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Inleiding 

 

In samenwerking met de COTAN beoordeelt de Expertgroep Toetsen PO (hierna: Expertgroep) de 

‘andere’ eindtoetsen op inhoudelijk/onderwijskundige aspecten, zoals de toetsmatrijs en de kwaliteit 

van de items, en op psychometrische aspecten, zoals betrouwbaarheid en normering. Het 

beoordelingskader van de Expertgroep en het beoordelingssysteem van de COTAN schrijven 

weliswaar criteria voor waaraan de verantwoording moet voldoen, maar deze voorschriften geven in 

de praktijk veel ruimte voor variatie in hoe verantwoording wordt vormgegeven. Standaardisering 

van toets-verantwoordingen kan het proces van beoordelingen overzichtelijker en beter beheersbaar 

maken; zowel met betrekking tot verschillen tussen eindtoetsen van verschillende aanbieders, als 

met betrekking tot de eindtoetsen van dezelfde aanbieder over de jaren heen.  

 

Dit document biedt de aanbieders handreikingen voor de opzet en verslaglegging van de 

psychometrische verantwoording in de vorm van een sjabloon waarin de onderwerpen en benodigde 

tabellen in logische volgorde worden besproken. Een van de motieven hiervoor is om te pogen de 

toets-verantwoordingen zo te standaardiseren dat ze de herbeoordeling van de eindtoetsen na vier 

jaar door de COTAN en de Expertgroep gemakkelijker maken en om de eindtoetsen eenvoudiger te 

kunnen vergelijken. Dit ook omdat de herbeoordeling betrekking heeft op meerdere voorafgaande 

jaren, met het gevaar dat de benodigde informatie zo divers en onoverzichtelijk wordt, dat een 

zorgvuldige beoordeling problematisch wordt. 

 

In het hieronder gepresenteerde sjabloon worden de belangrijkste psychometrische aspecten van 

een psychometrische verantwoording behandeld. Dit omvat een beschrijving van de steekproef en 

steekproefkader, de betrouwbaarheid, normering van schooladviezen en de ijking van de 

referentieniveaus. Overige toets-technische aspecten zoals uitgangspunten, toetsmatrijs, kwaliteit 

van de items, beveiliging, etc. worden hier niet behandeld. Daarnaast worden voor de verschillende 

onderdelen voorbeeldtabellen gegeven voor de wijze waarop de benodigde informatie op 

overzichtelijke wijze kan worden weergegeven. Behalve dat het aanbieders vrij staat om het sjabloon 

inclusief opmaak van de tabellen al-dan-niet te gebruiken, kan de aanbieder uiteraard ook additionele 

informatie die relevant wordt geacht opnemen. 

 

Deze notitie is als volgt opgebouwd. Allereerst bespreken we een aantal algemene uitgangspunten 

zoals beoordelingskader en psychometrisch modellen. Daarna wordt de gewenste informatie 

beschreven waaruit een toetsverantwoording minstens zou moeten bestaan. De technische aspecten 

van het uitrekenen van de verschillende indices worden in Appendix A weergegeven. Verder worden 

in Appendix B enkele rekenvoorbeelden gegeven.  
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Algemene Kaders 

 

Beoordelingskaders 

 

Bij de beoordeling van eindtoetsen wordt gebruik gemaakt van het COTAN beoordelingssysteem 

voor de kwaliteit van tests’ (Evers, Lucassen, Meijer & Sijtsma, 2010) en de daarbij behorende 

addenda Aanvulling COTAN Beoordelingssysteem m.b.t. het aspect ‘normering 

referentieniveaus’ (versie 16-06-2016) en Aanvulling COTAN Beoordelingssysteem m.b.t. 

het aspect ‘Computer Adaptief Toetsen’. Het voor u liggende sjabloon voegt niet wezenlijk iets 

toe aan dat beoordelingskader. De notitie is uitsluitend bedoeld om een voorbeeld te geven hoe de 

COTAN criteria kunnen worden geoperationaliseerd in het geval van eindtoetsen en hoe daarvan 

verslag kan worden gedaan.  

 

Psychometrische Kader 

 

Om de uitkomsten van verschillende aanbieders beter vergelijkbaar te maken, verdient het 

aanbeveling om gebruik te maken van één en hetzelfde psychometrische model. In dit sjabloon wordt 

uitgegaan van het twee-parameter logistisch model (2PLM). Dit is een robuust IRT model voor het 

modeleren van testdata. Alternatieve IRT modellen zijn denkbaar, maar ze vergemakkelijken het 

beoordelingsproces niet. Als een aanbieder kiest voor het één-parameter logistisch model (1PLM), 

moet er meer aandacht aan modelpassing worden besteed dan in het geval van het 2PLM. Het 1PLM 

gaat namelijk uit van gelijke discriminatie-indices voor alle opgaven, waarbij dus moet worden 

aangetoond dat deze veronderstelling redelijk is. Het gebruik van klassieke testtheorie (KTT) wordt 

afgeraden, omdat deze benadering voor het linken en equivaleren van onderwijskundige metingen 

tot problemen leidt die niet eenvoudig en zonder moeilijk verdedigbare assumpties op te lossen zijn.  

 

Definities 

 

Twee-parameter logistisch model 2PLM 

Om de symbolen hieronder goed te definiëren wordt eerst het model gegeven. Voor dichotoom 

gescoorde opgaven is de kans op een goed antwoord door een leerling n op een item i gegeven door 
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waarbij n  het vaardigheidsniveau van de leerling is en i  en i  respectievelijk de discriminatie en 

de moeilijkheidsparameter van het item. Voor polytoom gescoorde items kan het gegeneraliseerde 

partial credit model (GPCM, Muraki, 1992) gebruikt worden, een generalisatie van het 2PLM (zie 

bijvoorbeeld Eggen & Sanders, 1993). Alternatieven zijn mogelijk (Graded response model van 

Samejima, 1969, sequentiële model van Tutz, 1997) maar de uitkomsten en de interpretatie van die 

uitkomsten verschillen niet wezenlijk van die van het GPCM.  
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Terminologie 

Het sjabloon geeft een algemene beschrijving van de aan te leveren informatie te geven. Dat 

betekent dat die beschrijving vaak vertaald moet worden naar specifieke situaties, zoals het koppelen 

van items aan een referentieset, of het linken van een nieuwe eindtoets aan een vorige versie. Om 

die vertaling te faciliteren worden hier enige definities gegeven. Een pretest is een afname die niet 

bedoeld is als officiële eindtoets, maar die de bedoeling heeft statistische informatie over opgaven 

en leerlingen te verzamelen voor de normering en ter evaluatie van de te verwachten 

betrouwbaarheid van een eindtoets. Verder wordt er een onderscheid gemaakt tussen de geschatte 

nieuwe (eind)toets en de nieuwe (eind)toets. Met de ‘geschatte nieuwe toets’ wordt verwezen 

naar alle items die gezamenlijk opgenomen worden in de nieuwe eindtoets maar die nog niet 

daadwerkelijk is afgenomen. De geschatte nieuwe toets is samengesteld op basis van de pretest 

gegevens, en eigenschappen van deze nieuwe toets, zoals de betrouwbaarheid en scoreverdeling 

worden geschat via een IRT model. Met de nieuwe toets, of ook wel operationele eindtoets, wordt 

de daadwerkelijk afgenomen eindtoets en de bijbehorende verzamelde gegevens bedoeld. Deze 

nieuwe toets wordt, tenslotte, ook vaak vergeleken met een Vorige (eind)toets, dat wil zeggen, 

met een eindtoets zoals die vorig jaar is afgenomen. 

 

Software 

Bij het berekenen van de voorbeelden is gebruik gemaakt van MIRT (Glas, 2010). Er zijn 

alternatieven voor handen, zowel in het publieke domein (bijvoorbeeld in R) als in het commerciële 

domein (bijvoorbeeld IRTPRO, FlexMIRT). Het staat de aanbieders uiteraard vrij een keuze te maken.  

