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COTAN Beoordeling 2022 van de Digitale IEP Eindtoets 2023  

(handleiding uit 2022) 

 

 

1. Theoretische uitgangspunten: goed 

2. Kwaliteit van het testmateriaal: goed 

3. Kwaliteit van de handleiding: goed 

4. Normen: n.v.t.
1
 

5. Betrouwbaarheid: goed
 

6. Begripsvaliditeit: onvoldoende* 

7. Criteriumvaliditeit: onvoldoende* 

 

 
1 
De Digitale IEP Eindtoets kent twee normeringen: 1. normering t.a.v. toetsadvies, 2. normering t.a.v. 

referentieniveaus. Beide normeringen worden na de echte afname van de IEP Eindtoets 2023 

vastgesteld door de Expertgroep Toetsen PO of door Stichting Cito Control in opdracht van het 

College voor Toetsen en Examens. Derhalve liggen deze normeringen buiten de scope van de 

COTAN beoordeling van de Digitale IEP Eindtoets 2023 en geldt de beoordeling ‘n.v.t.’. 
 

 

 

 

*Reden bij ‘onvoldoende’: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. Geen onderzoek naar de externe structuur. 

7. Geen onderzoek. 

 

N.B. De Digitale IEP Eindtoets 2023 is aanvullend beoordeeld op het aspect ‘Computer adaptief 

toetsen’ en dit aspect is als ‘onvoldoende’ beoordeeld. 



 

TOELICHTING BIJ DE COTAN BEOORDELING VAN DE DIGITALE IEP EINDTOETS 2023 

©2022, Nederlands Instituut van Psychologen, Utrecht 3 

DIGITALE IEP EINDTOETS 2023 
 

Uitgangspunten van de Testconstructie 

De Digitale IEP Eindtoets 2023 (d.w.z. versie voor afname in het schooljaar 2022/2023) is een 

adaptieve eindtoets voor leerlingen van groep 8 in het primair onderwijs, die volgens een ‘multi-stage 

testing’-design wordt afgenomen. De toets bestaat uit de volgende wettelijk verplichte onderdelen: 

‘Lezen’, ‘Taalverzorging’ en ‘Rekenen’ (d.m.v. de domeinen ‘Getallen’, ‘Verhoudingen’, ‘Meten & 

Meetkunde’ en ‘Verbanden’). Het onderdeel ‘Begrippenlijst’ wordt niet apart getoetst, maar als 

onderdeel van de opgaven van ‘Lezen’ en ‘Taalverzorging’ getoetst. De inhoud van de toetsen is 

gebaseerd op de Algemene Toetswijzer van het College voor Toetsen en Examens en het 

Referentiekader taal en rekenen. In ‘Bijlage 1 IEP Toetswijzer 2023 - digitale afname’ worden 

toetsmatrijzen aangedragen over hoe de toetsen zijn opgebouwd. 

De relevantie van de toetsinhoud voor de te meten constructen wordt bevorderd door bij de 

operationalisatie algemene principes te volgen die bevorderen dat de constructen zo zuiver mogelijk 

worden gemeten. Zo wordt bij het onderdeel ‘Rekenen’ geen overbodige tekst gebruikt, zijn de 

woorden en zinnen eenvoudig en is audio-ondersteuning beschikbaar. Daarnaast is ervoor gezorgd dat 

de contexten van de opgaven passend zijn voor alle leerlingen, ongeacht sekse, levensbeschouwelijke 

achtergrond, regio of sociaal-economische omstandigheden. De toetsen bestaan uit verschillende type 

opgaven, waaronder gesloten en open vragen. Dit is niet alleen gedaan om recht te doen aan de 

voorkeuren van leerlingen, maar ook omdat bij sommige deelvaardigheden open vragen (hoewel de 

scoring ervan enige ruimte voor interpretatie laat) relevanter en mogelijk meer valide kunnen zijn. 

De eerste functie van de Digitale IEP Eindtoets 2023 is het vaststellen van het behaalde 

referentieniveau voor ‘Lezen’ (1F en 2F), ‘Taalverzorging’ (1F en 2F) en ‘Rekenen’ (1F en 1S). De 

tweede functie is het geven van een toetsadvies voor het voortgezet onderwijs, dat dient als tweede 

gegeven naast het schooladvies van de leerkracht. Het schooladvies van de leerkracht wordt alleen 

heroverwogen wanneer de toetsuitslag wijst op een hoger doorstroomniveau dan door de leerkracht 

aangegeven is. 

