item
1,3

0,6

61

2,4

Wiskunde

1,4

0,9

147

2,9

Stelopdracht Schrijfvaardigheid Engels

14,3

6,2

7

24,5

21,8

9,7

2

37,8

Schrijfvaardigheid Nederlands
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De stelopdrachten Engels kostten gemiddeld bijna een kwartier (afgerond 14 minuten en een
standaarddeviatie van 6 minuten) en de stelopdrachten Nederlands ruim 20 minuten (afgerond 22 minuten
en een standaarddeviatie van 10 minuten).
Een regressie-analyse laat zien dat bij alle drie de vakken open items, items met context en items met
meerdere responsen meer tijd kosten. Ook zien we bij Engels en wiskunde dat de havo/vwo items meer tijd
kosten (zie Tabel 4-13).
Tabel 4-13: Uitkomsten lineaire regressie-analyse per vak met de gemiddelde antwoordtijd per item als
afhankelijke variabele

Schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheid
Engels
Nederlands
Responsformat

Beta
0,18

**

Wiskunde

Beta
0,59

**

Beta
0,41

**

0,27

**

0,20

**

Context

0,08

Leerjaar

0,10

*

-0,24

*

0,27

**

Aantal
responsen

0,86

**

0,52

**

0,18

*

2

Adjusted R

0,85

0,48

0,31

De betekenis van deze gegevens voor de ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets wordt in een
aparte notitie beschreven. Daarbij worden ook de resultaten betrokken van het onderzoek dat in het kader
van de DTT is uitgevoerd.
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Bijlagen
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Bijlagen

6.1 Vragen ten behoeve van de beoordeling open opdrachten Engels
2
3
4
5
6
7

1.1.a. Passende aanhef
1.1.b. Passende afsluiting
1.2. Passende toon/stijl
1.3. Passend (in)formeel taalgebruik
1.4. Consequente toon
1. Globaal oordeel over de afstemming op doel en publiek

8
9
10
11

2.1. Passend gebruik van voegwoorden
2.2. Passend gebruik van verwijswoorden
2.3. Passend gebruik van signaalwoorden
2. Globaal oordeel over de coherentie

12
13
14
15

3.1. Passend woordgebruik
3.2. Afwissend woordgebruik
3.3. Passend gebruik van idiomatische uitdrukkingen
3. Globaal oordeel over woordenschat en woordgebruik

16
17
18
19
20
21

4.1.a. Acceptabel aantal spel/schrijffouten
4.1.b. Passende leestekens
4.2. Voornamelijk juiste woord/zinsvolgorde
4.3.a. Acceptabel aantal werkwoordsfouten
4.3.b. Acceptabel aantal andere grammaticale fouten
4. Globaal oordeel over spelling, interpunctie en grammatica

22
23
24

5.1. één of meer woordenboekfouten
5.2. Passende omschrijving bij onbekende woorden
5. Globaal oordeel over de ondersteunende vaardigheden
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