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1 Inleiding 

In dit verslag beschrijven we de tweede try-out voor de diagnostische tussentijdse toets (DTT) die in  
2013-2014 is uitgevoerd. De try-out is een van de stappen in het ontwikkelproces van de diagnostische 
tussentijdse toets zoals die wordt ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van OCW en onder regie van 
het College voor Toetsen en Examens (CvTE).  

De try-out had als primair doel de verdere uitwerking van het toetsontwerp en de kwaliteitsborging voor de 
diagnostische tussentijdse toets voor leesvaardigheid Nederlands en Engels.  
Daarnaast was een doel van deze try-out om een aanvullende slag in de kwaliteitsborging te maken voor 
wiskunde en schrijfvaardigheid Nederlands en Engels omdat de items in de vorige try-out niet in het 
beoogde systeem (Facet) konden worden afgenomen (zie Verslag try-out (2013), Cito, 2013). 

De try-out beoogde het volgende op te leveren:  

1. Informatie over de kenmerken van de ontwikkelde, exemplarische items. Dit is vooral belangrijk voor 
nieuwe itemvormen.  

2. Informatie over hoe de kenmerken van de ontwikkelde items variëren over onderwijsniveaus. 
3. 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 

Voorafgaand aan deze try-out zijn voorstudies verricht (Cito, 2012 en 2013). In dezelfde periode als deze 
try-out zijn toetswijzers opgesteld door de toetswijzercommissies van het CvTE (CvTE 2014). 

In dit verslag wordt in hoofdstuk 2 beschreven hoe de itemontwikkeling voor de try-out is uitgevoerd. 
In Hoofdstuk 3 gaat in op het proces van werving, afname en verwerking. Hoofdstuk 4 geeft per vak de 
resultaten en conclusies weer van de try-out.  

In dit verslag worden de uitgevoerde activiteiten en resultaten globaal beschreven. Er is ook een 
uitgebreide verslag opgesteld over de dataverwerking. Dit uitgebreide verslag wordt door Cito gebruikt als 
basis voor volgende afnames (pretest, try-out). Andere betrokken kunnen de betreffende informatie 
opvragen bij de projectleiding van Cito. 
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2 Exemplarische itemontwikkeling 

2.1 Itemconstructie 

In de periode september 2013 – januari 2014 zijn voor de tweede try-out van de diagnostische tussentijdse 
toets items ontwikkeld voor leesvaardigheid Nederlands en Engels, schrijfvaardigheid Nederlands en 
Engels en wiskunde. 

De constructie-opdracht voor leesvaardigheid betrof bij zowel Nederlands als Engels de constructie van 15 
of 16 nieuwe items per leerjaar (2 vmbo of 3 havo/vwo), per attribuut uit het betreffende leerlingmodel. 
De items dienden evenwichtig verdeeld te zijn over de deelattributen.  

Voor schrijfvaardigheid Nederlands en schrijfvaardigheid Engels betrof de constructie-opdracht:  

1. selecteer en verbeter de opgaven uit de try-out 2013 die niet goed werkten (bv. te makkelijk, andere 
vorm dan beoogd, niet onderscheidend). Bij voorkeur worden hieruit twee deeltoetsen gemaakt per 
leerjaar, die het leerlingmodel dekken.  

2. construeer stelopdrachten per leerjaar (2 vmbo en 3 havo/vwo) die leiden tot essays waarin het 
beoogde leerlinggedrag (attributen en deelattributen) goed te beoordelen is. Verbeter het 
beoordelingsschema van essays voor de beoordeling van de stelopdrachten. 

De constructie-opdracht bij wiskunde was erop gericht om informatie te verkrijgen over de SMS1-structuur 
en over nieuwe itemtypes (o.a. DWO2). Voor wiskunde betrof de constructie-opdracht: ontwikkel twee sets 
met opgaven,voor het tweede leerjaar (vmbo) en voor het derde leerjaar (havo/vwo) met: 

1. Opgaven voor elk SMS-aspect voor domein E Verbanden en voor de verschillende 
beheersingsniveaus.  

2. Een verdere specificatie van het taakmodel voor de SMS-structuur. Hierbij is het met name van belang 
dat items uitgetest worden die in de eerste try-out niet afgenomen konden worden, niet in de gewenste 
vorm afgenomen konden worden of niet goed hebben gefunctioneerd (te makkelijk, niet 
onderscheidend). De bronnen van deze items zijn (1) de vorige try-out, (2) nieuwe items uit 
constructiegroepen en (3) DWO-items. 

Alle items zijn ingevoerd in de productie-omgeving van Cito: QuestifyBuilder. Dat was een voordeel ten 
opzichte van de vorige try-out toen als noodoplossing is geconstrueerd in CitoBank. Dit betekende wel extra 
invoerwerk omdat alle items uit de vorige try-out opnieuw zijn ingevoerd. 
In QuestifyBuilder is per vaardigheid een itembank ingericht. 

De resultaten van de itemconstructie worden besproken in Hoofdstuk 4. 

Aanpassing wiskunde 
Voor de constructie van items voor wiskunde havo/vwo is in januari een heroverweging gemaakt toen de 
itemconstructie en –invoer vertraging opliepen door vertraging in de ICT-ontwikkeling (interne notitie: 
DTT  Wiskunde try-out 2014: waarde versus inspanning, Cito 2014). 

In overleg met (gedelegeerd) opdrachtgever CvTE is de keuze gemaakt om de try-out wiskunde volledig 
door te zetten voor vmbo, waarbij dan tevens informatie werd verzameld over de SMS-structuur.  
De try-out op havo-vwo werd beperkt tot een try-out die in elk geval inzicht moest opleveren in de 
(on)mogelijkheden van de ICT en de logistiek van de hele constructie- en afnamecyclus in QuestifyBuilder 
en Facet. 

                                                        
1 SMS staat voor: Structuur - Meerduidigheid – Samenhang. Dit zijn attributen uit het leerlingmodel voor wiskunde, voorgesteld 
door de toetswijzercommissie wiskunde. 
2 DWO: Digitale Wiskunde Omgeving. Dit is een digitale omgeving van het Freudenthal Instituut waarin wiskunde-opgaven 
geconstrueerd en gemaakt kunnen worden. 
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Bij het maken van deze keuze was een belangrijke factor dat er voor het uittesten van DWO-items een 
aanvullende try-out is uitgevoerd in de digitale wiskunde omgeving (DWO) van het Freudenthal Instituut. 
Buiten Facet om zijn digitale DWO-opgaven afgenomen onder havo-vwo leerlingen. Deze extra try-out in 
DWO maakt de noodzaak en meerwaarde van de geplande try-out in Facet voor wiskunde minder groot. 
In het onderzoeksverslag (Cito, 2014) staat het verslag van deze aanvullende try-out. 

2.2 Itemtypes 

Een belangrijk aspect van de itemconstructie voor de DTT is dat het om interacties gaat die zoveel mogelijk 
authentiek zijn, om de te toetsen vaardigheid zo goed mogelijk te kunnen benaderen tijdens de afnames. 
Om dit te realiseren zijn het productiesysteem (QuestifyBuilder van Cito) en het afnamesysteem (Facet van 
CvTE/DUO) aangepast voor de DTT. In de vorige try-out zijn een aantal van deze interacties gerealiseerd 
via Flash-applicaties, met als nadeel dat deze allemaal ‘handmatig’ gescoord moesten worden.  

In de try-out 2014 is geen gebruik meer gemaakt van extra Flash-applicaties en waren alle items 
automatisch scoorbaar (met als logische uitzondering de stelopdrachten). 

Bij de itemconstructie voor de try-out, zijn de volgende nieuwe itemtypes ontwikkeld en toegepast: 

Tabel 2-1 Itemtypes try-out 

Itemtype Interactie Nieuw? 

Meerkeuze Selectie van één alternatief (tekst, 
afbeelding) uit een lijst van alternatieven. 

 

Matrix  Een aantal meerkeuze-vragen in één 
opgave.  
Samengevoegd in een matrix-structuur. 

 

Multiple response Selectie van meer alternatieve uit een lijst. Nieuw 

Dropdown ‘Gaten’ in een tekst vullen via MC-selecties 
in dropdownboxes. 

Nieuw  
(via Flash in try-out 2014) 

Sleepitems (3 vormen) ‘Gaten’ in een tekst vullen door elementen 
(tekst) te slepen. 
Elementen (tekst, afbeeldingen) slepen naar 
gebieden in een afbeelding  
Elementen (tekst, afbeeldingen) slepen naar 
vakken (categorieën). 

Nieuw 
(via Flash in try-out 2014) 
 

Kort-open Open vragen binnen een doorlopende tekst. 
Invoer van zeer korte tekst, getallen en 
formules (via speciale editor) 

Nieuw: invoer van formules 
via een formule-editor 

Volgorde Elementen (tekst, afbeeldingen) ordenen 
door te slepen. 

Nieuw 
(via Flash in try-out 2014) 

Markeren Binnen een tekst een of meer zinsdelen 
selecteren. 
Binnen een afbeelding een onderdeel 
markeren.  
Binnen een tekst alinea’s aanbrengen. 

Nieuw 

Correctie Binnen een tekst een of meer zinsdelen 
selecteren en verbeteren. 

Nieuw 

Combinatie Een combinatie van hierboven genoemde 
itemytpen 

Nieuw 

 

2.3 Toetsontwikkeling 

Voor de meeste vaardigheden was het aantal geconstrueerde items groter is dan het aantal items dat een 
leerling in één lesuur (45 minuten daadwerkelijke toetstijd) kan beantwoorden. Daarom is een design 
gebruikt voor de toetssamenstelling.  
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Het doel van het design is om de items zoveel mogelijk verspreid af te nemen over de beschikbare klassen 
en leerlingen en daarmee voldoende ‘observaties’ per item te realiseren voor betrouwbare statistische 
uitspraken over de kwaliteit van de items. 

Met de ontwikkelde items zijn eerst deeltoetsen geconstrueerd voor de twee leerjaren (2 vmbo en 
3 havo/vwo). De deeltoetsen voor het tweede leerjaar zijn gebruikt voor de toetssamenstelling bij vier 
verschillende groepen leerlingen: 2vmbo-b, 2vmbo-k, 2vmbo-gt, 2 havo. De deeltoetsen voor het derde 
leerjaar zijn gebruikt voor toetssamenstelling bij twee verschillende groepen leerlingen: 3 havo en 3 vwo. 