In principe is de toets geschikt voor alle leerlingen uit groep 8 in het regulier basisonderwijs, het 

speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs, met uitzondering van de leerlingen die voldoen aan 

de omschrijving zoals vermeld in de wet hierover (o.a. leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland 

zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen of leerlingen met een IQ beneden 75). Er worden 

aanwijzingen gegeven voor de toetsafname bij leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte 

vanwege dyslexie, dyscalculie, kleurenblindheid en/of een visuele of auditieve beperking. 

 

Kwaliteit van het Testmateriaal 

Papier-en-potloodversie 

N.v.t. 

 

Computerversie 

De Digitale IEP Eindtoets 2023 kent een specifieke vorm van adaptiviteit, die niet per item maar per 

blok van items wordt gerealiseerd (zogeheten ‘multi-stage testing’-design) en bestaat voor ieder 

onderdeel (‘Lezen’, ‘Taalverzorging’ en ‘Rekenen’) uit drie stages. De eerste stage is voor iedere 

leerling hetzelfde. De tweede en derde stage bestaan elk uit drie blokken die verschillen in 

moeilijkheid (d.w.z. makkelijk, middel, moeilijk). Afhankelijk van de prestatie van een leerling 

tijdens de eerdere stage(s), wordt hij/zij doorverwezen naar één van de drie blokken. De opgaven zijn 

per stage en per blok gestandaardiseerd qua inhoud, vorm en volgorde, maar welke opgaven een 

leerling krijgt aangeboden is dus afhankelijk van welke route hij/zij doorloopt. De grens tussen het 

makkelijkste en het middelste blok ligt rond het 33.3
e
 percentiel van de vaardigheidsverdeling van de 

papieren IEP Eindtoets 2022 en de grens tussen het middelste en moeilijkste blok ligt rond het 66.7
e
 

percentiel van die verdeling. De toets bestaat uit twee delen, één voor elke afnamedag; stage 1 en 2 

worden op de eerste dag afgenomen en stage 3 wordt op de tweede toetsdag afgenomen.  
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De opgaven zijn vrij van kwetsende inhoud en correct geformuleerd. Toch zijn er ook een aantal 

zaken en/of items die tot verwarring kunnen leiden. Zo wordt bij item 37 van het onderdeel ‘Lezen’ in 

één van de antwoordalternatieven verwezen naar de alinea ‘Financiën’, maar in de tekst is de 

betreffende alinea getiteld ‘Geld’. In de instructievideo bij item 73 en item 123 van het onderdeel 

‘Rekenen’ wordt aangegeven om duizendtallen niet met een punt te schrijven, terwijl bij deze 

opgaven de duizendtallen wel met een punt worden geschreven. Bij het onderdeel ‘Lezen’ was de 

relevante zin soms gemarkeerd en soms niet, of waren nog de relevante zinnen van vorige of volgende 

vragen gemarkeerd. Bij een matchingsvraag over ‘zo goed als nieuw’ was één van de momenten in de 

vraag ‘tijdens de pauze’, maar er werd geen pauze benoemd in de tekst. Ook moet je hier, naast lezen, 

emoties uitgedrukt via verschillende emoticons kunnen herkennen. Dat heeft niet zo veel met 

leesvaardigheid te maken. In de reactie aan de COTAN heeft Bureau ICE laten weten kritisch te 

zullen kijken naar de betreffende items en indien nodig deze aan te zullen passen. 

Bij de Digitale IEP Eindtoets 2023 wordt gebruik gemaakt van een automatisch en objectief 

scoringssysteem; de juiste antwoorden op de opgaven liggen vast. De verschillende type opgaven 

worden beschreven in ‘Bijlage 1 IEP Toetswijzer 2023 – digitale afname’. De correcte beantwoording 

van een opgave leidt tot de score ‘1’. Indien bij een opgave meerdere antwoorden gegeven moeten 

worden, dienen alle antwoorden correct te zijn voor het verkrijgen van de score ‘1’. 