 

  



 

5 
 

 

 

Het Sjabloon 

 

Steekproefkader en Samenstelling Steekproef  

 

In de eerste plaats dient er een beschrijving gegeven te worden van de wijze waarop de 

gegevensverzameling heeft plaatsgevonden beschreven te worden. Het gaat hierbij om zaken als 

hoe de scholen en respondenten benaderd zijn voor deelname aan de pretest. Deze informatie is 

nodig om te kunnen beoordelen of hier er sprake is van een aselect steekproefmodel of bijvoorbeeld 

een gelegenheidssteekproef. Andere gegevens die van belang zijn, zijn de respons rate en de 

afnamecondities (individueel/klassikaal, low-stakes/high stakes, papier/computer). 

Om de representativiteit van de steekproef te kunnen beoordelen dient beschreven te worden hoe 

de steekproef tot stand is gekomen (steekproefkader) en hoe de steekproef is samengesteld met 

betrekking tot achtergrondvariabelen. Tabel 1 laat zien hoe de gegevens overzichtelijk weergegeven 

kunnen worden. De kolommen met het label “Steekproef” en “Landelijke percentages” zijn minimaal 

vereist. De “Landelijke percentages” zijn beschikbaar op website van het DUO onder het kopje 

“Onderwijsdata”. De kolom met het label “Deelname Eindtoets Vorig Jaar” kan behulpzaam zijn bij 

het interpreteren van verschillen in uitkomsten van analyses tussen de verschillende jaren. 

 

Een “harde” statistische toets van de hypothese dat de steekproef en de landelijke gegevens dezelfde 

verdeling hebben, zal over het algemeen significant zijn. Dit komt omdat de aantallen observaties 

over het algemeen zo groot zijn waardoor de power van de toets ook erg groot is en de kleinste 

verschillen al significant zijn. Om na te gaan of correctie voor de scheefheid van de verdeling in de 

steekproef ten opzichte van de landelijke verdeling nodig is of niet, zou men een aantal van de 

hieronder staande analyses met en zonder weging kunnen uitvoeren. Als de resultaten vergelijkbaar 

blijken, is weging niet noodzakelijk. Als er wel duidelijke verschillen zijn, verdient het de aanbeveling 

om weging uit te voeren. In een IRT model is dit goed te doen. In de appendix wordt een voorbeeld 

gegeven. 

Omdat het percentage van SBO scholen tussen de aanbieders sterk kan verschillen, verdient het 

aanbeveling om bij de verantwoording van de steekproef, de normering en de berekeningen m.b.t. 

betrouwbaarheid SBO scholen in eerste instantie buiten beschouwing te laten, om daarna wel de 

statistieken en consequenties voor SBO leerlingen te rapporteren.  
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Tabel 1 
Steekproef gegevens 

 Steekproef Landelijke 
Percentages 

Deelname  
Eindtoets 
vorig jaar 

  

Geslacht N % % N %  
     Jongen 355 48.96 50.00 4360 49.00  

     Meisje 370 51.03 50.00 4538 51.00  

Regioa       
    Noord 92 12.70 28.30 1735 19.50  
    Oost 195 26.90 17.60 1548 17.40  

    Zuid 144 19.80 21.90 1077 12.10  

    West 294 40.60 32.20 4538 51.00  

Denominatie       
Openbaar  260 35.80 41.40 3666 41.20  
Bijzonder 465 64.20 58.60 5233 58.80  

Schoolgrootte        

<100 129 17.80 23.40 1887 21.20  
100-200 236 32.60 33.00 2857 32.10  
200-300 193 26.60 25.80 2216 24.90  
>300 167 23.10 17.80 1940 21.80  

Gewichtenleerlingen (binnen scholen)b     

    < 1% 48 6.60 7.90 881 9.90  
    1-10% 440 60.70 55.60 4992 56.10  
    >10% 237 32.70 36.50 3026 34.00  

Urbanisatiegraadc       

    G4 77 10.60 3.60 498 5.60  
    G5-G37 146 20.20 21.50 1895 21.30  

    >G37 502 69.20 74.90 6505 73.10  

a: Noord: Groningen, Friesland, Drenthe; Oost: Flevoland, Gelderland, Overijssel; Zuid: Brabant, 
Limburg; West: Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht. 
b: Aantallen en percentages leerlingen binnen een school met respectievelijk minder dan 1%, 1-
10%, en meer dan 10% leerlingen met een gewicht groter dan nul. 

c: G4: vier grootste gemeentes; G5-G37: 5 tot 37 grootste steden. 

 

 

Design gegevensverzameling 
 

Tabel 2 geeft informatie over de gegevensverzameling waarop de normering, het linken aan 

referentieniveaus, het linken over cycli (jaren van eindtoetsafnamen) en het evalueren van 

betrouwbaarheid van eindtoetsen gebaseerd is. Het doel van deze informatie is om na te kunnen 

gaan of de dataverzameling adequaat is (bijvoorbeeld of het design voldoende gelinkt is) en of er 

aan de eisen van steekproefgrootten voor het schatten van parameters voldaan is. Deze tabel kan 

gemaakt worden voor ieder onderdeel van de eindtoets (rekenen, taal, en taalverzorging). Als 

voorbeeld geven we een situatie waarin een pretest gekoppeld wordt aan een vorige afname, 

eventueel aangevuld met een referentieset  

 

Tabel 2 is als volgt opgebouwd. In de eerste kolom staan de boekjes genummerd. De grijze blokken 

stellen de in een boekje opgenomen blokken items voor. Boekje 0 staat voor een vorige afname. Het 

kan hierbij gaan om data van items uit een referentie-set of data van items uit de vorige eindtoets. 
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De overige boekjes zijn pretest-boekjes met combinaties van oude en nieuwe items. De boekjes 

vormen een zogenaamd “spiraled balanced block design”. In de grijze blokjes staat de gemiddelde 

p-waarde van de items, c.q. het proportie correcte antwoorden op een item. In de voorlaatste regel 

van de tabel staat het aantal observaties per item in de pretest. Criteria voor het aantal benodigde 

observaties voor het schatten van het 2PLM vindt men in het COTAN beoordelingssysteem en 

bijbehorende addenda. Omdat er bij het gebruik van het 1PLM extra eisen ten opzichte van het 2PLM 

zijn voor het aantonen van modelpassing, gelden de steekproefeisen voor het 2PLM hier ook voor 

het 1PLM. In de laatste kolom staan de periodes waarin de data verzameld zijn. Als toelichting bij de 

tabel moeten de afnamecondities worden beschreven.  

 

Als de data zijn verzameld met CAT, is het natuurlijk niet zinvol om het hele onvolledige design weer 

te geven, omdat iedere leerling dan in principe een unieke verzameling items maakt. 

Maar ook dan moet er duidelijk zijn op welke gegevens de normering, linking, etc. gebaseerd zijn.  

Tabel 3 geeft een voorbeeld hoe zo’n overzicht er uit zou kunnen zien. De blauwe blokjes zijn pretest 

boekjes. In de boekjes P1 t.m. P6 zijn referentieopgaven meegenomen. Het blok “Itembank 2015” 

staat voor de operationele itembank voor de eindtoets van 2015. Merk op dat de itembank 2015 en 

de itembank 2016 niet identiek zijn: er zijn items verdwenen en er zijn items bij gekomen. De nieuwe 

items zijn gepretest in de boekjes R1, R2 en R3. Verder heeft er in de operationele eindtoetsafnamen 

in 2016 ook een aantal items meegelopen die niet gepretest waren en niet betrokken bij de eindscore. 

Het gaat hierbij om boekje C1.  