In Tabel 2-2 staan de aantallen toetsen die per vaardigheid zijn samengesteld. De items en toetsen zijn 
voor oplevering gescreend op inhoud en vormgeving. Bovendien is voor oplevering een technische test 
uitgevoerd waarbij alle items in Facet zijn afgenomen. 

Per vaardigheid en per niveau is aan DUO één package opgeleverd voor distributie aan de scholen. 

Tabel 2-2 Aantal toetsen per vaardigheid, try-out DTT 2014 

 vmbo toetsen havo/vwo toetsen

Engels leesvaardigheid 8 7 

Engels schrijfvaardigheid 1 1 

Nederlands leesvaardigheid 8 6 

Nederlands schrijfvaardigheid 1 2 

Wiskunde 3 2 
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3 Uitvoering try-out 

3.1 Productie- en afnameomgeving 

Bij deze try-out is gebruik gemaakt van de beoogde systemen voor productie en afname: QuestifyBuilder 
(Cito) en Facet (CvTE/DUO). Beide systemen zijn aangepast op basis van requirements die door Cito zijn 
opgesteld op basis van de opzet van de DTT. 

Gerealiseerde aanpassingen betroffen bijvoorbeeld: 

- Itemtypes zoals markeren tekst bij de talen 
- Een formule-editor voor invoer van formules door leerlingen bij wiskunde-items 
- Een extra laag van metadatering om: 

o alle onafhankelijke responses binnen een opgave als een apart item te kunnen verwerken. 
o te kunnen ‘scoren’ op een diagnostisch profiel in plaats van op één vaardigheid ten behoeve van 

een zak/slaag beslissing. 

Bij de systeemontwikkeling is de invoermogelijkheid in QuestifyBuilder van de diagnostische metadatering 
niet gerealiseerd voor de try-out. De prioriteit is gelegd bij de ontwikkeling van de itemtypes zelf. 
Dat betekende voor Cito extra inspanning bij de dataverwerking om alle responses op de voor de DTT 
gewenste wijze te verwerken. 

De try-outafnames zijn gerealiseerd in een andere versie van Facet (2.x) dan de versie die is gebruikt bij 
andere Facet-trajecten. De oplevering van deze versie was zo kort voor de beoogde afnameperiode in 
februari gepland, dat afnemen in februari bij voorbaat niet realistisch was. De afnames zijn vooraf gepland 
in april, om overlap te voorkomen met andere Facet-afnames in maart. 

Facet 2.x is voor de try-out geïmplementeerd op niet-gebruikelijke wijze: in de veldtestomgeving en met één 
centrale server bij DUO. De oplevering van Facet 2.x liep vertraging op doordat dit traject in een R&D-
stadium was. Een intensievere vorm van afstemming binnen de keten bleek nodig om de try-out door te 
kunnen laten gaan: er is een taskforce opgesteld met leden vanuit CvTE, DUO en Cito. De vertraging bij de 
implementatie van Facet 2.x heeft geleid tot een week uitstel van de afnames in april. De afnames hebben 
uiteindelijk plaats kunnen vinden vanaf 7 april. (CvTE, 2014) 

3.2 Werving scholen 

De doelstelling van de try-out was om per vaardigheid, per niveau (vmbo-bb 2, vmbo-kb 2, vmbo-gt 2, 
havo 2, havo 3 en vwo 3) en per item minimaal 350 afnames te realiseren. Hierbij is rekening gehouden 
met een uitval van ongeveer 15%, zodat per item 300 ‘observaties’ zouden overblijven voor analyse. 
In totaal betekende dit een wervingsdoel van minimaal 6000 leerlingen. 
 
Voor de werving zijn de volgende acties uitgevoerd: 

Wanneer 
 

Wat Wie 

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

Cito 

November-
December  

Inschrijving via een digitaal inschrijfformulier (Citosite).  
 

Scholen 

Januari Bevestigingsmail inschrijving & Uitnodiging informatiebijeenkomst Cito, DUO 

Januari Aanvullende werving voor havo-2 en vmbo-b Cito 

Februari Informatiebijeenkomst voor deelnemende scholen 
 

CvTE, 
DUO, Cito 
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Binnen de geplande periode (januari 2013) is het wervingsdoel gerealiseerd. In januari hadden 45 scholen 
zich aangemeld voor deelname. De aanmeldingen waren niet gelijk verdeeld over de vakken en niveaus. 
Met name voor vmbo-b en havo2 blijkt het lastig(er) om scholen en leerlingen te werven. Voor deze niveaus 
is begin januari een extra wervingsmail verstuurd naar directe contacten van Cito en CvTE, bijvoorbeeld 
naar leden van de constructiegroepen bij Cito en naar leden van de toetswijzercommissies.  

In Tabel 3-1 staat het resultaat van de werving halverwege januari 2014, voordat de bevestigingsmail is 
verstuurd. Direct na ontvangst van de bevestigingsmail en de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst, 
zijn ook de eerste afmeldingen ontvangen: bij nader inzien bleken scholen te weinig tijd te hebben om de 
try-out op hun school te organiseren.. 

Tabel 3-1 Aantal aanmeldingen try-out (januari 2014) 

Onderdeel Aantal scholen Aantal klassen Aantal leerlingen

Nederlands vmbo-bb 2 6 12 259
Nederlands vmbo-kb 2 13 33 643 
Nederlands vmbo-gt 2 19 42 1066
Nederlands havo 2 5 11 301
Nederlands havo 3 11 35 916
Nederlands vwo 3 12 43 1145
Engels vmbo-bb 2 6 10 238
Engels vmbo-kb 2 12 29 627
Engels vmbo-gt 2 15 39 941
Engels havo 2 5 11 304
Engels havo 3 12 44 1166
Engels vwo 3 13 41 1124
Wiskunde vmbo-bb 2 8 12 292
Wiskunde vmbo-kb 2 12 26 519
Wiskunde vmbo-gt 2 17 46 1119
Wiskunde havo 2 6 13 354
Wiskunde havo 3 9 31 886 
Wiskunde vwo 3 8 36 953

3.3 Afnames 

Voor de try-outscholen is een informatiebijeenkomst gehouden op 11 februari. Tijdens deze bijeenkomst is 
informatie gegeven over de achtergrond en de opzet van de try-out en is uitgelegd hoe Facet 2.x gebruikt 
zou worden. 

Veel scholen waren niet blij met het feit dat de leerlingen geen terugkoppeling zouden krijgen op hun 
resultaten (het opleveren van een leerlingrapportage zou veel inspanning kosten en een vertekend beeld 
geven, net zoals bij de vorige try-out). Hierdoor zijn er scholen afgehaakt. Ook waren de systeemeisen niet 
direct in de werving meegenomen waardoor scholen afvielen. Tot slot viel de (uitgestelde) afnameperiode in 
de examenperiode en ook dit pakte niet gelukkig uit voor een aantal scholen. (CvTE 2014). 
Met mogelijkheid om verlies van deelnemende scholen op te vangen door extra werving is besproken in de 
taskforce maar leek niet uitvoerbaar in een (te) laat stadium. 

In de praktijk geven scholen zich soms op voor zoveel afnames dat het niet realistisch is dat dit 
waargemaakt kan worden. Om overbelasting van scholen en leerlingen te voorkomen, is door Cito een 
nieuwe verdeling gemaakt van welke afnames per school gerealiseerd moesten worden.  

DUO fungeerde als centrale afnameplanner voor de try-out afnames en verleende ondersteuning bij het 
gebruik van Facet 2.x. Scholen stuurden hun afnameplanningen in een Excel-sheet naar DUO. Daar werd 
de planning omgezet in een xml-file die in Facet werd ingelezen. Elke school kreeg een afnameleider die de 
planningen kon vrijgeven. Deze werkwijze was voor de scholen wennen omdat zij zelf minder controle 
hadden dan in andere Facet-trajecten. Over het algemeen is dit echter goed verlopen (CvTE 2014) 
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Uiteindelijk zijn op 11 schoollocaties afnames gerealiseerd en 2495 leerlingafnames. Dat is veel lager dan 
de beoogde 6000 leerlingafnames.  

3.4 Dataverwerking en analyses 

Database 
Om bij deze try-out de afnameresultaten tot analyseerbare data in een database te verwerken, waren 
aanvullende stappen nodig omdat in QuestifyBuilder de items nog niet op het juiste niveau (per 
onafhankelijke interactie) en met de juiste DTT-metadatering gecodeerd konden worden. 

Er 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. 

Winst ten opzichte van de vorige try-out was dat in principe alle items automatisch scoorbaar waren. 
Alleen de stelopdrachten voor Nederlands en Engels zijn ‘handmatig’ beoordeeld. Verslagen hiervan staan 
in het rapport Onderzoek diagnostische, tussentijdse toets (2014) (Cito 2014). 

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. Doordat we uiteindelijk veel minder 
leerlingafnames hadden dan beoogd, konden geen analyses uitgevoerd worden die informatie geven over 
hoe de (statistische) kenmerken van de ontwikkelde items variëren over onderwijsniveaus.  

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 (a) QTI-item, (b) item en (c) subitemrespons in een 
deeltoets te berekenen. 

2. TIA’s om de statistische eigenschappen van de deeltoetsen te berekenen gebruikmakend van de (a) 
QTI-items, (b) items en (c) subitemresponsen.  

3. Beschrijving van de responstijden per item en per leerling.  
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4 Resultaten 

4.1 Aantal afnames 

In totaal zijn bij 1331 leerlingen één of meerdere toetsen afgenomen. Ruim een kwart van de leerlingen 
heeft één toets gemaakt, 62% heeft twee toetsen gemaakt en 11% meer dan twee toetsen (zie Tabel 4-1). 
De verschillende toetsen en toetsversies zijn veel te weinig afgenomen om analyses per leerweg te kunnen 
uitvoeren (zie Tabel 4-2). Bijvoorbeeld, er hebben maar 23 vmbo-b leerlingen een toets leesvaardigheid 
Engels gedaan, terwijl er 8 verschillende toetsversies waren.  