De instructie voor de leerlingen is duidelijk. De toetsafname begint met een algemene instructievideo 

en ieder onderdeel start met een specifieke instructievideo. Tevens maken leerlingen voorafgaand aan 

de toetsafname een demo-toets. De toets wordt afgenomen via een online platform. Het is hierin 

mogelijk om tijdens de toetsafname de zoekfunctie te gebruiken. Dat is onwenselijk, aangezien het 

gebruik van de zoekfunctie het beantwoorden van sommige vragen heel makkelijk maakt. In de 

reactie aan de COTAN heeft Bureau ICE laten weten dat dit inderdaad niet wenselijk is en hier 

aandacht aan te zullen schenken. De vormgeving van de digitale toets ziet er overzichtelijk en goed 

verzorgd uit. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen het taaldeel en het rekendeel. Er wordt 

verder aangegeven welke opgaven wel of niet beantwoord zijn en bij het afsluiten van een stage wordt 

een waarschuwing gegeven indien opgaven nog niet zijn beantwoord. Binnen een stage is het 

mogelijk terug te keren naar vorige items, maar na het afsluiten van een stage is het niet mogelijk 

terug te keren naar een vorige stage. Bij items waar meerdere antwoorden geselecteerd moeten 

worden, is het mogelijk om meer dan het vereiste aantal te selecteren. Bij het onderdeel 

‘Taalverzorging’ is audio-ondersteuning nodig, bij het onderdeel ‘Rekenen’ is audio-ondersteuning 

altijd beschikbaar maar optioneel en bij het onderdeel ‘Lezen’ kan de leerkracht zelf bepalen of audio-

ondersteuning voor een leerling wel of niet beschikbaar is. Bij het onderdeel ‘Lezen’ is een papieren 

tekstboekje beschikbaar voor leerlingen die liever van papier lezen. Voor de items afgenomen in 2022 

is Differential Item Functioning onderzocht, om te onderzoeken of het uitmaakt of de leerling de tekst 

op papier of digitaal gelezen heeft. Dat was slechts bij 4 van de 195 items consistent het geval. Op 

basis van deze eerdere resultaten wordt aangenomen dat het lezen van de tekst op papier of digitaal 

weinig invloed heeft op het functioneren van de items.  

De beveiliging van de toets wordt beschreven in ‘Bijlage 4 Beveiligingsprotocol’. 

 

N.B. Bij één COTAN beoordelaar paste de instructievideo in de lengte niet op het scherm. Doordat er 

geen mogelijkheid is om het scherm volledig uit te vullen, moest de beoordelaar scrollen om alles te 

kunnen zien. Aangezien in de Afnamehandleiding geen minimale afmetingen voor het scherm worden 

gegeven, is het wellicht goed na te gaan of het nodig is die alsnog te vermelden. In de reactie aan de 

COTAN heeft Bureau ICE aangegeven dit nogmaals te zullen bekijken en duidelijker te zullen zijn 

over de gewenste scherminstellingen. 

 

Kwaliteit van de Handleiding 

In de documenten ‘Verantwoording Normeringsonderzoek digitale IEP Eindtoets 2023’, ‘Bijlage 1 

IEP Toetswijzer 2023 - digitale afname’, ‘Bijlage 2 IEP Eindtoets 2023 - Toetsreglement’, ‘Bijlage 3 

IEP Afnamehandleiding 2023’ en ‘Bijlage 4 Beveiligingsprotocol’ is op diverse plaatsen informatie 

opgenomen die relevant en belangrijk is voor de gebruiker. Hierin wordt ook ingegaan op de 
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gebruiksmogelijkheden van de IEP Eindtoets 2023, maar de beperkingen worden slechts summier 

beschreven. 