Er staan geen getallen bij de p-waarden van de itembank, omdat de p-waarden in een itembank over 

het algemeen naar 0.50 convergeren. De getallen tussen haakjes bij de aantallen leerlingen voor de 

itembank zijn het gemiddeld aantal leerlingen per item.  
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Tabel 2 
Overzicht referentie en pretest data, domein: Rekenen 

   Itemblokken   

Boekje # Leerlingen # Scholen A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E Afname Periode  

0 5000 250 0.55  0.60  0.64  0.62  0.44 Referentie data  

1 200 4 0.78 0.80 0.82 0.84          Mei 

2 150 6 0.66 0.68 0.70 0.72          April 

3 200 8     0.89 0.91 0.93 0.95      Mei 

4 250 10     0.77 0.79 0.81 0.83      April 

5 300 12         0.78 0.80 0.82 0.84  Mei 

6 100 4         0.66 0.68 0.84 0.86  April 

7 150 6 0.78 0.80         0.86 0.88  Mei 

8 100 4 0.66 0.68         0.88 0.90  April 

             

  Items 1-11 12-24 25-46 47-56 57-64 65-76 77-98 99-116   

    # items 11 13 22 10 8 12 22 18   

  # leerlingen 600 600 800 800 850 850 650 650   

    Gemiddelde p 0.71 0.74 0.77 0.80 0.82 0.84 0.85 0.87   
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Tabel 3 
Design data verzameling in een CAT 

              Aantal  
Leerlingen 

Gemiddelde 
p-waarde 

Aantal  
Items 

Periode 

P1              800 0.66 90 Mei,2014 

 P2             800 0.55 90 April,2014 

  P3            800 0.78 90 Mei, 2014 

   P4           800 0.66 90 April,2014 

    P5          800 0.55 90 Mei,2014 

     P6         800 0.45 90 April,2014 

ITEMBANK 2015        
 5500 

(290) 
-- 560 

Mei,2015 

   R1   R1        1000 0.93 180 April,2016 

    R2   R2       1000 0.81 180 Maart,2016 

     R3   R3      1000 0.78 180 Maart,2016 

 ITEMBANK 2016 C1     6600 
(240) 

-- 830 Mei,2016 

     S1     S1    900 0.33 180 Maart,2017 

      S2     S2   900 0.44 180 April,2017 

       S3     S3  900 0.55 180 April,2017 

    ITEMBANK 2017 
C2 7700 

(280) 
-- 830 Mei,2017 

 

 



 

10 

 

Kalibratie en Kwaliteit van Items 
In Tabel 4 staan voorbeeldresultaten van een IRT analyse. De gegevens in de tabel laten de kwaliteit 

van de items zien, de nauwkeurigheid waarmee de item parameters in het IRT model zijn geschat, 

en de nauwkeurigheid waarmee een “gemiddelde” leerling wordt gemeten. De tabel is als volgt 

opgebouwd: 

- De grijze blokjes geven aan in welk boekje de items voorkwamen.  

- De kolommen met het label Item Parameters geven de schatting van discriminatie (alpha) 

en moeilijkheid (beta) en hun schattingsfout (standard error). Richtlijnen met betrekking tot 

schattingsfouten zijn te vinden in het beoordelingssysteem van de COTAN.  

- De kolom met het label “DIF referentie-pretest” geeft de waarde van een statistiek voor 

“differential item functioning” van een item in een vorige afname versus de pretest. Het doel 

hiervan is om na te gaan of het item in de pretest en de operationele toets hetzelfde 

functioneerde, c.q. dezelfde discriminatie waarde en moeilijkheidsparameter had. Het 

programma MIRT geeft hiervoor bijvoorbeeld het verschil tussen de posterior verwachte p-

waarde (item-moeilijkheid) in het referentieboekje en de andere boekjes (zie Appendix A1). 

Andere software gebruikt hiervoor soms het verschil tussen parameterschattingen tussen het 

referentie boekje en de andere boekjes. De keuze van index is niet essentieel, zolang items 

waarvoor de psychometrische kenmerken tussen de twee afnamecondities erg verschillen 

maar eenvoudig te identificeren zijn. Indien men gebruik maakt van een formele statistisch 

toets, dient men er rekening mee te houden dat met grote aantallen de toetsen veel power 

hebben. Een statistisch significant resultaat is niet noodzakelijk problematisch. Het 

rapporteren van alleen de overschrijdingskansen is dan ook niet voldoende informatief om 

DIF te kunnen beoordelen.  

- De laatste kolom geeft de item-informatie op het punt 0  . Dit getal geeft een indicatie 

van de kwaliteit van een item, c.q. de lokale betrouwbaarheid van het item (zie Appendix 

A2). De keuze van het punt 0   wordt hieronder toegelicht.  

 

Ook deze tabel kan gemaakt worden voor ieder onderdeel van de eindtoets. 
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Tabel 4 
Item informatie pretest, domein: Rekenen 

 Boekje Item parameters  Informatie 

item 0 1 2 3 4 5 6 7 8  i  Se( i
)  i

 Se(  i
) DIF  ( 0)I  

1          1.57 0.21 -0.56 0.56 0.023 0.51 

2          1.97 0.28 -2.42 0.48 0.029 0.79 

                

25          0.98 0.13 0.29 0.64 0.043 0.22 

26          0.70 0.10 -1.47 0.47 0.022 0.12 

                

57          0.58 0.09 -0.78 0.54 0.036 0.08 

58          0.53 0.08 1.96 0.76 0.051 0.07 

                

65          0.64 0.11 -1.10 0.50 0.024 0.10 

66          0.43 0.08 -1.00 0.51 0.029 0.05 

                

77          1.50 0.19 0.19 0.25 0.009 0.55 

78          1.16 0.15 0.10 0.26 0.014 0.33 

                

115          0.63 0.09 2.48 0.50 0.032 0.10 

116          0.81 0.11 -0.56 0.56 0.023 0.16 

 

Naast het rapporteren van de schattingen en hun standaardfouten dient ook beschreven te worden 

hoe de passing van het model geëvalueerd is. Een eerste stap daarbij is om aan te tonen dat 

itemparameters niet tussen verschillende afnamen veranderd zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de DIF 

statistieken zoals die in Tabel 4 gegeven zijn. De item parameters moeten echter ook constant zijn over 

andere relevante groepen leerlingen. Naast de in Tabel 4 gerapporteerde DIF statistiek, moet 

tenminste ook informatie over aan geslacht gerelateerde DIF gerapporteerd worden, om aan te tonen 

dat het item voor jongens en meisjes hetzelfde functioneert. Bij al deze toetsen van modelpassing 

dient rekening gehouden te worden met grote aantallen, waardoor statistische toetsen zelfs bij kleine 

afwijkingen significant zijn. Indien men gebruik maakt van statistische toetsen heeft het de voorkeur 

om ook effect-groottes te vermelden waarop evaluatie van de passing van het model is geëvalueerd.  

 

Behalve de item parameters worden in het IRT model ook de populatieparameters van de 

vaardigheidsverdeling: het gaat hierbij om het gemiddelde en de standaarddeviatie. De resultaten 

staan in Tabel 5. De schaal is genormeerd door het gemiddelde en de standaarddeviatie van de 

vaardigheidsverdeling op boekje 0 op respectievelijk 0,0 en 1,0 te zetten. Dit motiveert ook de keuze 

van 0   in Tabel 4. De waarden in Tabel 4 geven aan hoeveel informatie de toets levert bij het 

gemiddelde van de vaardigheidsverdeling. 
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De schattingen van de populatieparameters van de overige boekjes geven een indicatie van de 

vaardigheidsverschillen tussen de populatie van boekje 0 en de pretest boekjes.  

 

 

Tabel 5 

Populatie Parameters, domein: Rekenen 

Boekje 
  ( )Se    ( )Se  

0 0.00 --- 1.0 --- 

1 0.12 0.022 0.99 0.022 

2 0.14 0.014 0.88 0.014 

3 0.22 0.022 1.04 0.022 

4 -0.05 0.058 1.06 0.058 

5 -0.01 0.011 1.22 0.011 

6 0.01 0.011 0.95 0.011 

7 0.14 0.014 0.96 0.014 

8 0.22 0.022 1.01 0.022 

Nieuw 0.10 0.010 1.12 0.010 

 

De laatste regel gelabeld “Nieuw” geeft een schatting van de gemiddelde vaardigheid van de nieuwe 

populatie op de nieuwe eindtoets, i.e., de gecombineerde populatie uit de boekjes 1 tot en met 8 op 

basis van de geselecteerde items uit de pretestboekjes. 