Doordat we zo weinig observaties per item hebben en geen analyses per leerweg konden uitvoeren, 
hebben we geen informatie over de kenmerken van de items binnen elke leerweg of over hoe de 
(statistische) kenmerken van de ontwikkelde items variëren over de leerwegen. We kunnen bijvoorbeeld 
niet beoordelen hoe goed elk item qua moeilijkheid bij elke leerweg past en niet nagaan of de moeilijkheid 
afneemt voor opeenvolgende leerwegen.  

De analyses zijn verricht op drie niveaus. Het grofste niveau zijn de analyses op QTI-item niveau. 
“In Questify/QTI wordt een item gedefinieerd als alles wat de leerling op 1 scherm te zien krijgt, ongeacht of 
de leerling op dat scherm 0, 1 of meerdere interacties moet doen of vragen moet beantwoorden.“ (zie 
Handleiding database, 20143). Op één computerscherm kunnen meerdere (deel-)vragen gesteld worden die 
ieder een of meerdere verschillende responsen vereisen. Daarom zijn de QTI-items in items en sub-items 
opgedeeld, zodanig dat elk subitem slechts 1 respons omvat. 

De analyses zijn op QTI-item, item en subitem-niveau uitgevoerd zodat de kwaliteit van elke itemrespons 
nagegaan 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 (a) QTI-item, (b) item en (c) subitemrespons in een 
deeltoets te berekenen. 

2. TIA’s om de statistische eigenschappen van de deeltoetsen te berekenen gebruikmakend van de (a) 
QTI-items, (b) items en (c) subitemresponsen.  

3. Beschrijving van de responstijden per item en per leerling.  

Tabel 4-1. Aantal toetsafnames per leerling 

 Aantal afnames per leerling

 1 2 3 4 5 Totaal 

Aantal leerlingen 354 823 137 1 16 1331 

 27% 62% 10% 0% 1%  

 

                                                        
3 Deze handleiding van de database try-out 2014 is op aanvraag beschikbaar bij de projectleiding DTT van Cito. 
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Tabel 4-2. Aantal leerlingen per toets in elke afnamegroep 

 vmbo toetsen havo/vwo toetsen 

  Afnames per groep  Afnames per 
groep 

 

Toets Versies BB2 KB2 GT2 HA2 Versies HA3 VW3 Totaal 
aantal 
obser 
vaties

Engels leesvaardigheid 8 23 22 27 96 7 206 281 655

Engels schrijfvaardigheid 1 18 22 28 27 1 172 215 482

Nederlands leesvaardigheid 8 10 24 145 72 6 190 153 594

Nederlands schrijfvaardigheid 1 10 25 92 19 2 189 160 495

Wiskunde 3 39  28 96 2 60 46 269

Totaal aantal observaties  100 93 320 310 817 855 2495

4.2 Responstijden 

Een belangrijk vraagstuk bij de vorige try-out (Cito, 2013) was de antwoordtijd per item in verband met de 
verwachte toetsduur. Om zicht te krijgen op de toetsduur die nodig is, is tijdens de try-out wederom voor 
elke leerling de antwoordtijd per item (opogavescherm) geregistreerd. Om een indicatie te verkrijgen van de 
benodigde antwoordtijd, is per item (opgavescherm) de gemiddelde responstijd en de standaarddeviatie 
berekend.  

Bij Engels en Nederlands kostten de items gemiddeld ruim 1 minuut (zie Tabel 4-3). Bij wiskunde ruim 
1,5 minuten. We zien dat in vergelijking met de vorige try-out de items van Engels en van Wiskunde iets 
meer toetstijd kostten dan vorig jaar. We hebben ook de totale toetstijd berekend (zie Tabel 4-4). Bij Engels 
en Nederlands hadden de leerlingen ruim voldoende tijd voor de try-outtoets. Ook bij vmbo-wiskunde was 
voldoende tijd, maar bij havo/vwo was de toets vrij lang voor één lesuur. Bij Nederlands, Engels en vmbo-
wiskunde ligt de geschatte toetstijd die nodig is voor het lineair toetsen van één attribuut (24 items) rond 
een half uur. Bij wiskunde havo/vwo is de geschatte toetstijd die nodig is voor het lineair toetsen van één 
attribuut (24 items) aanzienlijk: bijna een uur. De schatting kan te hoog zijn doordat één item bij wiskunde 
havo/vwo bijzonder veel tijd kostte (7 minuten), zonder aanwijsbare reden. 

Tabel 4-3. Gemiddelde antwoordtijd per item en standaarddeviatie in doorsnee 

 2014 2013   

 Gemiddelde 
antwoordtijd (min.) 

Stdev Gemiddelde 
antwoordtijd (min.) 

Stdev

Leesvaardigheid Engels 1,1 1,4    

Schrijfvaardigheid Engels 1,3 1,5 0,7 0,4 

Leesvaardigheid 
Nederlands 

1,2 1,4    

Schrijfvaardigheid 
Nederlands 

1,3 1,6 1,4 0,6 

Wiskunde 1,7 2,1 1,4 0,9 
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Tabel 4-4. Gemiddelde toetstijd per leerling (exclusief stelopdrachten) 

 Gemiddelde toetstijd 
(min) 

Gemiddelde toetstijd per 
attribuut (24 items) 

Stdev (24 items)

Leesvaardigheid Engels    

havo/vwo 25,6 32,8 7,9 

vmbo 21,1 22,0 5,6 

Schrijfvaardigheid Engels    

havo/vwo 20,8 35,7 9,8 

vmbo 16,9 27,0 9,9 

Leesvaardigheid Nederlands    

havo/vwo 24,9 35,4 12,2 

vmbo 19,3 24,3 6,3 

Schrijfvaardigheid Nederlands    

havo/vwo 8,6 28,9 13,4 

vmbo 8,5 29,0 8,5 

Wiskunde    

havo/vwo 38,7 57,1 12,0 

vmbo 20,0 31,9 10,7 
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4.3 Resultaten Engels  

4.3.1 Leesvaardigheid Engels 

Operationalisatie van het leerlingmodel Engels leesvaardigheid 
Het leerlingmodel op basis waarvan de try-out is uitgevoerd, is weergegeven in Tabel 4-5. Dit is het 
leerlingmodel zoals geadviseerd door de toetswijzercommissie.  

Tabel 4-5. Leerlingmodel leesvaardigheid Engels, aantallen (sub-)items en aantal observaties 

  havo/vwo 3 vmbo 2 

Aantal 
QTI-
items 

Aantal 
sub-
items 

Aantal 
observaties 
Min  -  Max 

Aantal 
QTI 

items 

Aantal 
sub-
items 

Aantal 
observaties 
Min  -  Max 

1 Leesstrategieën 11 28 60 - 174 19 26 8 - 46

 1.1 Oriënterend, globaal lezen 3 11 130 - 174 6 6 9 - 38 

 1.2 Selectief (zoekend) lezen 4 7 60 - 172 10 13 21 - 46 

 1.3 Intensief lezen 4 10 60 - 133 3 7 8 - 46 

2 Tekstfuncties herkennen 18 18 60 - 174 15 16 8 - 46

 2.1 Doel van de schrijver 
herkennen 

10 10 60 - 174 10 10 8 - 46 

 2.2 Tekstinformatie gebruiken en 
conclusies trekken 

8 8 60 - 133 5 6 8 - 38 

3 Tekststructuur begrijpen 34 52 60 - 234 51 116 7 - 46

 3.1 Hoofdgedachte van de tekst 
afleiden 

6 8 60 - 174 6 9 37 - 46 

 3.2 Hoofd- en bijzaken 
onderscheiden 

1 1 120 - 120 3 14 8 - 46 

 3.3 Kernzinnen identificeren 3 6 60 - 120 6 10 8 - 46 

 3.4 Relevante details oppikken 6 12 60 - 174 18 45 7 - 46 

 3.5 Begrijpen van de 
tekststructuur 

4 11 60 - 174 7 27 9 - 46 

 3.6 Verwijzingen tussen zinnen 
doorzien 

7 7 60 - 174 3 3 45 - 46 

 3.7 Betekenis van 
signaalwoorden doorzien 

7 7 60 - 234 8 8 37 - 46 

4 Woordenschat en 
woordgebruik 

15 15 60 - 174 14 17 8 - 38

 4.1 Zinsbegrip 8 8 60 - 174 6 6 8 - 38 

 4.2 Woordbegrip 7 7 60 - 173 8 11 9 - 38 

Totaal 78 113 60 - 234 99 175 7 - 46

We zien in Tabel 4-6 dat er voor attributen met veel deelattributen meer items zijn ontwikkeld dan de 
beoogde 15 of 16. Ook zien we dat de items zo weinig zijn afgenomen, met name in het vmbo, dat de 
statistische maten niet stabiel zijn. Hieronder bespreken we de resultaten dan ook op een globaal niveau. 

Havo/vwo items 
De moeilijkheid van de items is gemiddeld goed (gemiddelde p-waarde), maar we kunnen niet bepalen of 
de moeilijkheid voor alle leerlingen (havo en vwo) geschikt was. Bij havo/vwo leken de items over het 
hoofdattribuut 1 Leesstrategieën vrij gemakkelijk, de gemiddelde p-waarde is 0,80 vergeleken met de items 
over de andere (deel-)attributen (zie Tabel 4-6).  

Deelattribuut 3.1 Afleiden van de hoofdgedachte van de tekst, leek daarentegen vrij moeilijk (gemiddelde  
p-waarde 0,44) vergeleken met de andere deelattributen. De items van dit deelattribuut hadden ook 
gemiddeld minder onderscheidend vermogen (rir = 0,14) in vergelijking met de andere items. 
Deze uitkomsten bleken te wijten te zijn een sleutelfout bij één QTI-item.  
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Vmbo items 
In doorsnee waren de vmbo-items iets makkelijker dan de havo/vwo items. Hierbij dient wel opgemerkt te 
worden dat de vmbo-items ook bij relatief veel havo 2 leerlingen zijn afgenomen (zie Tabel 4-2), voor wie de 
items vrij gemakkelijk horen te zijn. Bij het deelattribuut 2.2 Tekstinformatie gebruiken en conclusies 
trekken, zien we een slecht onderscheidend vermogen (negatieve rir), wat wordt veroorzaakt door het feit 
dat vier van de zes subitems slechts door 8 leerlingen zijn beantwoord. 