De instructies voor de toetsleider staan duidelijk beschreven in ‘Bijlage 3 IEP Afnamehandleiding 

2023’ en zijn in grote lijnen duidelijk en compleet, wat betreft zowel de voorbereiding als de afname 

zelf. Zo worden er letterlijke instructieteksten voorgeschreven en wordt duidelijk gemaakt wat op 

bepaalde vragen moet worden geantwoord. Opvallend is dat aan de leerkracht de vrijheid wordt 

gegeven om leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte extra tijd te geven (d.w.z. maximaal 

anderhalf keer zo veel tijd), maar kennelijk ook andere leerlingen zodanig extra tijd te geven dat deze 

de toets helemaal kunnen afmaken. Hierbij ontbreken echter richtlijnen over wanneer de leerkracht 

daartoe zou kunnen besluiten. Ook wordt niet duidelijk gemaakt of dit slechts een uitzondering moet 

zijn of dat er ruim van die mogelijkheid gebruik mag worden gemaakt. Omdat een dergelijke 

verlenging in principe aan de standaardisatie afbreuk doet, zou men hier minder beslissingsvrijheid en 

veel scherpere richtlijnen verwachten. 

Aan de hand van één leerlingrapport (inclusief ‘Leeswijzer’) wordt duidelijk uitgelegd hoe dat moet 

worden gelezen; er is duidelijk te lezen (en grafisch te zien) welk referentieniveau voor de drie 

onderdelen is behaald en welk schooltype wordt geadviseerd. Daarbij laten de grafieken zien hoe ruim 

de referentieniveaus en het geadviseerde schooltype zijn behaald. Meer uitleg daarover zou echter 

wenselijk zijn. Voor de Digitale IEP Eindtoets 2023 wordt later besloten hoe de detailscores (bijv. 

percentages correct beantwoord voor de onderdelen van ‘Lezen’, ‘Taalverzorging’ en ‘Rekenen’ bij 

de papieren IEP Eindtoets 2023) gepresenteerd zullen worden. Bij een eventuele weergave van 

dergelijke detailscores is een toelichting gewenst om duidelijk te maken dat deze ‘scores’ niet 

dezelfde pretentie hebben als van de referentieniveaus. De COTAN vindt informatie over 

verantwoord gebruik en interpretatie van dergelijke scores en aanduidingen belangrijk. Een meer 

complete casusbeschrijving, die het gebruik van de toets in een relevante context illustreert, is 

derhalve wenselijk. Daarnaast zou het goed zijn om een of meer compleet uitgewerkte 

casusbeschrijvingen toe te voegen die laten zien dat er discrepanties kunnen zijn tussen het 

toetsadvies en het schooladvies en wat daarvan de oorzaak kan zijn, of dat een leerling op andere, niet 

door de toets gemeten domeinen van taalvaardigheid een heel ander beeld laat zien. In de reactie aan 

de COTAN heeft Bureau ICE uitgelegd dat zij scholen/leerkrachten bij het bekend maken van de 

resultaten middels een nieuwsbrief wijzen op de ‘Handreiking schooladvisering’ van het ministerie 

van OCW voor een nadere toelichting bij de vraag hoe te handelen in het geval er discrepanties zijn 

tussen het toetsadvies en het (voorlopig) schooladvies. In de leerlingbrief wordt tevens stil gestaan bij 

de reden waarom er eventueel een verschil kan zijn tussen het toetsadvies en het schooladvies. 

In ‘Bijlage 3 IEP Afnamehandleiding 2023 ’ wordt gewezen op het belang van onder meer dezelfde 

afnameomstandigheden op beide afnamedagen, maar er staat niets geschreven over een mogelijke 

invloed van andere (achtergrond)variabelen op de behaalde toetsscore.  

De informatie in ‘Bijlage 2 IEP Eindtoets 2023 - Toetsreglement’ en ‘Bijlage 3 IEP 

Afnamehandleiding 2023’ maakt duidelijk dat de Digitale IEP Eindtoets 2023 afgenomen kan worden 

door de schooldirecteur aangewezen toetsleider met een onderwijsbevoegdheid. Dit is bij voorkeur de 

eigen leerkracht van groep 8 en bij diens afwezigheid de directeur, adjunct-directeur, intern begeleider 

of een ander personeelslid dat een onderwijsbevoegdheid heeft in het basisonderwijs. Hoewel het niet 

expliciet vermeld wordt in de toetsmaterialen lijkt de interpretatie van de toetsresultaten 

voorbehouden aan de leerkracht van groep 8. De informatie in het toetsreglement en de 

afnamehandleiding gaat uitgebreid in op afname van de eindtoets en minder op de interpretatie van de 

toetsresultaten en het gebruik ervan. Het zou goed zijn om informatie op te nemen waarmee 

gewaarborgd wordt dat de leerkracht in staat wordt gesteld om de resultaten op eenduidige en 

eenvoudige wijze uit te leggen aan ouders. 