 

 

 

IJking Referentieniveaus en Normering Toetsadvies 

 

Bepalen Cesuren Referentieniveaus  

 

In deze paragraaf wordt beschreven welke informatie gerapporteerd moet worden over de 

equivalering van de cesuur op een nieuwe toets aan een bestaande cesuur. Het proces bestaat uit 

twee fasen. In de eerste fase wordt de cesuur van een nieuwe eindtoets gekoppeld aan de cesuur op 

een referentieset. Daarna wordt de referentiecesuur overgebracht van een afgenomen eindtoets naar 

een nieuwe eindtoets. De informatie bestaat uit een de afbeelding conversietabel (via de latente 

schaal uit het IRT model) van de oude schaalscores naar equivalente  de nieuwe schaalscores op de 

nieuwe test, , met daarbij de meetfouten bij die scorepunten en de (verwachte) frequenties bij die 

scorepunten. 
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Tabel 6 

Geschatte scores en frequentieverdeling van referentieset of Vorige Toets en nieuwe toets, domein: Rekenen 

Referentieset of Vorige Toets Nieuwe Toets 

Score θ Lokale 

Standaard  

Meetfout 

Frequentie Cumulatief Score θ Lokale 

Standaard 

Meetfout  

Verwachte 

Frequentie 

Cumulatief 

20 -0.452 0.323 137 0.05 20 -0.159 0.356 148.82 0.05 

21 -0.277 0.393 160 0.11 21 -0.128 0.343 155.65 0.10 

22 -0.147 0.417 262 0.21 22 0.014 0.399 261.77 0.19 

23 -0.021 0.375 265 0.31 23 0.049 0.375 267.30 0.28 

24 0.182 0.296 363 0.45 24 0.308 0.228 271.07 0.37 

25 0.296 0.218 479 0.63 25 0.359 0.218 372.59 0.50 

26 0.362 0.167 376 0.77 26 0.388 0.149 473.07 0.66 

27 0.398 0.159 274 0.87 27 0.442 0.157 372.89 0.78 

28 0.423 0.196 172 0.93 28 0.525 0.140 470.62 0.94 

29 0.454 0.266 173 1.00 29 0.658 0.133 165.73 1.00 
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Referentiecesuren zijn in eerste instantie punten op een unidimensionele latente schaal (een θ-schaal 

bij een IRT model). Die punten kunnen worden vertaald naar een schaal zoals die gebruikt wordt 

voor de rapportage aan de gebruiker (een somscore over een toetsonderdeel, of een totaalscore over 

de hele eindtoets, of een 0-100 schaal, etc.). In de eerste fase kan men een cesuur vaststellen door 

gebruik te maken van het door het CvTE geleverde percentage goede antwoorden op een 

referentieset. Door de referentie-items te pretesten met de beoogde items voor een nieuwe 

eindtoets, kan men het percentage goede antwoorden bij een referentiecesuur vertalen naar een 

punt op de latente schaal. Daarna kan men scorepunten op de referentieset linken aan scorepunten 

op de nieuwe eindtoets. In latere fasen moet een referentiecesuur worden overgebracht van een 

afgenomen eindtoets (vorige eindtoets) naar een nieuwe gepreteste eindtoets.  

 

Het overbrengen van de referentiecesuren wordt weergegeven in Tabel 6. Deze tabel is als volgt 

opgebouwd. De linkerhelft geeft de resultaten van de referentieset of de vorige toets weer. De 

rechterhelft geeft de resultaten voor de nieuw toets weer. In het geval van een pretest met een 

boekjesdesign zijn de scores op de hele toets niet geobserveerd. Met behulp van het IRT model zijn 

ze echter wel te schatten. Deze geschatte waarden staan onder het kopje “Nieuwe Toets”. De 

kolommen met de labels “Score” en “θ” hebben betrekking op schaalwaarden, respectievelijk op een 

observeerbader schaal (bijvoorbeeld somscores) en op een latente schaal. Omdat bij het 2PL bij 

dezelfde somscore verschillende vaardigheidsschattingen kunnen bestaan, staat onder θ de 

gemiddelde vaardigheidsscore bij een geobserveerde score. De gearceerde gebieden geven de 

equivalente referentiecesuren aan. In het voorbeeld in Tabel 7 is de latente cesuur θ = 0.0. Dit 

correspondeert met een observeerbare cesuur van 23/24 op de ene toets (23 is hoogste score 

waarmee het referentieniveau niet behaald is, en 24 de laagste score waarbij het referentieniveau 

wel behaalt is) met een observeerbare cesuur 21/22 op de andere toets.  

Onder het kopje “Standaard Meetfout” staat de lokale standaard meetfout die bij een schaalscore 

hoort. Deze maat geeft de standaard deviatie van de steekproevenverdeling van de schatting van θ  

aan. In de appendix is voor een aantal situaties en methoden uitgelegd hoe die standaardmeetfout 

berekend kan worden (zie Appendix A4).  

 

 

Bepalen Cesuren Toetsadvies 

 

Om uiteindelijk een passend niveau- en plaatsingsadvies te kunnen geven moeten de toets-scores 

vertaald worden in toetsadviezen. De toetsadviezen zijn gebaseerd op een combinatie van 

verschillende onderdelen en doorgaans is het advies gebaseerd op de gewogen totaalscore op de 

onderdelen.  

Om de betrouwbaarheid van de toetsadviezen te bepalen, moet eerst de samenhang tussen de 

onderdelen worden geschat. De globale betrouwbaarheid van de toetsadviezen is hoger naarmate de 

correlaties tussen de latente variabelen θ van de onderdelen hoger zijn. De resultaten van de 

schatting van deze correlaties zijn weergegeven in Tabel 7. De correlatiematrix is de correlatie 
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tussen de latente vaardigheidsdimensies van de onderdelen (geschat onder het IRT model). Met 

“Ander onderdeel” worden de onderdelen van de eindtoets bedoeld die niet onder Rekenen, Lezen 

en Taalvaardigheid vallen. Het resultaat staat in het kopje van de tabel: de geschatte globale 

betrouwbaarheid is 0.97. (zie Appendix A3). 

 

 

 
Tabel 7 

Correlatiematrix en gewichten van onderdelen 

Globale betrouwbaarheid totale eindtoets: 0.97 

Onderdeel Rekenen Lezen Taalverzorging Ander 
Onderdeel 

Gewicht Se(Gewicht) 

Rekenen 1.00    0.30 0.03 

Lezen 0.55 1.00   0.25 0.04 

Taalverzorging 0.45 0.84 1.00  0.25 0.03 

Ander onderdeel 0.66 0.77 0.75 1.00 0.15 0.02 
 

 

Het doel van de normeringsprocedure is om de normen zo vast te stellen dat de eindtoets kan 

functioneren als een tweede gegeven bij het schooladvies (c.q. dat de schooladviezen gemiddeld de 

toetsadviezen goed voorspellen, met nadruk op het woord “gemiddeld”), en dat de adviezen over 

verschillende eindtoetsen en over verschillende jaargangen goed vergelijkbaar zijn. Dat laatste 

omdat het voor een leerling niet mag uitmaken welke eindtoets in welk jaar wordt gemaakt.  

Er zijn verschillende methoden en informatiebronnen denkbaar om de toetsadviezen te normeren.  

1. Men kan de gewichten en de cesuur zo kiezen dat de toetsresultaten en de schooladviezen 

zo goed mogelijk overeenstemmen. 

2. Men kan de scores normeren op basis van de landelijke verdeling van schooladviezen, Indien 

men gebruik maakt van landelijke gegevens heeft men daarvoor de cumulatieve verdeling 

van de scores nodig (zie Tabel 6).  

3. Men kan de normen koppelen aan de vorige afnamen van de eindtoets.  

4. Men kan de normen koppelen aan doorstroomgegevens, bijvoorbeeld de schoolresultaten na 

drie jaar.  

 

Vaak gebruikt men een combinatie van twee of meer van de genoemde punten. Het is dan belangrijk 

aan te geven hoe de combinatie tot stand komt. Indien men de schooladviezen gebruikt, kunnen de 

scores en cesuren rechtstreeks gekoppeld worden aan de schooladviezen.  

 

In het geval van een pretest met een onvolledig boekjesdesign kan men met behulp van het 

geschatte model via de θ-schaal zowel totaalscores op de hele beoogde nieuwe eindtoets als de 

cumulatieve verdeling van die scores schatten. 

 

Om de vergelijkbaarheid van de normen tussen de toetsen te garanderen, is het van het grootste 

belang dat de leerlingen die deelnemen aan de pretest een representatieve steekproef vormen uit de 

landelijke populatie. In de rapportage dient dit duidelijk te worden beschreven. Indien gebruikt wordt 
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gemaakt van landelijke gegevens dient de representativiteit extra te zijn gewaarborgd. 