Tabel 4-6. Maten voor de items leesvaardigheid Engels per deelattribuut 

  havo/vwo 3 vmbo 2 

  Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
Rir 

Gem. 
RSK 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem
. Rir 

Gem. 
RSK 

1 Leesstrategieën 0,80 0,32 0,24 0,35 0,71 0,28 0,22 0,39

 1.1 Oriënterend, globaal lezen 0,74 0,35 0,28 0,37 0,68 0,41 0,36 0,41 

 1.2 Selectief (zoekend) lezen 0,87 0,31 0,24 0,32 0,73 0,29 0,23 0,39 

 1.3 Intensief lezen 0,82 0,28 0,19 0,36 0,70 0,16 0,03 0,37 

2 Tekstfuncties herkennen 0,57 0,31 0,21 0,44 0,78 0,23 0,07 0,38

 2.1 Doel van de schrijver herkennen 0,57 0,34 0,24 0,45 0,81 0,28 0,15 0,35 

 2.2 Tekstinformatie gebruiken en 
conclusies trekken 

0,58 0,27 0,18 0,43 0,71 0,13 -0,10 0,43 

3 Tekststructuur begrijpen 0,66 0,34 0,24 0,41 0,69 0,35 0,28 0,41

 3.1 Hoofdgedachte van de tekst 
afleiden 

0,44 0,24 0,14 0,36 0,75 0,42 0,36 0,39 

 3.2 Hoofd- en bijzaken onderscheiden 0,61 0,40 0,30 0,49 0,78 0,46 0,39 0,37 

 3.3 Kernzinnen identificeren 0,66 0,38 0,29 0,45 0,62 0,34 0,26 0,44 

 3.4 Relevante details oppikken 0,70 0,30 0,20 0,41 0,69 0,29 0,20 0,41 

 3.5 Begrijpen van de tekststructuur 0,81 0,38 0,31 0,36 0,66 0,37 0,31 0,41 

 3.6 Verwijzingen tussen zinnen 
doorzien 

0,66 0,35 0,24 0,45 0,57 0,37 0,29 0,43 

 3.7 Betekenis van signaalwoorden 
doorzien 

0,58 0,37 0,26 0,47 0,66 0,36 0,28 0,44 

4 Woordenschat en woordgebruik 0,61 0,36 0,27 0,41 0,64 0,24 0,17 0,38

 4.1 Zinsbegrip 0,61 0,31 0,22 0,40 0,69 0,39 0,31 0,40 

 4.2 Woordbegrip 0,61 0,42 0,33 0,42 0,62 0,18 0,12 0,37 

Totaal 0,67 0,33 0,24 0,40 0,69 0,33 0,25 0,40

Itemtypes 
Bij havo/vwo zijn 7 itemtypes toegepast bij vmbo 9 types (zie Tabel 4-7).  

 Meerkeuze-items (zie Voorbeeld 6-1)  
Het “gewone” meerkeuze-item met drie of vier alternatieven komt het meeste voor en wordt ingezet 
voor alle attributen van het leerlingmodel voor (zie Tabel 4-1). De items lijken prima te functioneren en 
geven geen afwijkende resultaten te zien, op een enkel individueel item na.  

 Sleepitems (zie Voorbeeld 6-2) 
Bij de sleepitems worden er woorden, zinnen of afbeeldingen gekoppeld met onderdelen van het item. 
Bij zowel havo/vwo als bij vmbo lijken de sleepitems wat moeilijker dan de andere itemtypes (zie  
Tabel 1 6 ). Een mogelijke oorzaak kan gelegen zijn in de technische interactie, die ten tijde van de 
try-out nog niet altijd even vlekkeloos werkte.  

 Markeeritems (zie Voorbeeld 6-3) 
Dit itemtype is speciaal ontwikkeld voor het toetsen van leesvaardigheid. De leerling krijgt een item 
voorgelegd en klikt het juiste antwoord aan in de tekst. De aanname hierbij is dat het direct aanklikken 
van kernwoorden of -zinnen in de tekst intuïtiever werkt omdat de leerling de zin of het woord in context 
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ziet en niet steeds hoeft te schakelen naar wat er in het item staat. Dit itemtype wordt onder andere 
gebruikt voor de volgende attributen: 
‐ tekststructuur: zoek een bepaald structuurwoord, een relevant detail of een kernzin in de tekst en 

klik deze aan.  
‐ woordbegrip: zoek een synoniem of zin(sdeel) met een bepaalde betekenis in de tekst en klik dit 

aan. 
De markeeritems geven een wisselend beeld, maar dat kan samenhangen met het lage aantal 
afnames. Het lijkt te zijn dat leerlingen soms lang moeten zoeken naar het juiste antwoord in de tekst. 
Meer onderzoek is hier gewenst.  

 Dropdownitems (zie Voorbeeld 6-4) 
Bij deze items kiest de leerling een alternatief uit een uitklaplijstje. Deze itemvorm is vooral ingezet voor 
het meten van hoofdattribuut 3. Tekststructuur begrijpen: informatie uit teksten halen. Dit itemtype laat 
over het algemeen geen afwijkende resultaten zien en lijkt goed te functioneren.  

 Matrixitems (zie Voorbeeld 6-5)  
Dit zijn items waarbij de leerling meestal een aantal stellingen beoordeelt op bijvoorbeeld juistheid, wel 
of niet voorkomen in de tekst, enzovoort. Deze items hebben over het algemeen goed gefunctioneerd. 
Ze zijn vooral ingezet voor het bevragen van relevante details uit de tekst.  

 Volgorde-items (zie Voorbeeld 6-6) 
Dit zijn sleepitems waarbij de leerling tekstdelen of afbeeldingen in de juiste volgorde sleept.  
Deze itemvorm wordt vooral gebruikt voor het meten van structuurbegrip. Dit itemtype laat over het 
algemeen geen afwijkende resultaten zien en lijkt goed te functioneren. 

 Kort open item (zie Voorbeeld 6-9) 
Er zijn twee soorten open vragen gebruikt. Bij het ene soort diende de leerling een woord in te voeren. 
Bij vmbo was het open tekst-item, waarin de leerlingen de betekenis van een Engels woord moesten 
invoeren erg moeilijk (P = 0,13).  
Er waren ook twee items waarbij een nummer, dat verwees naar een zin, ingetikt moest worden. 
Bijvoorbeeld bij één item moesten ze aangeven welke zin bij een plaatje hoorde, door een nummer in te 
tikken. De items waarbij een nummer ingevuld moest worden waren erg makkelijk (P = 0,89, zie  
Tabel 4-8). Het is waarschijnlijk beter om voor deze items een itemtype te kiezen dat een meer directe 
handeling mogelijk maakt (bijvoorbeeld zinnen naar de plaatjes slepen).  

Er zijn ook twee itemtypes afgenomen specifiek voor schrijfvaardigheid, meer hierover bij de volgende 
paragraaf. 

Tabel 4-7. Aantal beantwoorde items leesvaardigheid en schrijfvaardigheid Engels per type 

 havo/vwo 3 vmbo 2 
Itemtype Aantal QTI-

items 
Aantal sub-

items 
Aantal QTI 

items 
Aantal 

subitems 
LEESVAARDIGHEID     

Meerkeuze-items 57 57 51 51 

Sleepitems (tekst) 2 7 1 4 

Sleepitems (afbeelding)   1 2 

Markeeritems 9 9 22 22 

Dropdown-items 1 6 6 16 

Matrixitems 6 24 11 47 

Volgorde-items 2 9 6 26 

Kort open-items (nummer)   2 6 

Kort open-items (tekst) 1 1 1 1 

Totaal leesvaardigheid 78 113 99 175 

SCHRIJFVAARDIGHEID     

Multiple respons-item   2 18 

Correctie (keuze)   1 9 

Correctie (correctietekst) 1 7  24 

Lang open 2 2   
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Sleepitems (tekst)   1 4 

Sleepitems (afbeelding)   2 21 

Dropdown-items 6 35 2 10 

Volgorde-items 1 6   

Kort open-items (tekst) 4 11 7 26 

Totaal schrijfvaardigheid 14 61 15 112 

Tabel 4-8. Maten voor de items leesvaardigheid Engels per type item 

 havo/vwo 3 vmbo 2 

Itemtype Gem. P Gem. 
Rit 

Gem. 
Rir 

Gem. 
RSK 

Gem. P Gem. 
Rit 

Gem. 
Rir 

Gem. 
RSK 

LEESVAARDIGHEID         

Meerkeuze-items 0,62 0,34 0,24 0,43 0,72 0,32 0,23 0,40 

Sleepitems (tekst) 0,39 0,26 0,17 0,39 0,45 0,14 0,08 0,35 

Sleepitems (afbeelding)     0,19 0,02 -0,29 0,41 

Markeeritems 0,64 0,31 0,22 0,42 0,64 0,27 0,19 0,40 

Dropdown-items 0,88 0,28 0,22 0,29 0,71 0,49 0,42 0,45 

Matrixitems 0,77 0,31 0,22 0,39 0,73 0,30 0,22 0,40 

Volgorde-items 0,80 0,44 0,37 0,35 0,65 0,38 0,31 0,41 

Kort open-items (nummer)     0,89 0,26 0,18 0,31 

Kort open-items (tekst) 0,71 0,41 0,32 0,46 0,13 0,30 0,25 0,35 

Totaal leesvaardigheid 0,67 0,33 0,24 0,40 0,69 0,33 0,25 0,40 

SCHRIJFVAARDIGHEID         

Multiple respons-item     0,83 0,29 0,27 0,32 

Correctie (keuze)     0,61 0,31 0,28 0,46 

Correctie (correctietekst) 0,25 0,41 0,37 0,39 0,73 0,13 0,12 0,26 

Lang open 0,48 0,17 0,11 0,40     

Sleepitems (tekst)     0,49 0,37 0,34 0,50 

Sleepitems (afbeelding)     0,73 0,22 0,19 0,37 

Dropdown-items 0,57 0,23 0,19 0,33 0,63 0,37 0,34 0,46 

Volgorde-items 0,56 0,34 0,28 0,48     

Kort open-items (tekst) 0,73 0,35 0,31 0,38 0,56 0,46 0,43 0,44 

Totaal schrijfvaardigheid 0,56 0,28 0,24 0,37 0,68 0,29 0,27 0,37 

4.3.2 Schrijfvaardigheid Engels 
In de eerste try-out konden niet alle items in de beoogde vorm afgenomen worden doordat met een 
alternatief afnamesysteem (ExamenTester) is gewerkt. Voor schrijfvaardigheid is daarom in deze try-out 
een beperkt aantal items (29) uit de try-out schrijfvaardigheid Engels 2013 afgenomen in een verbeterde of 
alternatieve vorm.  