De Digitale IEP Eindtoets 2023 wordt afgenomen via een online toetsplatform; er hoeft geen software 

geïnstalleerd te worden. De systeemeisen voor de digitale afname worden vermeld in Bijlage 1 van 

‘Bijlage 3 IEP Afnamehandleiding 2023’. Een beschrijving ontbreekt van de bediening en 

mogelijkheden van het toetsplatform. Testgebruikers kunnen bij vragen of opmerkingen contact 

opnemen met de uitgever. 
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N.B. De titel van Bijlage 3 is ‘Bijlage 3 IEP Afnamehandleiding 2023’, terwijl op de eerste pagina 

van het document staat ‘IEP Eindtoets 2023 Toetswijzer’. 

 

Normen 

Gezien de adviserende en referentieniveaubepalende functie van de Digitale IEP Eindtoets 2023, zijn 

het toetsadvies en het behaalde referentieniveau per deeltoets de belangrijkste scores. Bij zowel de 

normering ten aanzien van het toetsadvies als de normering ten aanzien van de behaalde 

referentieniveaus is sprake van criteriumgerichte interpretatie (d.w.z. de behaalde scores worden 

vergeleken met vastgestelde grensscores). Bij deze normeringen zijn/worden de te hanteren 

grensscores vastgesteld met behulp van het gezamenlijk anker door de Expertgroep Toetsen PO of 

door Stichting Cito Control (SCC) in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). 

Deze normeringen liggen daardoor buiten de scope van de COTAN beoordeling van de Digitale IEP 

Eindtoets 2023. Hieronder wordt wél de totstandkoming van die normeringen beschreven. 

 

De normering ten aanzien van het toetsadvies is gebaseerd op de gewogen (theta)somscore van de 

scores op de drie onderdelen ‘Lezen’, ‘Taalverzorging’ en ‘Rekenen’, met gewichten 0.30, 0.25 en 

0.45, respectievelijk. De gewogen (theta)somscore wordt (middels lineaire transformatie) omgezet 

naar een score met waarden tussen 50 en 100. 

De te gebruiken grensscores voor de toetsadviezen worden door de Expertgroep Toetsen PO of door 

SCC in opdracht van het CvTE vastgesteld op basis van de afnamegegevens van alle eindtoetsen in 

april en mei 2023. Dit kan doordat sinds 2019 ter bevordering van de vergelijkbaarheid van de 

eindtoetsen gebruik wordt gemaakt van het gezamenlijk anker dat in alle eindtoetsen is opgenomen. 

Ook voor de normering ten aanzien van de referentieniveaus geldt dat de te hanteren grensscores 

vastgesteld worden door de Expertgroep Toetsen PO of door SCC in opdracht van het CvTE op basis 

van het gezamenlijk anker en na afname van alle eindtoetsen in april en mei 2023. 

 

Op de leerlingrapportage is tevens een aanduiding op de groene balk bij de referentieniveaus 

zichtbaar. Deze aanduiding is illustratief van aard en geeft aan hoe ver de leerling verwijderd is van 

het volgende niveau. Het is een relatieve bepaling op basis van het aantal goede antwoorden onder of 

boven een grensscore. Bureau ICE heeft er bewust voor gekozen om op de groene balk, naast de 

informatie in de Leeswijzer, niet meer nadruk te leggen dan nodig is. 

Op de achterzijde van het leerlingrapport worden “detailscores referentieniveaus” vermeld, ook al zal 

voor de echte afname in 2023 bepaald worden op welke wijze deze scores weergegeven zullen 

worden. Hoewel deze scores, net als de aanduidingen op de groene balken, alleen illustratief van aard 

zijn, vindt de COTAN informatie over verantwoord gebruik en interpretatie van dergelijke scores en 

aanduidingen belangrijk. Die informatie ontbreekt echter. 

 

Betrouwbaarheid 

De toetsresultaten van de Digitale IEP Eindtoets 2023 zijn het toetsadvies en de behaalde 

referentieniveaus op de drie onderdelen en worden bepaald door middel van grensscores. De lokale 

betrouwbaarheid rondom deze grensscores is derhalve het meest relevant voor het gebruik van de 

Digitale IEP Eindtoets 2023 en is als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van Betrouwbaarheid. 