Representativiteit kan verder worden bevorderd door middel van weging naar 

achtergrondkenmerken. Indien gegevens van de schooladviezen worden gebruikt dient men de mate 

van overeenstemming tussen de toetsadviezen en de schooladviezen te rapporteren.  

 

 

De betrouwbaarheid van referentieniveaus en toetsadviezen 

De vastgestelde cesuren zijn verzameld in Tabel 8. Alle getallen onder het label “Geschat Nieuw” 

zijn schattingen van de scores voor de nieuwe toets voor leerlingen die precies onder en boven de 

grens van de cesuur zitten. De schattingen zijn op basis het IRT model gemaak met behulp van de 

data van de pretest. Onder het label “Lokale Standaard Meetfout” staat de lokale standaard meetfout. 

Dat is de meetfout rond de cesuur (niet te verwarren met de globale standaard meetfout zoals die in 

de klassieke testtheorie berekend wordt). Deze kan zowel bij de geobserveerde als bij de latente 

score berekend worden, of bij beide. Hetzelfde geldt voor “lokale betrouwbaarheid”. Onder het label 

“Classification Error” staat een schatting van het percentage leerlingen dat gegeven de cesuur foutief 

wordt geclassificeerd. Dit percentage kan berekend worden uit de betrouwbaarheidsschatting van de 

toets.  

Onder het label “Linking Error” staat een maat voor het vertrouwen dat men kan hebben in het 

overbrengen van de cesuur van een referentieniveau van de ene naar de andere toets. Het gaat 

hierbij vooral om de invloed van het aantal items en leerlingen dat voor het tot stand brengen van 

de link gebruikt is. Deze maat ligt tussen 0,0 (geen enkel vertrouwen) en 1,0 (volledig vertrouwen). 

In Appendix, A5 wordt uiteen gezet hoe deze maat berekend kan worden.  

 

Bij een eindtoets waarbij de weging over de scores op de geobserveerde onderdelen wordt 

uitgevoerd, hebben de getallen in de kolommen θ en “Linking Error” geen betekenis en hoeven dus 

ook niet te worden vermeld. Als de eindtoets een CAT is, hebben de geobserveerde scores echter 

geen belang, maar wordt de weging juist over de θ scores uitgevoerd. In dat geval staat in de kolom 

θ het gewogen gemiddelde dat als cesuur gebruikt wordt.  
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Tabel 8 

Equivalente cesuren vorige en nieuwe toetsen 

   Vorige Toets  Geschat Nieuw    

Onderdeel Cesuur θ Score Lokale 

Standaard 

Meetfout 

Lokale  

Betrouw-

baarheid 

 Score  Lokale 

Standaard 

Meetfout 

Lokale  

Betrouw-

baarheid 

Classification 

Error in % 

 Linking Error 

Rekenen <1F -0.151 9/10 0.323 0.70  11/12 0.323 0.70 23  0.603 

 1F -0.048 14/15 0.212 0.76  16/17 0.212 0.76 12  0.939 

 2F/1S 0.294 19/20 0.644 0.78  21/22 0.644 0.78 11  0.554 

             

Lezen <1F -0.173 7/8 0.270 0.70  8/9 0.270 0.70 23  0.521 

 1F -0.048 12/13 0.212 0.76  14/15 0.212 0.76 12  0.790 

 2F/1S 0.294 21/22 0.644 0.78  22/23 0.644 0.78 11  0.488 

             

Taalverzorging <1F -0.151 10/11 0.323 0.70  13/14 0.323 0.70 23  0.603 

 1F -0.048 21/22 0.212 0.76  19/20 0.212 0.76 12  0.939 

 2F/1S 0.294 25/26 0.644 0.78  21/22 0.644 0.78 11  0.554 

             

Eindtoets Vmbo-bg -0.176 32/33 0.364 0.77  33/34 0.364 0.77 22   

 Vmbo-tl 0.294 43/44 0.644 0.77  44/45 0.644 0.77 12   

 Havo 0.456 54/55 0.234 0.81  56/57 0.234 0.81 13   

 Vwo 0.789 65/66 0.333 0.82  68/69 0.333 0.82 14   
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Functioneren als operationele eindtoets 

 

Nadat de eindtoets is afgenomen volgt een verantwoording achteraf. Er wordt eerst een overzicht 

gegeven van de behaalde referentieniveaus en de gegeven toetsadviezen. Daarna wordt er informatie 

gegeven over de kwaliteit van de eindtoets in de praktijk en wordt er een vergelijking gemaakt tussen 

de pretest en operationele resultaten om de kwaliteit van de pretest te evalueren. 

 

Tabel 9 geeft een overzicht van de referentieniveaus en toetsadviezen zoals die naar aanleiding van 

de vorige eindtoets en de eindtoets gegeven zijn. Verschillen zijn op zich niet alleszeggend. Zo 

kunnen de populaties van de beide toetsen verschillend zijn. Informatie hierover is te vinden in Tabel 

4 en in Tabel 10 hieronder. 

 

Tabel 9 
Percentages referentieniveaus en toetsadviezen 

Onderdeel Cesuur Vorige toets Nieuwe Toets 

Rekenen <1F 44,8 45,8 

 1F 30,7 30,6 

 2F/1S 24,5 23,6 

    

Lezen <1F 42,2 44,7 

 1F 31,1 29,6 

 2F/1S 26,6 25,7 

    

Taalverzorging <1F 60,9 53,4 

 1F 27,8 34,3 

 2F/1S 11,3 12,3 

    

Eindtoets Vmbo-bg 30,5 24,0 

 Vmbo-tl 30,5 29,5 

 Havo 27,8 34,3 

 Vwo 11,3 12,3 

 

 
Tabel 10 geeft informatie over de relatie tussen de toetsadviezen en de achtergrondvariabelen.  

In de tweede en derde kolom is informatie te vinden over het verschil tussen de steekproef van de 

pretest en de operationele eindtoets (nieuwe toets). Immers, in principe is de pretest afgenomen bij 

een willekeurige steekproef van leerlingen in Nederland terwijl een specifieke eindtoets een specifieke 

populatie heeft. Als de pretest niet willekeurig is, is er weging uitgevoerd om de populatieverdeling 

van leerlingen in Nederland te benaderen. Deze informatie is van belang op het ogenblik dat de 

toetsadviezen van verschillende aanbieders van eindtoetsen vergeleken worden, c.q. om mogelijke 

verschillen in percentages van adviezen tussen aanbieders te verklaren. De percentages adviezen 

staan in de laatste vier kolommen. In het geval van dubbele adviezen wordt de tabel met de 

percentages uitgebreid. 

Tabel 11 geeft informatie over de relatie tussen de behaalde referentieniveaus en de 

achtergrondvariabelen.   
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Tabel 10 
Percentages referentieniveaus en toetsadviezen voor achtergrondvariabelen  

 Pretest Eindtoets Vmbo-bg Vmbo-tl Havo Vwo 

Regio       
    Noord 19.5 12.7 28.3 19.5 19.5 19.5 
    Oost 17.4 26.9 17.6 17.4 17.4 17.4 

    Zuid 12.1 19.8 21.9 12.1 12.1 12.1 
    West 51.0 40.6 32.2 51.0 51.0 51.0 

Denominatie       
Openbaar  41.2 35.8 41.4 41.2 41.2 41.2 
Bijzonder 58.8 64.2 58.6 58.8 58.8 58.8 

Schoolgrootte        
<100 21.2 17.8 23.4 21.2 21.2 21.2 

100-200 32.1 32.6 33.0 32.1 32.1 32.1 
200-300 24.9 26.6 25.8 24.9 24.9 24.9 
>300 21.8 23.1 17.8 21.8 21.8 21.8 

Gewichtenleerlingen       
    < 1 9.9 6.6 7.9 9.9 9.9 9.9 
    1-10 56.1 60.7 55.6 56.1 56.1 56.1 
    >10 34.0 32.7 36.5 34.0 34.0 34.0 

Urbanisatiegraad       
    G4 5.6 10.6 3.6 5.6 5.6 5.6 

    G5-G37 21.3 20.2 21.5 21.3 21.3 21.3 
    >G37 73.1 69.2 74.9 73.1 73.1 73.1 

G4: vier grootste gemeentes; G5-G37: 5 tot 37 grootste steden. 