Afstemming op publiek en doel 
Er is een zestal items met hoofdattribuut 1 Afstemming op publiek en doel, (opnieuw) afgenomen (zie  
Tabel 4-9). Vorig jaar waren items met deze attributen veelal in matrixvorm afgenomen en dat gaf 
wisselende resultaten. Nu zijn vergelijkbare items uitgeprobeerd in verschillende vormen: drie sleepitems, 
een dropdown-item, een open item (kort antwoord automatisch gescoord) en een meerkeuze-item. Alle 
items hebben redelijk tot goed gefunctioneerd, hoewel sommige wederom aan de makkelijke kant waren. 
Het open item was erg moeilijk, dit kan te maken hebben met een te beperkt beoordelingsmodel.  

Nieuw itemtype: correctie-item 
Er zijn twee correctie-items afgenomen; een nieuw itemtype waarbij de leerling woorden kan aanklikken en 
kan verbeteren (zie Tabel 4-8). Een correctie-item om variatie in woordgebruik te toetsen bleek moeilijk,  
P = 0,25, maar wel heel onderscheidend (ITM-dtt-en-hv-0052-SC). Een item waarbij de leerling zelf 
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interpunctie moest toepassen, ook een vorm van een correctie-item, bleek met een P = 0,73 een stuk 
makkelijker.  

Open items 
Een aantal items is opnieuw uitgeprobeerd in open vorm, waarbij het antwoord automatisch gescoord is. 
Het gaat met name om spellings- en grammaticaopgaven (in de try-out van vorig jaar was een aantal 
spellingsopgaven aangeboden als meerkeuze en dat vonden we niet wenselijk) en opgaven waarbij 
bijvoorbeeld het juiste voorzetsel gekozen moet worden. Deze opgaven pakken over het algemeen wat 
moeilijker uit dan gemiddeld, hoewel niet heel afwijkend. De discriminerende waardes van deze items 
blijken prima, dus dit soort opgaven lijkt geschikt voor het afnemen van korte invulitems, mits er een 
sluitend beoordelingsmodel voor automatische beoordeling toegepast wordt.  

Tabel 4-9. Maten voor de items schrijfvaardigheid Engels per deelattribuut 

    havo/vwo 3 vmbo 2 

 
Gem. 

P 
Gem. 

Rit 
Gem. 

Rir 
Gem. 
RSK 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
Rir 

Gem. 
RSK 

1 Afstemming op publiek en doel 0,63 0,17 0,10 0,46 0,73 0,26 0,24 0,35
 1.1 Afstemmen toonzetting en register 

op publiek en schrijfdoel 
0,63 0,17 0,10 0,46 0,75 0,26 0,24 0,36 

 1.2 Gebruik conventies behorend bij 
een tekstsoort 

    0,11 0,25 0,23 0,32 

2 Coherentie 0,75 0,35 0,30 0,36 0,63 0,37 0,34 0,46
 2.1 Aanbrengen tekststructuur en 

verbanden  
    0,63 0,37 0,34 0,46 

 2.2 Gebruik van voegwoorden en 
verwijswoorden 

0,75 0,35 0,30 0,36     

3 Woordenschat en woordgebruik 0,38 0,21 0,17 0,30 0,59 0,44 0,41 0,45
 3.1 Gebruik passende woorden en 

woordcombinaties  
0,38 0,21 0,17 0,30 0,59 0,44 0,41 0,45 

4 Spelling, interpunctie en 
grammatica 

0,58 0,34 0,29 0,46 0,70 0,21 0,18 0,32

 4.2 Hanteren passende spelling en 
interpunctie 

0,64 0,31 0,24 0,48 0,69 0,19 0,17 0,32 

 4.3 Grammatica: juist toepassen van 
regels om woorden en zinnen te 
vormen 

0,57 0,35 0,29 0,45 0,77 0,36 0,34 0,36 

Totaal 0,56 0,28 0,24 0,37 0,68 0,29 0,27 0,37
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4.4 Resultaten Nederlands  

4.4.1 Leesvaardigheid Nederlands 

Operationalisatie van het leerlingmodel leesvaardigheid Nederlands 
Het leerlingmodel op basis waarvan de try-out is uitgevoerd, is weergegeven in Tabel 4-5. Dit is het 
leerlingmodel zoals geadviseerd door de toetswijzercommissie. We zien dat de items zo weinig zijn 
afgenomen, met name in het vmbo, dat de statistische maten niet stabiel zijn.  

Havo/vwo items 
De havo/vwo items zijn globaal genomen aan de gemakkelijke kant, met p-waarden gemiddeld rond de 
0,75. Alleen de items voor deelattribuut 1.3 Informatie(bronnen) beoordelen op betrouwbaarheid en 
bruikbaarheid, zijn minder gemakkelijk (p-waarde 0,61). Dit is niet verwonderlijk aangezien dit onderdeel in 
het onderwijs relatief weinig aandacht krijgt.  

Vmbo items 
Bij vmbo is iets meer variatie in de itemmoeilijkheid, maar ook hier zijn de items aan de gemakkelijke kant 
met p-waarden gemiddeld rond de 0,77. De items voor 1.2 Informatie uit teksten interpreteren en conclusies 
trekken, zijn gemiddeld te gemakkelijk (gemiddelde p-waarde is 0,92). 

Tijdens besprekingen in de toetswijzercommissie en tijdens de itemconstructie bleek het onderscheid 
tussen de deelattributen 1.2, 2.3, 3.2 en 4.3 lastig operationaliseerbaar: 

 Deelattribuut 1.2 betreft interpretatie van de tekst (tekstdeel) als geheel. Items bij dit deelattribuut 
komen in essentie neer op de vraag “wat zegt de tekst nu eigenlijk?”. 

 Deelattribuut 2.3 focust op specifiek begrip van een aantal specifiek benoemde tekstelementen (het 
onderscheid tussen feit en mening, argumenten en conclusie en begrip van schema’s, tabellen en 
grafieken) 

 Deelattribuut 3.2 betreft begrip van een echt complex tekstgedeelte, bijvoorbeeld een echt moeilijke zin 
of van woorden die voor de tekst echt relevant zijn.  

 Deelattribuut 4.3 daarentegen heeft betrekking op onbekende woorden in algemene zin: van die 
woorden moet de leerling de betekenis kunnen afleiden uit delen van het woord, de zin of de tekst, maar 
die woorden hoeven geen belangrijke rol te spelen in de tekst. Onderscheidend voor deelattribuut 4.3 is 
dus dat de leerling de woordbetekenis uit de context moet kunnen destilleren. 

In de toetswijzercommissie was al besproken dat enkele items voor schrijfvaardigheid niet zouden misstaan 
als voorbeelditems voor leesvaardigheid. Gedurende de hele projectgang zullen we kunnen zien dat de 
operationalisaties voor leesvaardigheid en voor schrijfvaardigheid elkaar soms naderen. Een voorbeeld van 
een item waarbij de grens tussen beide vaardigheden lastig waarneembaar is, is het volgende item. In dit 
item wordt het deelattribuut 2.1 Tekstelementen kiezen, rekening houdend met het genre voor schrijven als 
volgt geoperationaliseerd. 
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Voorbeeld 4-1. Item op grensvlak tussen lees- en schijfvaardigheid 
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Tabel 4-10. Leerlingmodel leesvaardigheid Nederlands, aantallen (sub-)items en aantal observaties 

  havo/vwo 3 vmbo 2 

 
Aantal 

QTI-items 

Aantal 
sub-
items 

Aantal 
observaties 
Min  -  Max 

Aantal 
QTI 

items 
Aantal 

subitems 

Aantal 
observaties 
Min  -  Max 

1 Retorische vaardigheden 15 27 63 - 135 16 31 22 - 64 

 1.1 Het algemene schrijfdoel 
en bedoelingen van specifieke 
tekstdelen interpreteren 

4 4 93 - 135 5 6 22 - 64 

 1.2 Informatie interpreteren en 
conclusies trekken 

7 19 63 - 135 6 18 32 - 64 

 1.3 Informatie beoordelen op 
betrouwbaarheid, 
bruikbaarheid en op 
inhoudelijke kwaliteit 

4 4 134 - 135 5 7 32 - 64 

2 Tekststructurele 
vaardigheden 

17 28 62 - 135 18 36 22 - 103 

  2.1 Hoofd- en bijzaken 
onderscheiden 

3 3 93 - 135 4 4 57 - 103 

 2.2 Opbouw en samenhang 
van tekstelementen herkennen 

7 10 92 - 134 5 12 64 - 103 

 2.3 Essentiële tekstelementen 
herkennen en begrijpen 

7 15 62 - 135 9 20 22 - 103 

3 Linguïstische vaardigheden 6 10 93 - 135 16 16 16 - 103 
 3.1 De samenhang tussen 

zinnen herkennen en begrijpen 
1 5 112 - 135 6 6 22 - 103 

 3.2 De betekenis van 
complexe tekstelementen 
begrijpen 

5 5 93 - 135 10 10 16 - 103 

4 Strategische vaardigheden 11 22 29 - 111 20 25 22 - 103 
 4.1 Systematisch informatie 

opzoeken  
4 11 64 - 93 12 16 22 - 103 

 4.2 Uiterlijke kenmerken van 
een tekst gebruiken  

1 3 89 - 93 3 3 22 - 57 

 4.3 De betekenis van 
onbekende woorden afleiden  

6 8 29 - 111 5 6 22 - 103 

 Totaal leesvaardigheid 
Nederlands 

49 87 22 - 135 70 108 16 - 103 
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Tabel 4-11. Maten voor de items leesvaardigheid Nederlands per deelattribuut 