Daarbij wordt het geven van een toetsadvies beschouwd als een belangrijke beslissing op individueel 

niveau en het bepalen van de behaalde referentieniveaus op de drie onderdelen als minder belangrijke 

beslissing op individueel niveau. 

Aangezien de toetsadviescesuren voor de Digitale IEP Eindtoets 2023 nog niet zijn vastgesteld, wordt 

een indicatie gegeven van de lokale betrouwbaarheid op basis van de toetsadviescesuren van de 

(papieren) IEP Eindtoets 2022. In Tabel 8.4 van ‘Verantwoording Normeringsonderzoek digitale IEP 

Eindtoets 2023’ wordt de lokale betrouwbaarheid van de grensscores voor de toetsadviescesuren 

gerapporteerd. De waarden liggen tussen .96 en .99 en daarmee is Betrouwbaarheid als ‘goed’ 

beoordeeld voor het toetsadvies. Overigens is bij de berekening uitgegaan van de aanname dat 

leerlingen bij elk van de drie onderdelen dezelfde route doorloopt, terwijl dit in werkelijkheid niet zo 

hoeft te zijn. 
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Voor de referentieniveaus is eveneens de lokale betrouwbaarheid berekend bij de grenzen voor de 

referentiecesuren van de (papieren) IEP Eindtoets 2023. In Tabel 7.2 van ‘Verantwoording 

Normeringsonderzoek digitale IEP Eindtoets 2023’ wordt de lokale betrouwbaarheid van de 

grensscores voor de referentieniveaus per onderdeel (d.w.z. ‘Lezen’, ‘Taalverzorging’ en ‘Rekenen’) 

en per route gerapporteerd. De waarden liggen tussen .92 en .97 en zijn daarmee als ‘goed’ te 

kwalificeren. Aangenomen mag worden dat de resultaten vergelijkbaar zijn voor de werkelijke 

cesuren van de operationele toets van 2023. 

Op pagina 28 van ‘Verantwoording Normeringsonderzoek digitale IEP Eindtoets 2023’ staat vermeld 

dat de globale betrouwbaarheid per route varieert tussen .81 en .86 is voor ‘Lezen’, tussen .85 en .88 

voor ‘Taalverzorging’ en tussen .92 en .93 voor ‘Rekenen’. Deze schattingen per onderdeel en per 

route zijn uitgevoerd in Lexter op basis van een gesimuleerde leerlingpopulatie (n = 1000 per route) 

voor de IEP Eindtoets 2023 (details over die leerlingpopulatie ontbreken). In de reactie aan de 

COTAN heeft Bureau ICE uitgelegd dat de gesimuleerde leerlingpopulatie gebaseerd is op de 

leerlingpopulatie van de pretest, die beschreven wordt in paragraaf 4.2 pagina 11 en 12. 

Tevens wordt een indicatie van de globale betrouwbaarheid van de toets als geheel gerapporteerd. 

Deze is bepaald aan de hand van de formule voor de betrouwbaarheid van samengestelde scores (He, 

2009). De globale betrouwbaarheid varieert per route tussen .90 en .92 bij gebruik van de variantie-

covariantiematrix van de afnamegegevens van de digitale pretest in 2022 in combinatie met de 

globale betrouwbaarheid van de drie onderdelen op basis van een gesimuleerde leerlingpopulatie. 

Deze waarden zijn ‘goed’ te noemen. Aangenomen mag worden dat de variantie-covariantiematrix 

van de afnamegegevens van de operationele digitale toets van 2023 zeer vergelijkbaar zijn en daarmee 

ook de globale betrouwbaarheid van de Digitale IEP Eindtoets 2023 als geheel.  

Daarnaast worden in paragraaf 8.4 van ‘Verantwoording Normeringsonderzoek digitale IEP Eindtoets 

2023’ worden per onderdeel testinformatiecurves verstrekt voor de negen verschillende routes binnen 

de multi-stage toets. Deze curves laten zien dat volgens verwachting de moeilijkere routes een hogere 

informatiewaarde hebben bij hogere vaardigheidsscores. 