 

 

Tabel 11 
Percentages referentieniveaus en toetsadviezen voor achtergrondvariabelen  

 Rekenen Lezen Taalverzorging 

 <1F 1F 2F/1S <1F 1F 2F/1S <1F 1F 2F/1S 

Regio          
    Noord 19.5 12.7 28.3 19.5 19.5 19.5 12.7 28.3 19.5 
    Oost 17.4 26.9 17.6 17.4 17.4 17.4 26.9 17.6 17.4 

    Zuid 12.1 19.8 21.9 12.1 12.1 12.1 19.8 21.9 12.1 
    West 51.0 40.6 32.2 51.0 51.0 51.0 40.6 32.2 51.0 

Denominatie          
Openbaar  41.2 35.8 41.4 41.2 41.2 41.2 35.8 41.4 41.2 
Bijzonder 58.8 64.2 58.6 58.8 58.8 58.8 64.2 58.6 58.8 

Schoolgrootte           

<100 21.2 17.8 23.4 21.2 21.2 21.2 17.8 23.4 21.2 
100-200 32.1 32.6 33.0 32.1 32.1 32.1 32.6 33.0 32.1 
200-300 24.9 26.6 25.8 24.9 24.9 24.9 26.6 25.8 24.9 
>300 21.8 23.1 17.8 21.8 21.8 21.8 23.1 17.8 21.8 

Gewichtenleerlingen          
    < 1 9.9 6.6 7.9 9.9 9.9 9.9 6.6 7.9 9.9 
    1-10 56.1 60.7 55.6 56.1 56.1 56.1 60.7 55.6 56.1 
    >10 34.0 32.7 36.5 34.0 34.0 34.0 32.7 36.5 34.0 

Urbanisatiegraad          

    G4 5.6 10.6 3.6 5.6 5.6 5.6 10.6 3.6 5.6 
    G5-G37 21.3 20.2 21.5 21.3 21.3 21.3 20.2 21.5 21.3 
    >G37 73.1 69.2 74.9 73.1 73.1 73.1 69.2 74.9 73.1 

G4: vier grootste gemeentes; G5-G37: 5 tot 37 grootste steden. 
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Tabel 12 

Equivalente cesuren vorige en nieuwe eindtoets 

 Vorige Toets  Nieuwe Toets 

Onderdeel Cesuur Score Lokale 

Standaard 

Meetfout 

Lokale  

Betrouw-

baarheid 

 Score  Lokale 

Standaard 

Meetfout 

Lokale  

Betrouw-

baarheid 

Classification 

Error in % 

 Linking Error 

Rekenen <1F 8/9 0.323 0.70  11/12 0.323 0.70 23  0.603 

 1F 16/17 0.212 0.76  16/17 0.212 0.76 12  0.939 

 2F/1S 19/20 0.644 0.78  21/22 0.644 0.78 11  0.554 

            

Lezen <1F 9/10 0.270 0.70  8/9 0.270 0.70 23  0.521 

 1F 15/16 0.212 0.76  14/15 0.212 0.76 12  0.790 

 2F/1S 23/24 0.644 0.78  22/23 0.644 0.78 11  0.488 

            

Taalverzorging <1F 14/15 0.323 0.70  13/14 0.323 0.70 23  0.603 

 1F 17/18 0.212 0.76  19/20 0.212 0.76 12  0.939 

 2F/1S 19/20 0.644 0.78  21/22 0.644 0.78 11  0.554 

            

Eindtoets Vmbo-bg 34/35 0.364 0.77  33/34 0.364 0.77 22   

 Vmbo-tl 48/49 0.644 0.77  44/45 0.644 0.77 12   

 Havo 57/58 0.234 0.81  56/57 0.234 0.81 13   

 Vwo 69/70 0.333 0.82  68/69 0.333 0.82 14   
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Tabel 13 

Parameters pretest en operationele eindtoets 
Onderdeel: rekenen 

 Pretest Operationele Nieuwe Eindtoets  

item  i  
Se( i )  i  Se(  i )  i  

Se( i )  i  Se(  i ) DIF 

1 1.57 0.21 -0.56 0.56 1.57 0.21 -0.56 0.56 0.023 

2 1.97 0.28 -2.42 0.48 1.97 0.28 -2.42 0.48 0.029 

          

25 0.98 0.13 0.29 0.64 0.98 0.13 0.29 0.64 0.043 

26 0.70 0.10 -1.47 0.47 0.70 0.10 -1.47 0.47 0.022 

          

57 0.58 0.09 -0.78 0.54 0.58 0.09 -0.78 0.54 0.036 

58 0.53 0.08 1.96 0.76 0.53 0.08 1.96 0.76 0.051 

          

  ( )Se    ( )Se     
  ( )Se    ( )Se     

0.10 0.010 1.12 0.010 0.92 0.120 0.333 1.033 0.001 0.89 
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Tabel 12 geeft informatie over de relatie tussen de vorige en de nieuwe eindtoets. Met deze informatie 

is na te gaan of de betrouwbaarheid en moeilijkheid van de eindtoets verandert. De “Linking Error” 

geeft aan hoe nauwkeurig de verschillende cesuren over de jaren heen zijn gekalibreerd.  

 

Tabel 13 geeft informatie die nodig is om na te gaan of de pretest een goede afspiegeling was van de 

operationele nieuwe eindtoets. Dit is van belang om na te gaan of de normering zoals die in de pretest 

tot stand is gekomen ook adequaat is voor de operatonele eindtoets. Dit is na te gaan door de 

parameterschatting in de pretest en de parameterschatting in de operationele test met elkaar te 

vergelijken.  

 

Tabel 14 

Overeenkomst tussen toets- en schooladviezen: 

aantallen en procenten 

 Schooladvies  Classification 

Error   Vmbo-bg Vmbo-tl Havo Vwo Totaal 

Toetsadvies Vmbo-bg 2072 

(80%) 

389 

(15%) 

129 

(5%) 
0 

2590 

(100%) 

20% 

 Vmbo-tl 279 

(15%) 

1395 

(75%) 

186 

(10%) 
0 

1860 

(100%) 

25% 

 Havo 
0 

303 

(10%) 

2121 

(70%) 

606 

(20%) 

3030 

(100%) 

30% 

 Vwo 
0 

126 

(5%) 

506 

(20%) 

1898 

(75%) 

2530 

(100%) 

25% 

        

Totaal 2351 2213 2942.5 2503.5 10010 2351 25% 

 

Tot slot dient er een tabel opgenomen te worden waarin de schooladviezen van de leerkracht worden 

afgezet tegen de schooladviezen op basis van de toets. Omdat de eindtoets een tweede objectieve 

gegeven is, naast de inschatting van de leerkracht, kan men geen perfecte overeenstemming 

verwachten. Hele lage overeenstemming is echter wel zorgelijk en vraagt om nader onderzoek en 

duiding. 

Tabel 14 geeft de aantallen en percentages consistente en niet consistente classificaties, plus de 

globale classificatie fout.  
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Appendix A 
 

Notatie: kansvariabelen zijn hoofdletters, hun realisaties zijn kleine letters. Parameters zijn Griekse 

letters. Vectoren zijn vetgedrukte kleine letters, matrices zijn vetgedrukte hoofdletters.  

 

A0: het 2PLM 

Een antwoord van een leerling n op een item i wordt gescoord Xni = 0 (fout antwoord) of Xni = 1 

(goed antwoord). De kans op een goed antwoord door gegeven door 

 

 

 

exp
( 1| , , )      ( )     

1 exp

i n i

ni n i i i n

i n i

P X P
  

   
  

   
  

    
 

waarbij n  het vaardigheidsparameter van de leerling is en i  en i  respectievelijk de discriminatie 

en de moeilijkheidsparameter van het item. Voor het Rasch model geldt 1i  . 

Verder wordt er in deze notitie van uitgegaan dat de vaardigheidsparameter n  een normale 

kansverdeling heeft met een dichtheid ( ; , )nN    , waarbij ( )g n  het gemiddelde en 
2

( )g n  de 

variantie zijn van de populatie g(n) waartoe leerling n behoort.  