  havo/
vwo 3 

vmbo 2 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
Rir 

Gem. 
RSK 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
Rir 

Gem. 
RSK 

1 Retorische vaardigheden 0,75 0,28 0,15 0,36 0,84 0,32 0,24 0,32
 1.1 Het algemene schrijfdoel en 

bedoelingen van specifieke 
tekstdelen interpreteren 

0,85 0,22 0,11 0,34 0,74 0,39 0,26 0,41 

 1.2 Informatie interpreteren en 
conclusies trekken 

0,75 0,30 0,19 0,34 0,92 0,32 0,26 0,26 

 1.3 Informatie beoordelen op 
betrouwbaarheid, bruikbaarheid en 
op inhoudelijke kwaliteit 

0,61 0,25 0,04 0,44 0,74 0,27 0,17 0,38 

2 Tekststructurele vaardigheden 0,76 0,28 0,17 0,39 0,75 0,37 0,28 0,40
  2.1 Hoofd- en bijzaken 

onderscheiden 
0,66 0,42 0,27 0,44 0,83 0,37 0,25 0,34 

 2.2 Opbouw en samenhang van 
tekstelementen herkennen 

0,72 0,39 0,27 0,43 0,66 0,46 0,36 0,47 

 2.3 Essentiële tekstelementen 
herkennen en begrijpen 

0,81 0,18 0,08 0,36 0,79 0,31 0,23 0,37 

3 Linguïstische vaardigheden 0,78 0,30 0,16 0,37 0,60 0,33 0,21 0,44
 3.1 De samenhang tussen zinnen 

herkennen en begrijpen 
0,85 0,24 0,11 0,31 0,69 0,38 0,27 0,44 

 3.2 De betekenis van complexe 
tekstelementen begrijpen 

0,72 0,35 0,21 0,41 0,54 0,30 0,17 0,44 

4 Strategische vaardigheden 0,76 0,23 0,12 0,36 0,81 0,30 0,16 0,34
 4.1 Systematisch informatie 

opzoeken  
0,70 0,26 0,13 0,38 0,88 0,27 0,15 0,29 

 4.2 Uiterlijke kenmerken van een 
tekst gebruiken  

0,78 0,22 0,12 0,30 0,63 0,40 0,17 0,45 

 4.3 De betekenis van onbekende 
woorden afleiden  

0,81 0,21 0,09 0,36 0,75 0,31 0,18 0,41 

 Totaal 0,76 0,27 0,15 0,37 0,77 0,34 0,23 0,37

Itemtypes 
In totaal zijn voor leesvaardigheid 9 itemtypes toegepast (zie Tabel 4-12). In het vorige hoofdstuk (bij 
Engels) is het merendeel van de itemtypes al kort omschreven. Bij Nederlands is naast de al eerder 
omschreven itemtypen gebruik gemaakt van multiple response-items en matrix-items:  

 Multiple response-item (zie Voorbeeld 6-10 ) 
Dit itemtype is een meerkeuze item waarbij de leerling de mogelijkheid heeft om uit een aantal 
alternatieven er meer te selecteren. Dit itemtype wordt gebruikt als er meer dan één antwoord goed is. 

 Matrix-item (zie Voorbeeld 6-5) 
Het matrix-item wordt gebruikt om stellingen of uitspraken te laten beoordelen op juistheid. Het kan ook 
worden gebruikt om omschrijvingen van bijvoorbeeld processen of producten in te laten delen op 
bepaalde categorieën. Het betreft bij stellingen in essentie een aantal tweekeuze-items waarbij per 
respons een raadkans van 50% bestaat. Daarbij is de ideale p-waarde 0,75.  

Meerkeuze-items zijn het meest gebruikt. Bij de havo/vwo-items zien we geen opmerkelijke verschillen in 
p-waarde tussen de verschillende soorten items voor leesvaardigheid (zie Tabel 4-13): de gemiddelden op 
het niveau van de hoofdattributen verschillen nauwelijks van elkaar. Op deelattribuutniveau zien we wel 
enkele verschillen, maar die blijven binnen een erg kleine bandbreedte. Al met al stemmen de p-waarden 
hier tevreden. De rir is over het algemeen erg laag: dit verschijnsel doet zich vaker voor bij toetsen voor 
moedertaal en kan ermee te maken hebben dat er inderdaad uiteenlopende en daardoor niet erg met 
elkaar samenhangende deelvaardigheden zijn getoetst.  
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Tabel 4-12. Aantal beantwoorde items leesvaardigheid en schrijfvaardigheid Nederlands per type 

 havo/vwo 3 vmbo 2 

 
Aantal QTI-

items 
Aantal 

sub-items 
Aantal QTI 

items 
Aantal 

subitems 
LEESVAARDIGHEID  

Multiple respons-item   4 19 

Meerkeuze-items 31 31 44 44 

Sleepitems (tekst) 1 6 2 7 

Sleepitems (afbeelding)   1 7 

Markeeritems 8 11 16 19 

Dropdown-items 1 5   

Matrixitems 6 25 3 8 

Volgorde-items   1 4 

Kort open-items (nummer) 2 9   

Totaal leesvaardigheid 49 87 70 108 

SCHRIJFVAARDIGHEID  

Meerkeuze-items 7 7   

Correctie (correctietekst)  6   

Correctie (keuze) 1 5   

Sleepitems (tekst) 2 8 2 7 

Markeeritems   4 8 

Dropdown-items 2 10   

Matrixitems 2 16   

Totaal schrijfvaardigheid 14 52 6 15 

 



 

Verslag try-out  Diagnostische tussentijdse toets, Cito 2014 

24 

Tabel 4-13. Maten voor de items Nederlands per type item 

  havo/
vwo 3 

vmbo 2 

  Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
Rir 

Gem. 
RSK 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
Rir 

Gem. 
RSK 

 LEESVAARDIGHEID         

 Multiple respons-item     0,80 0,26 0,18 0,35 

 Meerkeuze-items 0,76 0,30 0,17 0,39 0,79 0,31 0,18 0,36 

 Sleepitems (tekst) 0,73 0,41 0,31 0,40 0,63 0,54 0,44 0,48 

 Sleepitems (afbeelding)     0,92 0,42 0,36 0,26 

 Markeeritems 0,70 0,23 0,08 0,43 0,67 0,37 0,27 0,43 

 Dropdown-items 0,85 0,24 0,11 0,31     

 Matrixitems 0,80 0,22 0,11 0,34 0,89 0,25 0,19 0,26 

 Volgorde-items     0,67 0,36 0,25 0,47 

 Kort open-items (nummer) 0,71 0,28 0,18 0,34     

 Totaal 0,76 0,27 0,15 0,37 0,77 0,34 0,23 0,37 

 SCHRIJFVAARDIGHEID         

 Meerkeuze-items 0,72 0,29 0,11 0,41     

 Correctie (correctietekst) 0,51 0,37 0,31 0,36     

 Correctie (keuze) 0,77 0,39 0,32 0,39     

 Sleepitems (tekst) 0,48 0,31 0,14 0,41 0,46 0,39 0,20 0,46 

 Markeeritems     0,66 0,29 0,10 0,45 

 Dropdown-items 0,56 0,31 0,22 0,45     

 Matrixitems 0,78 0,27 0,19 0,29     

 Totaal 0,65 0,31 0,20 0,37 0,57 0,33 0,15 0,45 

Te zien is dat het hier om work in progress gaat: van het multiple respons-item is pas bij de ontwikkeling 
van leesvaardigheid gebruik gemaakt, terwijl dit itemtype ook bruikbaar kan zijn bij schrijfvaardigheid. 
Hetzelfde geldt deels voor het markeer-item dat bij schrijfvaardigheid nog maar mondjesmaat gebruikt is. 
Overigens is het markeer-item ook ingezet in combinatie met afbeeldingen: daarbij krijgt de leerling de taak 
om op basis van een leestekst een bepaald deel van een afbeelding te markeren. 

Opvallend zijn de relatief hoge p-waarden bij de volgende itemtypen: 

 havo/vwo: 
o dropdownitems bij leesvaardigheid: dit betreft items met korte responses in vorm van één woord. 

Daardoor zijn ze relatief gemakkelijk.  
o matrixitems: dit betreft items waarbij het per respons gaat om een ja/nee-beslissing. Deze items 

hebben daardoor een hogere raadkans; de ideale gemiddelde p-waarde ligt hierbij op 0,75.  
Zo bezien is de gemiddelde p-waarde niet zo hoog.  

 vmbo: 
o sleepitems: bij het enige sleepitem dat afgenomen werd (dtt-ne-vm-0013-LE), moesten 

afbeeldingen gesleept worden. Dit item had een te hoge p-waarde (P = 0,92). In dit item moet de 
leerling aangeven of een handeling bij onweer veilig of onveilig is. Bij dit item kan de leerling de 
informatie letterlijk uit de tekst halen.  

o matrixitems: Ook de 8 sub-items van de drie matrixitems waren te gemakkelijk. In alle drie 
matrixvragen moet de leerling aangeven of een uitspraak over een detail van de tekst juist of 
onjuist is. Deze informatie is ook letterlijk uit de tekst te halen. Omdat het betrekkelijk korte teksten 
zijn, is dit soort opdrachten wellicht te makkelijk voor de leerlingen. 

o multiple response-items: bij het betreffende item moet de leerling per antwoord bepalen of die juist 
is of niet. Net als bij de matrixvraag betreft het hier in essentie ja/nee-vragen met een hogere 
raadkans. Inhoudelijke oorzaken voor de hoge p-waardes zijn hier niet te vonden in de opgaven 
zelf.  
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Opvallend is de lage rir bij markeervragen (bij havo/vwo 0,08 en bij vmbo 0,10). Deze lage waarden zouden 
verklaard kunnen worden uit de afwijkende handeling die de leerling moet uitvoeren om antwoord te geven 
en uit de relatieve onbekendheid met deze vraagvorm. Omdat de n van deze try-out ontoereikend is, is het 
nog te vroeg om te zeggen dat deze cijfers echt zorgen baren. Het lijkt in elk geval wenselijk dat leerlingen 
vooraf kunnen oefenen met deze nieuwe interactievorm en dat de gebruiksvriendelijkheid ervan nader 
onderzocht wordt. 