 

Begripsvaliditeit 

Op pagina 17 van ‘Verantwoording Normeringsonderzoek digitale IEP Eindtoets 2023’ worden de 

selectiecriteria beschreven voor het wel/niet opnemen van items in de Digitale IEP Eindtoets 2023 

teneinde de psychometrische kwaliteit van de items te waarborgen. Er wordt gekeken naar de p-

waarde en de item-testcorrelatie, waarbij de inhoudelijke dekking niet uit het oog wordt verloren. In 

Bijlage 13 worden voor alle voor de Digitale IEP Eindtoets 2023 geselecteerde items de p-waarde 

(o.b.v. alle afnames) en de hoogst gevonden item-testcorrelatie gegeven. De p-waarden liggen tussen 

.31 en .94 voor ‘Lezen’, tussen .24 en .94 voor ‘Taalverzorging’ en tussen .12 en .92 voor ‘Rekenen’. 

Wat betreft de item-test correlaties geldt dat voor 18 van de 89 items van ‘Lezen’ de waarde tussen 

.20 en .29 ligt (d.w.z. ‘voldoende’) en één een waarde van .17 (d.w.z. ‘onvoldoende’) heeft, de 

overige waarden zijn 0.30 of hoger (d.w.z. ‘goed’). Voor ‘Taalverzorging’ geldt dat voor 18 van de 97 

items de waarde ‘voldoende’ is, de overige waarden zijn ‘goed’ te noemen. Bij ‘Rekenen’ zijn de 

waarden van 12 van de 123 items ‘voldoende’ en de rest ‘goed’ te noemen. 

Tevens is om de nauwkeurigheid van de parameterschattingen te kunnen beoordelen constante c, die 

de relatie uitdrukt tussen de standaardfout van de moeilijkheidsparameter en de standaarddeviatie van 

de vaardigheidsverdeling, berekend. De gemiddelde c ligt onder de norm van 0.2, wat ‘goed’ te 

noemen is; acht items van het onderdeel ‘Lezen’ en één item van het onderdeel ‘Taalverzorging’ 

hebben een waarde die hoger is. 

Verder worden in Bijlage 12a, 12b en 12c voor elk van de drie onderdelen apart de resultaten van 

Lagrange Multiplier Tests weergegeven, waarbij drie vaardigheidsgroepen (laag, midden, hoog) zijn 

onderscheiden in een groep leerlingen die dezelfde versie hebben gemaakt tijdens de pretest. Deze 

resultaten kunnen gebruikt worden als een indicatie voor de itempassing, die ‘goed’ te noemen is. 

Informatie over de modelpassing ontbreekt. 

Al met al is de interne structuur van de Digitale IEP Eindtoets 2023 als ‘voldoende’ beoordeeld, 

echter onderzoek naar de externe structuur (bijv. convergente validiteit of verschillen tussen relevante 

groepen) ontbreekt. Derhalve is Begripsvaliditeit als ‘onvoldoende’ beoordeeld. 
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N.B. in ‘Bijlage 13 p- en rit-waarden geselecteerde items IEP Eindtoets 2023’ ontbreekt het decimaal 

teken bij de item-test correlaties. 

 

Criteriumvaliditeit 

Er is geen onderzoek naar de criteriumvaliditeit uitgevoerd, omdat middelbare scholen vanwege de 

AVG geen doorstroomgegevens van individuele leerlingen meer beschikbaar mogen stellen via DUO. 

 

 

Computer Adaptief Toetsen 

In Hoofdstuk 7 van de ‘Verantwoording Normeringsonderzoek 2023’ wordt ingegaan op het MST-

design en het samenstellen ervan voor de Digitale IEP Eindtoets 2023. De Digitale IEP Eindtoets 

2023 bestaat uit drie stages. De eerste stage is voor iedere leerling hetzelfde. De tweede en derde 

stage bestaan elk uit drie blokken die verschillen in moeilijkheid (d.w.z. makkelijk, middel, moeilijk). 