 

A1: DIF 

DIF is gedefinieerd als verschillen in antwoord kansen en proporties op een item i van leerlingen met 

hetzelfde vaardigheidsniveau van verschillende populaties. We onderscheiden G populaties. Bij twee 

populaties geldt dus G = 2, en kan men denken jongens en meisjes, of leerlingen in een pretest of 

operationele eindtoets. Er zijn veel manieren bekend om DIF te meten. Het programma MIRT 

berekent bijvoorbeeld het verschil tussen alle goede antwoorden die op item i in groep g gegevens 

zijn 

| ( )

gi ni

n g n

s x   

en zijn (posterior) verwachte waarde  

   2 2

( ) ( ) ( ) ( )

| ( )

| , , , , | , , , ,gi n g n g n ni n g n g n

n g n

E S E X    x α β x α β  

waarbij xn een vector is van alle antwoorden xni van leerling n, en α  en β de itemparameters van de 

items die door leerling n beantwoord zijn. Als vuistregel neemt met vaak aan dat het absolute 

verschil voor een item zonder DIF niet groter mag zijn dan 0,1.  

 

 

A2: Informatie 

Iteminformatie is gedefinieerd als  

 

 ( )    ( )(1 ( ))i i i iI P P     . (1) 
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Het belang van iteminformatie hangt samen met het volgende. Stel dat een toets uit K items bestaat. 

De informatie bij een waarde θ is gedefinieerd als de som over de item-informatiewaarden: 

 
1

( )    ( )  
K

i

i

I I 


  . (2) 

Verder is de schattingsfout van θ dan gelijk aan  

 

 
1/2  (( )   )S Ie   . (3) 

 

Dus iteminformatie is een maat voor de bijdrage van een item aan de betrouwbaarheid van de 

schatting van een bepaald vaardigheidsniveau.  

 

A3: Globale betrouwbaarheid 

Stel dat we als de schatting van iemands vaardigheid de posterior verwachting van θ nemen gegeven 

een statistiek s(x). Die statistiek kan een antwoordpatroon zijn (dus s(x) = x), maar ook een 

somscore (zeg, s(x)=t). Deze schatting van θ noemen we de EAP-schatter en wordt genoteerd als 

( | ( ))E s x . De variantie van de schatter is ( | ( ))Var s x . De totale variantie van θ bestaat uit twee 

componenten 

 

 ( )   ( ( | ( )) ( ( | ( )))Var E Var s Var E s   x x . (4) 

 

De globale betrouwbaarheid is de proportie door scoring verklaarde variantie, dus  

 

 
[ ( | ( ))] var( ) [ ( | ( ))]

        
( ) ( )

var E s E var s

var var

  


 


 

x x
  

 

 

(Zie, Bechger, Maris, Verstralen, & Béguin, 2003).  

Voor een eindtoets worden Q onderdelen gecombineerd tot een totaal score met behulp van 

gewichten wq (q=1,…Q), dus 
t

q qq
w w θ = . Een Q-dimensionele vector van EAP schatters is dan 

( | ( ))E θ s x , met als covariantie matrix  ( | ( )), ( | ( ))tCov E Eθ s x θ s x  , en de globale 

betrouwbaarheid wordt  

 

 
 ( | ( )), ( | ( ))

,
( , )

t t

t

Cov E E

Cov
 

w θ s x θ s x w

w θ θ w
 (6) 

waarbij ( , )Cov θ θ  de covariantie matrix is van de latente variabelen. 
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A4: Lokale Standaardmeetfout en lokale betrouwbaarheid 

Als het Rasch model gebruikt wordt (dus  1i ), dan is de lokale standaardmeetfout van een 

schatting θt bij een score t gewoon gelijk aan formule (2). In dat geval wordt de lokale 

betrouwbaarheid gegeven met  

 

2( ) ( )
( )

( )

t
t

Var Se

Var

 
 




  . (3) 

In de noemer staat de totale manifeste variantie van θ en in de teller een schatting van de ware 

variantie, dat is, de variantie die overblijft als we de stattingsfout (de ruis) ervan af trekken.  

Als het 2PLM gebruikt wordt, is er spreiding in de schattingen van θ, omdat de schattingen voor ieder 

ander antwoordpatroon leidend tot een score t anders is. Daarom bestaat de variantie van θ gegeven 

t uit twee componenten 

 ( | )   ( ( | ) | ) ( ( | ) | ))Var t E Var x t Var E x t    . (4) 

 

De wortel van deze variantie kan dienen als schattingsfout.  

Om de formule nog wat verder toe te lichten het volgende. ( | )E x  is de EAP schatting van θ als we 

die schatting zouden baseren op x. De wortel van ( | )Var x  is de lokale meetfout die daar bij hoort. 

Maar nu baseren we de schatting op t. Formule (3) geeft de variantie van θ conditioneel op t, en 

volgens een standaard identiteit uit de statistiek bestaat die uit twee componenten: ( ( | ) | )E Var x t  is 

de verwachte gekwadrateerde meetfout over de distributie van x gegeven t, en ( ( | ) | ))Var E x t  is 

de variantie van de EAP schatters over de distributie van x gegeven t. Beide grootheden zijn 

analytisch te berekenen. Als het aantal observaties met een score t echter groot genoeg is, kan men 

beiden ook schatten. ( ( | ) | )E Var x t  door het gemiddelde van de posterior varianties van alle 

personen die t scoorden, en ( ( | ) | ))Var E x t  door hun variantie van EAP schatters.  

Naar analogie van formule (3) is de lokale betrouwbaarheid gegeven door  

 

 
( ) ( | )

( )
( )

t

Var Var t

Var

 
 




  . (5) 

 

De lokale standaardmeetfout en de lokale betrouwbaarheid kunnen ook worden uitgedrukt op de 

schaal van geobserveerde scores. De zogenaamde ware score T(θ) is dan gedefinieerd als de 

verwachte totaal score conditioneel op θ, dus als 

 ( ) ( )i

i

T P   . (6) 

De lokale betrouwbaarheid is dan gegeven door  

 

 
( ( )) ( ( ) | )

( )
( ( ))

t

Var T Var T t

Var T

 
 




  ,  (7) 

met  
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 ( ( ) | )   ( ( ( ) | ) | ) ( ( ( ) | ) | ))Var T t E Var T x t Var E T x t    . (8) 

 

Voor een eindtoets worden Q onderdelen gecombineerd tot een totaal score met behulp van 

gewichten wq (q=1,…Q). Dit kan zowel op de latente schaal gebeuren: 

  

1

( )
Q

q q

q

w 


θ   

als op de geobserveerde schaal. In dat tweede geval is er een grensscore 

1

Q

q q

q
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 , met de 

conditionele verwachte waarde  
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1 |
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θ

  

Als we definiëren dat ( )q q qf    of ( ) ( ( ))q q q qf E t  , en dat ( )f θ  een vector is met elementen 

( )q qf  , dan is lokale betrouwbaarheid te definiëren als  

 
( ( ), ( )) ( ( ), ( ) )

( )
( ( ), ( ))

t t

t

Cov Cov t

Cov





w f θ f θ w w f θ f θ | w
θ

w f θ f θ w
 , (9) 

met  

 ( ( ), ( )) ( ( ( ), ( )) | ) | ) ( ( ( )), ( ( )) | ) | )Cov E Cov t Cov E E t f θ f θ f θ f θ x f θ f θ x . (10) 

 

 

A5: Linking error bij eerst vaststelling referentieniveaus 

Stel θc is de cesuur op de latente schaal. Kan bijvoorbeeld worden vastgesteld door een proportie 

goed te maken opgaven op een gekozen referentieset, gebruik makend van de bijgeleverde 

itemparameters.  

Als een cesuur wordt overgebracht van een referentieset naar een nieuwe eindtoets, of van een oude 

naar een nieuwe eindtoets, is de nauwkeurigheid afhankelijk van het aantal items en leerlingen dat 

gebruikt wordt om de link tot stand te brengen. Om dat nader toe te lichten, zijn hieronder vier 

voorbeelden van designs gegeven om een link te realiseren.  