4.4.2 Schrijfvaardigheid Nederlands 
In de eerste try-out konden niet alle items in de beoogde vorm afgenomen worden doordat met een 
alternatief afname systeem (ExamenTester) is gewerkt. Voor schrijfvaardigheid is een beperkt aantal items 
(29) afgenomen in de beoogde vorm. Doel hiervan was een aantal items uit de try-out schrijfvaardigheid 
Nederlands 2013 uit te proberen in een verbeterde of alternatieve vorm.  
Voor vmbo zijn zes items uitgeprobeerd in een alternatieve vorm. Vorig jaar zijn deze items door technische 
beperkingen afgenomen in een vorm, veelal in de vorm van matrix, die niet onze voorkeur had. 
Matrixvragen bleken tijdens de vorige try-out een veel te hoge p-waarde te hebben (tot 0,90). Om die reden 
zijn dezelfde items in deze try-out in een andere, authentiekere vorm afgenomen (twee sleepitems en vier 
markeeritems). Met deze nieuwe itemvormen moet de kandidaat op een veel directere manier het item 
beantwoorden: door de zin in de tekst aan te klikken. Daarbij zijn er veel meer ‘alternatieven’ waaruit zij een 
selectie moeten maken: alle zinnen in plaats van enkele. De items hebben in deze vorm redelijk (een item 
was aan de moeilijke kant met een p-waarde van 0,38) tot goed gefunctioneerd. 

In de fase van de itemconstructie was het begrippenpaar coherentie - cohesie aanvankelijk verwarrend voor 
de constructeurs. In het constructieproces is de betekenis van dit begrippenpaar als volgt uitgelegd:  

 coherentie staat voor inhoudelijke samenhang door middel van woordbetekenis, 
 cohesie betreft de markering van de inhoudelijke samenhang met gebruikmaking van syntactische 

middelen en connectieven.  

Coherentie en cohesie zijn te beschouwen als twee kanten van één medaille. Niet geheel toevallig liggen 
de gemiddelde p-waarden voor deze onderdelen ook heel erg dicht bij elkaar 

Wat schrijfvaardigheid betreft betrof de try-out een zeer beperkt aantal itemtypes. De gebruikte types zijn 
alle in het vorige hoofdstuk al beschreven en geïllustreerd. Uit de hernieuwde try-out kunnen we 
concluderen dat de meeste itemtypes goed functioneerden, met uitzondering van het markeeritem 
waarover hierboven al een opmerking is geplaatst. 
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Tabel 4-14. Maten voor de items schrijfvaardigheid Nederlands per deelattribuut 

  havo/
vwo 3 

vmbo 2 

   Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
Rir 

Gem. 
RSK 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
Rir 

Gem. 
RSK 

1. Doel en publiek 0,66 0,36 0,17 0,32 0,46 0,39 0,20 0,46

 1.1 Voorkennis en informatiebehoefte 
bij de lezers inschatten 

0,58 0,26 -0,01 0,42     

 1.2 Toonzetting afstemmen op de 
lezer 

0,67 0,38 0,20 0,30 0,39 0,30 0,12 0,44 

 1.3 Schrijfdoel bepalen     0,54 0,50 0,32 0,49 

2. Tekststructuur 0,75 0,26 0,18 0,39 0,58 0,45 0,26 0,49

 2.1 Tekstelementen kiezen, rekening 
houdend met het genre 

0,86 0,27 0,20 0,35 0,58 0,45 0,26 0,49 

 2.2 Passende volgorde van 
tekstelementen bepalen en correcte 
indeling en lay-out aanbrengen 

0,74 0,20 0,12 0,40     

 2.3 Samenhang tussen 
tekstelementen aanbrengen 

0,73 0,31 0,23 0,38     

 2.4 Standpunt weergeven en van 
passende argumenten voorzien 

0,75 0,27 0,18 0,43     

3. Woord- en zinsniveau 0,61 0,31 0,23 0,39 0,71 0,19 0,01 0,42

 3.1 Correcte zinsbouw hanteren 0,63 0,38 0,31 0,37     

 3.2 Passende en cohesieve schrijfstijl 
hanteren 

0,44 0,32 0,22 0,49 0,71 0,19 0,01 0,42 

 3.3 Passend en gevarieerd 
woordgebruik laten zien 

0,69 0,22 0,15 0,34     

  Totaal schrijfvaardigheid  0,65 0,31 0,20 0,37 0,57 0,33 0,15 0,45

Over de kennelijke moeilijkheidsgraad van de operationalisaties van alle deelattributen kunnen we tevreden 
zijn, Bij havo/vwo treffen we de hoogste p-waarde bij deelattribuut 2.1: Tekstelementen kiezen, rekening 
houdend met het genre. Deze hoge waarde spoort met de bevinding dat er in hedendaagse methoden 
Nederlands veel aandacht is voor tekststructuren en voor kenmerken van verschillende tekstgenres.  

De laagste p-waarde werd gevonden bij deelattribuut 3.2 Passende en cohesieve schrijfstijl. Het is 
verleidelijk deze lage p-waarde te verklaren uit enerzijds de zogenoemde diepe semantische woordkennis 
die nodig is om passend en cohesief te schrijven en anderzijds door te verwijzen naar de aard van het 
hedendaagse onderwijs: daarin wordt aan deze deelvaardigheid weinig aandacht besteed, in elk geval 
relatief veel minder aandacht dan vroeger. Deze mogelijke verklaring is echter lastig te rijmen met de hoge 
p-waarde voor hetzelfde deelattribuut bij vmbo: kennelijk is dit deelattribuut voor de twee onderscheiden 
schooltypen op uiteenlopende wijzen geoperationaliseerd. Het is duidelijk dat de moeilijkheidsgraad van 
deze items volledig afhankelijk is van de lemmata die gekozen zijn. Het verdient aanbeveling om een 
nadere analyse te verrichten waarbij kenmerken over frequentie en moeilijkheidsgraad van de gebruikte 
woorden als uitgangspunt wordt gehanteerd. 
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4.5 Resultaten Wiskunde  

De tweede try-out is voor wiskunde de eerste afname in Facet. Specifieke aandachtspunten van deze  
try-out zijn dan ook de ICT-component en de logistiek van de gehele constructie- en afnamecyclus. 
Inhoudelijk is het doel om informatie te verkrijgen over het leerlingmodel en over nieuwe of verbeterde 
itemtypes.  

Operationalisatie van het leerlingmodel wiskunde 
Het leerlingmodel wiskunde kent attributen op twee dimensies: 

1. Domeinen: 
 B Getallen 
 C Verhoudingen 
 D Meten en meetkunde 
 E Verbanden en formules 

 F Informatieverwerking en onzekerheid (alleen havo/vwo) 
2. Vakdidactische kenmerken: 

 Structuur 
 Meerduidigheid 
 Samenhang 

Tabel 4-15 geeft een overzicht van de aantallen items per domein en per kenmerk: Structuur, 
Meerduidigheid of Samenhang (zie CvTE, 2014). Voor vmbo zijn voor afname in Facet meer items 
ontwikkeld dan voor havo/vwo, zoals is afgestemd met CvTE (zie paragraaf 2.1) 
Van de 62 items hebben er 59 betrekking op domein E Verbanden en formules en een drietal items voor 
havo/vwo op domein D Meten en meetkunde. Dit om alle nieuwe itemvormen te kunnen beproeven. 
Het aantal leerlingen bij wie de items zijn afgenomen, is klein (maximaal 103 observaties), zodat de 
statistische maten niet erg betrouwbaar zijn en de resultaten met grote voorzichtigheid geïnterpreteerd 
moeten worden. 

Tabel 4-15. Aantallen (sub-)items en aantal observaties voor wiskunde 

  havo/vwo 3 vmbo 2 

Aantal 
QTI-
items 

Aantal 
sub-
items 

Aantal 
observaties 
Min  -  Max 

Aantal 
QTI 

items 
Aantal 

subitems 

Aantal 
observaties 
Min  -  Max 

Domein D:  
Meten en meetkunde 

3 3 62 - 69      

 Samenhang 3 3 62 - 69      

Domein E: 
Verbanden en formules 

17 50 25 - 103 42 94 21 - 76 

 Structuur 4 9 28 - 103 18 42 50 - 76 

 Meerduidigheid 5 10 10
3 

- 103 7 10 75 - 76 

 Samenhang 8 31 25 - 103 17 42 21 - 76 

Voorbeelditem 1 1         

  21 54 25 - 103 42 94 21 - 76 

Havo/vwo items 
In Tabel 4-16 zijn de itemmaten samengevat. Daarin valt op dat de drie items binnen domein D van 
havo/vwo moeilijk waren. De havo/vwo items binnen domein E zijn met een gemiddelde p-waarde van 0,48 
globaal genomen iets aan de moeilijke kant. Het effect in de try-out 2013, waarin een aantal items te 
eenvoudig was, is hiermee gecompenseerd. Mogelijk wordt dit verklaard doordat binnen de havo/vwo 
respondenten het aandeel havo leerlingen groot was, wat de p-waarden wat heeft gedrukt. 
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Binnen het domein D Verbanden en formules zijn bij havo/vwo de items over Structuur iets moeilijker dan 
de items over Meerduidigheid en Samenhang. Naar het oordeel van de toetsdeskundigen is dit geen 
intrinsieke eigenschap van dit kenmerk, maar eerder een gevolg van de toevallige selectie van de 
betreffende items.  

Vmbo items 
De moeilijkheidsgraad van de vmbo-items, alle binnen domein E, is met een gemiddelde p-waarde van 0,62 
goed te noemen. Een kanttekening hierbij is dat ook een aantal leerlingen van havo-2 de vmbo-items heeft 
gemaakt (zie Tabel 4-2). Bij vmbo zien we geen opvallende verschillende in de itemmoeilijkheid van de drie 
kenmerken.  