Afhankelijk van de prestatie van een leerling tijdens de eerdere stage(s), wordt hij/zij doorverwezen 

naar één van de drie blokken. De grens tussen het makkelijkste en het middelste blok ligt rond het 

33.3
e
 percentiel van de vaardigheidsverdeling van de papieren IEP Eindtoets 2022 en de grens tussen 

het middelste en moeilijkste blok ligt rond het 66.7
e
 percentiel van die verdeling. Bij de samenstelling 

van de stages is wat betreft de inhoud rekening gehouden met een goede spreiding van onderwerpen, 

volgens de wettelijke eisen. 

Hoofdstuk 5 van de ‘Verantwoording Normeringsonderzoek 2023’ gaat in op de pretest die in maart 

2022 heeft plaatsgevonden. Hierbij werden de items verspreid over negen verschillende versies, die 

hoofdzakelijk per onderdeel via de 20 items van het gezamenlijk anker 2021 gelinkt zijn aan elkaar. 

De items van de negen versies zijn bij minimaal 466 leerlingen en maximaal 535 leerlingen 

afgenomen, waarmee ruimschoots aan de minimumeis van de COTAN voor het aantal observaties 

voor het éénparameter model per item (n > 200) is voldaan. Het valt overigens op dat door het 

excluderen van leerlingen met meer dan 15% missing per onderdeel de kalibratiesteekproef is 

afgenomen van 5033 naar 4555 leerlingen (d.w.z. afname van steekproefgrootte met ca 10%). De 

auteurs lijken uit te gaan van missingness at random, maar zonder aanvullende informatie over wat de 

missende waarden betekenen (bijv. niet afgemaakte boekjes of overgeslagen items) is het moeilijk om 

in te schatten of dit een correcte aanname is. Daarnaast zou het goed zijn dat ingegaan wordt op de 

eventuele consequenties hiervan op bijvoorbeeld de schattingen van de moeilijkheidsgraad parameters 

van de items en/of de schatting van de latente vaardigheden. 

Zoals bij Begripsvaliditeit staat vermeld wordt er enige informatie ter indicatie van de itempassing 

gegeven en deze maten laten over het algemeen een goede passing zien. Echter, informatie over de 

algemene modelpassing ontbreekt. Het gebruik van uitsluitend passingsmaten op itemniveau voor 

modelpassingsonderzoek is onvoldoende voor de verantwoording van het gebruik van het restrictieve 

1PL model, dat aanneemt dat alle items hetzelfde discriminerend vermogen hebben. 

In ‘Bijlage 10 Itemparameters’ is per onderdeel een overzicht opgenomen van de 

moeilijkheidsparameters met de bijbehorende standaardfouten, in welke pretestversies het item is 

afgenomen en in welke route van de operationele toets het item zit. 

Over de verversingsstrategie van de itembank staat geschreven dat de Digitale IEP Eindtoets 2024 uit 

minstens 20% nieuwe items bestaat ten opzichte van de Digitale IEP Eindtoets 2023. Verder wordt 

vermeld dat op basis van afnames van de operationele toets de kwaliteit zal worden gecontroleerd, 

items die niet goed functioneren uit de itembank worden verwijderd. Deze beschrijving is echter 

weinig specifiek. 

Hoewel redelijk veel informatie gegeven wordt over de ontwikkeling en samenstelling van de MST, 

ontbreekt informatie over de algemene modelpassing. Derhalve is dit aanvullende aspect als 

‘onvoldoende’ beoordeeld. 
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Kenmerk 
Geslacht 

Herkomst 

(etnisch-

cultureel) 

Leeftijd Beperkingen 

Fairness aspecten m.b.t.     

Uitgangspunten testconstructie    1 

Testmateriaal (papier) 2 3  4 

Testmateriaal (computer)     

Normen     

Begripsvaliditeit     

Criteriumvaliditeit     

 

Toelichting: 

1 Er wordt vermeld welke extra hulpmiddelen/voorzieningen gebruikt mogen worden. 

2 Items zijn gender neutraal. 

3 Items bevatten een mix van etnisch-culturele inhoud. 

4 Er wordt rekening gehouden met beperkingen in aparte versies. 

 

Algemene opmerkingen:  

Op instructies voor leerlingen met een beperking na, wordt nergens aandacht besteed aan fairness.  

Hoewel bij de inhoud van de toets voldoende rekening gehouden wordt met ‘geslacht’ en ‘herkomst’, wordt echter niet getoetst of er sprake is van DIF voor deze 

factoren. 

 

 