Tabel 4-16. Maten voor de items wiskunde per deelattribuut 

  havo/vwo 3 vmbo 2 

   Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
Rir 

Gem. 
RSK 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
Rir 

Gem. 
RSK 

Domein D Meten en meetkunde 0,06 0,39 0,35 0,23   

 Samenhang 0,06 0,39 0,35 0,23     

Domein E Verbanden en formules 0,48 0,26 0,15 0,44 0,62 0,36 0,28 0,41

 Structuur 0,36 0,20 0,08 0,38 0,64 0,32 0,23 0,38 

 Meerduidigheid 0,52 0,20 0,09 0,45 0,57 0,40 0,32 0,47 

 Samenhang 0,50 0,32 0,21 0,45 0,62 0,38 0,31 0,41 

  0,47 0,27 0,16 0,43 0,62 0,36 0,28 0,41

Itemtypes 
Tabel 4-17 geeft een overzicht van de gebruikte itemtypes en in Tabel 4-18 staan de itemmaten uitgesplitst 
naar deze types. We bespreken deze gegevens apart voor havo/vwo en vmbo en illustreren ze met items 
die in de bijlage zijn afgebeeld. 

Havo/vwo items 
De sleepitems (zie Voorbeeld 6-16), dropdownitems (zie Voorbeeld 6-16) en multiple response items (zie 
Voorbeeld 6-23) functioneerden over het algemeen goed. Het enige matrix-item, de vier meerkeuze-items 
en de open items waren moeilijk met gemiddelde p-waarden lager dan 0,35. Bijvoorbeeld een open item 
over kwadratische verbanden, zie Voorbeeld 6-17, waarin niet alleen de p-waarden maar ook de waarden 
van rit en rar laag zijn. Vermoedelijk zijn de leerlingen onvoldoende bekend met het feit dat de tweede-orde 
verschillen van kwadratische verbanden constant zijn. 

Een nieuw type bij havo/vwo was het kort-open item waarin leerlingen een formule invoeren, zie Voorbeeld 

6-18. Deze items waren ook vrij moeilijk. Vermoedelijk is de lage p-waarde veroorzaakt door een combinatie 
van factoren. Ten eerste vraagt het item veel aan wiskundige vaardigheid. Ten tweede is het gebruik van 
de formule-editor mogelijk een barrière: de implementatie in Facet was nog niet perfect en de hoeveelheid 
oefening en gewenning voor de leerling beperkt tot één oefenitem.  

Dergelijke formule-items zullen bij het automatisch beoordelen van responsen naar verwachting een 
belangrijke rol gaan spelen. Het gebruik van de formule-editor om formules in te voeren vraagt enige 
vaardigheid van de leerlingen. Voor de toekomst lijkt het raadzaam om uitgebreidere oefenmogelijkheden 
aan te bieden, die leerlingen enkele dagen voor de afname kunnen doorwerken. 

Bij vmbo zijn tien verschillende itemtypen gebruikt, met een nadruk op open items met reëel getal en 
meerkeuze items, zie Voorbeeld 6-11.  

Bij vmbo zijn ook drie gecombineerde itemtypes gebruikt, waarbij de leerling op één scherm verschillende 
soorten items moest beantwoorden. Een voorbeeld hiervan is een item (zie Voorbeeld 6-14) waarin de 
leerling twee keer een getal moet invullen en een meerkeuze-onderdeel moet beantwoorden. Uit de 
itemmaten blijkt dat vooral de eerste interactie informatief is. Bij deze gecombineerde items zien we dat 
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twee open item-onderdelen waren aan de moeilijke kant waren. Ten slotte blijkt dat het enige item waarbij 
leerlingen in één antwoordveld een bewerking en een getal moesten invoeren (kort open-item met tekst) 
moeilijk was. 
 
Tabel 4-17. Aantal beantwoorde items wiskunde per type (inclusief voorbeelditem)  

 havo/vwo 3 vmbo 2 
Itemtype Aantal QTI-

items 
Aantal sub-

items 
Aantal QTI-

items 
Aantal sub-

items 
Multiple respons-item  2 9 3 14 

Meerkeuze-items  4 4 14 14 

Sleepitems (afbeelding)  3 15 1 14 

Dropdown-items  5 14   

Matrixitems  1 4 1 2 

Kort open-item met geheel getal   2 4 

Kort open-item met formule 4 4   

Kort open-item met reëel getal 2 4 14 30 

Kort open-item met tekst   1 1 

Gecombineerde items: dropdown en kort 
open getal 

  
3 

 

 Dropdown-subitems    5 

 Kort open-subitems (geheel getal)    2 

 Kort open-subitems (reëel getal)    2 

Gecombineerde items: sleep en kort 
open getal 

  
1 

 

 Sleep_subitems (afbeelding)    1 

 Kort open-subitems (reëel getal)    1 

Gecombineerde items: meerkeuze en 
kort open getal 

  
1 

 

 Meerkeuze-subitems    1 

 Kort open-subitems (reëel getal)    2 

Totaal  21 54 42 94 
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Tabel 4-18. Maten voor de items wiskunde per type item 

 havo/vwo 3 vmbo 2 

 Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
Rir 

Gem. 
RSK 

Gem. 
P 

Gem. 
Rit 

Gem. 
Rir 

Gem. 
RSK 

Multiple respons-item  0,62 0,24 0,12 0,43 0,54 0,25 0,14 0,45 

Meerkeuze-items  0,34 0,15 0,05 0,43 0,57 0,40 0,31 0,47 

Sleepitems (afbeelding)  0,57 0,36 0,26 0,44 0,86 0,38 0,32 0,31 

Dropdown-items  0,47 0,25 0,15 0,46     

Matrixitems  0,28 0,15 0,00 0,44 0,74 0,30 0,22 0,44 

Kort open-item met geheel getal     0,62 0,21 0,15 0,29 

Kort open-item met formule 0,30 0,34 0,26 0,33     

Kort open-item met reëel getal 0,24 0,29 0,17 0,40 0,60 0,36 0,29 0,41 

Kort open-item met tekst     0,05 0,28 0,24 0,22 

Gecombineerde items: dropdown en 
kort open getal 

        

 Dropdown-subitems     0,84 0,50 0,45 0,37 

 Kort open-subitems (geheel 
getal) 

    0,36 0,46 0,41 0,36 

 Kort open-subitems (reëel getal)     0,47 0,48 0,39 0,50 

Gecombineerde items: sleep en kort 
open getal 

        

 Sleep_subitems (afbeelding)     0,78 0,25 0,17 0,42 

 Kort open-subitems (reëel getal)     0,31 0,24 0,15 0,47 

Gecombineerde items: Meerkeuze en 
kort open getal 

        

 Meerkeuze-subitems     0,63 0,40 0,31 0,49 

 Kort open-subitems (reëel getal)     0,47 0,46 0,38 0,49 

Totaal  0,47 0,27 0,16 0,43 0,62 0,36 0,28 0,41 
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4.6 Conclusies 

Op basis van de resultaten van de try-out, zijn de volgende conclusies en leerpunten geformuleerd. 

Voldoende deelname 
De inhoudelijke meerwaarde van deze try-out is te beperkt omdat er te weinig data is verzameld. Er kunnen 
geen conclusies getrokken worden over het toetsontwerp. De oorzaak hiervan is het feit dat te veel scholen 
zijn afgehaakt nadat aanvankelijk voldoende scholen geworven waren.  
De redenen voor scholen om af te haken, waren: 

 Te geringe tegenprestatie (geen rapportage na de afname) 
 Systeemeisen zijn te hoog 
 De timing is ongelukkig: in de examenperiode 

Het leerpunt hierin is dat bij volgende afnames en zeker bij de grootschalige pretests, de scholen op een 
andere wijze betrokken en beloond moeten worden om voldoende deelname te verzekeren.  
Inmiddels is hierop al ingespeeld door de gewijzigde aanpak van de DTT-ontwikkeling (pilotperiode tot en 
met 2017) en de aanpak van de implementatie: samenwerking met een vaste groep scholen. 

Systeemimplementatie 
Voor deze try-out is een aparte implementatie van Facet gerealiseerd: een aparte versie (2.x), alleen in de 
veldtestomgeving (niet in productie) en met een centrale planner bij DUO. Deze nieuwe wijze van 
implementeren kon niet tijdig gerealiseerd worden en heeft voor vertraging gezorgd bij de toch al laat 
geplande afnameperiode. 

Het leerpunt hier is dat het wenselijk is dat de DTT gebruik maakt van de reguliere productie-versie en  
-omgeving van Facet, zodat ook zoveel mogelijk de gebruikelijke processen toegepast kunnen worden. 
Dat bespaart tijd, geld en energie. Inmiddels is ook hierop al ingespeeld bij de keuze voor de reguliere 
afname-omgeving van Facet voor de pretest in februari 2015. 

Nieuwe itemtypes 
Om meer authentieke opgaven te kunnen construeren, zijn voor de DTT nieuwe itemtypes ontwikkeld met 
nieuwe interactievormen. De resultaten van deze itemtypes roept in een aantal gevallen de vraag op of de 
leerlingen de nieuwe interactievorm goed begrepen hebben.  

Het leerpunt hier is tweeledig: 
 De leerlingen moeten voldoende gelegenheid krijgen om vooraf met de nieuwe interactievormen te 

oefenen. 

 Een usability-onderzoek naar de nieuwe interactievormen kan concrete aanwijzingen opleveren voor 
verbeterde interactie. 

Systeemontwikkeling 
De diagnostische metadatering is voor de try-out niet gerealiseerd in QuestifyBuilder.De prioriteit is gelegd 
bij de ontwikkeling van de itemtypes zelf. Dat betekende voor Cito extra inspanning en vertraging bij de 
dataverwerking. . 

Het leerpunt hierbij is dat het cruciaal is dat de dataverwerking van de DTT-metadatering in alle systemen in 
de keten zo snel mogelijk opgeleverd en getest wordt, om de ontwikkeling van de DTT niet in gevaar te 
brengen. Een snelle dataverwerking bij de pretest is een randvoorwaarde voor de tijdige oplevering van de 
adaptieve toetsen voor de eerste afname: als de psychometrische kenmerken van de items niet tijdig 
beschikbaar zijn, kunnen er geen adaptieve toetsen gemaakt worden. 

Havo 2 
Met name voor vmbo-b en havo 2 blijkt het lastig(er) om scholen en leerlingen te werven.  

Het leerpunt hierbij is dat er bij volgende pretests en try-outs pas in havo 2 afgenomen wordt, als er voor de 
andere schoolniveaus voldoende leerlingen en scholen geworven zijn. 
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