In Figuur 1a staat een design voor het vaststellen van de cesuur waarbij een steekproef leerlingen 

items uit de referentieset (deel A) en items van een nieuw examen (deel B) hebben gemaakt. Als 

maat voor de sterkte van de link gebruiken we de schattingsfout van de gemiddelde 

moeilijkheidsgraad van de twee delen, dus  

 

 
0 1( )Se    , 

waarbij 
0  het geschatte gemiddelde is van de itemmoeilijkheden op het eerste deel, en waarbij 

1  

het geschatte gemiddelde is van de itemmoeilijkheden op het tweede deel. De linking error kan 
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worden uitgedrukt als een gestandaardiseerde index door te normeren met de variantie van de 

vaardigheidsverdeling, dus  

  

2

0 1( ) ( )
Linking error 

( )

Var Se

Var

  



 


 

 

 

De aantallen items in de twee delen en het aantal leerlingen bepalen de sterkte van de link.  

 

 

A B 

Figuur 1a. Directe Link 
 

 

 

A1 A2  

 B2 B3 

Figuur 1b. Link via items 
 

 

A1 A2   

 C2 C3  

  B3 B4 

Figuur 1c. Link via leerlingen 
 

 

 

A1 A2 A3   

 C2 C3 C4  

  B3 B4 B5 

Figuur 1d. Link via leerlingen en 

items  
 

Figuur 1. Voorbeelden van vier designs voor het linken van toetsen 

 

 

Om de schattingsfout te berekenen hebben we de covariantie matrix van de schattingen van de item 

en populatie parameters nodig. Die is te berekenen uit de geïnverteerde informatie matrix via 
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waarbij L de marginale log-likelihood functie is en we er van uitgaan dat het gemiddelde van de 

populatieverdeling nul is, i.e., µ = 0. Hieronder worden nog twee alternatieven maten voor de linking 
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error gegeven. De variantie van 
0 1   wordt berekent door ˆˆ ˆ, ,  

  voor en na te vermenigvuldigen 

met  de matrix van de afbeelding van de itemparameters naar hun gemiddelde.  

In Figuur 1b wordt een voorbeeld van het linken van twee toetsen via gezamenlijke items (c.q. en 

anker) gegeven. De toets bestaande uit de items A1 en A2 is gelinkt aan de toets met de items B2 en 

B3, omdat A2 en A3 uit dezelfde opgaven bestaat. Hoe meer opgaven in het anker, hoe sterker de 

link. Bij dit design is het redelijk te veronderstellen dat de gemiddelde van de twee 

vaardigheidsverdelingen van de twee steekproeven leerlingen verschillend zijn, dus de linking error 

kan ook berekend worden door de schattingsfout van deze twee gemiddelden te bepalen: 

 

 0 1
ˆ ˆ( )Se    . 

 

In Figuur 1c hebben de toets bestaande uit de delen A1 en A2 en de toets bestaande uit de delen B3 

en B4 geen gezamenlijke items, maar er is een groep leerlingen toegevoegd die een deel van de met 

eerste toets C2 en een deel van de tweede toets C3 gemaakt hebben. Hier geldt dus: hoe meer 

leerlingen in de linking groep, hoe sterker de link.  

Het design in Figuur 1d is een combinatie van de twee voorgaande designs.  

Een derde methode voor het vaststellen van de linking error houdt rekening met de positie van de 

cesuur op de latente schaal. Dat geeft een nauwkeuriger schatting van de linking error van de cesuur, 

maar is ook gecompliceerder om uit te rekenen.  

Stel θc is de cesuur op de latente schaal is. Op beide toetsen stellen we een observeerbare cesuur 

vast, zeg, s0 en s1, die geassocieerd zijn aan hetzelfde (gemiddelde) vaardigheidsniveau θc. Dan 

definiëren we de linking error als  

 
0 1

ˆ ˆ( )s sSe     

waarbij 
0

ˆ
s  en 

1
ˆ
s de schattingen zijn van de posities op de latente schaal bij de twee geobserveerde 

cesuren. Bij het schatten van een linking error, willen we rekening houden met het 

dataverzamelingsdesign (c.q. de sterkte van de link). Daarom moeten we ook de schattingsfout van 

de item- en populatieparameters in de berekening meenemen. Om de schattingsfout te berekenen, 

breiden we de log-likelihood functie van de item en populatieparameters uit met twee “virtuele 

studenten”, de eerste scoort s0 op de referentieset en de tweede scoort s1 op het nieuwe examen. 

Voor de eerste toets is de likelihood gebaseerd op 
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zodat dit leidt tot een eerste afgeleide 
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en een tweede afgeleide 

 

  
2

2

0 02
| 0

    ( ) 1 ( )i i s i s

i Items

L
P P  



 
   

  
  . 

 

Voor de tweede toets zijn er analoge formules. De oorspronkelijke informatiematrix van alle item en 

populatieparameters wordt nu uitgebreid met de tweede afgeleiden naar ij 0s  en 1s om zo de 

gezochte schattingsfouten te kunnen berekenen.  
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Appendix B 
 
De voorbeelden in deze appendix zijn uitgerekend met de programma’s Lexter en Lexter-Tools. 

Vergelijkbare berekeningen kunnen ook gemaakt worden met andere pakketten, zoals IRTPRO, 

flexMIRT® en het R-pakket MIRT (van Chalmers, niet te verwarren met het Windows-pakket MIRT 

van Glas ). Lexter en Lexter-Tools zijn public domain pakketten en worden met deze blueprint 

meegeleverd. Voor het narekenen van de voorbeelden moet het pakket eerst geïnstalleerd worden. 

Dat is erg eenvoudig: creëer een folder, bijvoorbeeld d:\Lexter en zet daar alle drie de modulen in. 

Let er wel op dat het pad naar de software geen blanks mag bevatten. Dus d:\Lexter programma 

gaat fout. Het programma kan dus ook niet op de desk top worden gedraaid, want in dat pad zit ook 

een blank. Verder mogen ook paden naar en namen van runs en data sets geen blanks bevatten! 

Deze informatie staat ook in de meegeleverde handleiding van Lexter en Lexter-Tools. Lees deze 

handleiding eerst door, ook al om de voorbeelden te kunnen interpreteren. 

Deze appendix beschrijft vijf voorbeelden. Ook deze voorbeelden worden meegeleverd.  

 

B1: De runs bij de tabellen 2 en 4. 

 

Het eerste voorbeeld is een analyse van de data set zoals die in Tabel 2 beschreven is. De getallen 

komen niet overeen; Tabel 2 is een mock-up. Echter, het design van de data verzameling en de 

berekende statistieken zijn wel hetzelfde. In Tabel B1 staan de namen van de software, de invoer en 

de uitvoer files. Alle uitvoer files zijn tekst-files met een fixed format. 

 

 

Tabel B1 

Software Invoer Uitvoer 

Lexter Table2.SPC Table2.mir 

 Combi.dat Table2.eap2 

  Table2.wrm2 

  Table2.prs2 

  Table2.par2 

 
 

de shell MIRT.EXE via de file Table2.SPC. Als u de file Table2.SPC laadt, krijgt u waarschijnlijk de 

melding dat de data file niet te vinden is. Dit komt omdat u in dat geval in een andere directory werkt 

dan de directory waar de voorbeelden zijn gemaakt. Selecteer de data file dan opnieuw. Na het 

aanklikken van de button RSP  onder het menu run wordt de uitvoer gecreëerd. De vier belangrijkste 

uitvoer files staan onder het kopje Uitvoer in Tabel B1. 

Table2.mir geeft de primaire uitvoer van de analyse: de schatting van de item- en populatie-

parameters, de globale berouwbaarheid, de vaardigheidsparameters per score-niveau met de lokale 

betrouwbaarheid, en een evaluatie van de modelpassing. Merk op dat het programma eerste alles 

voor het 1PLM (het Rasch model) uitrekent, en daarna voor het 2PLM (het Birnbaum model).  

De files Table2.eap2, Table2.wrm2 en Table2.prs2 geven voor iedere leerling een 

vaardigheidsschatting, respectievelijk een EAP schatting, een Warm-schatting en een maximum 
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likelihood schatting. Table2.prs2 geeft naast en een maximum likelihood schattingen ook person fit 

statistics. 

Table2.par2 geeft de schatting van de item- en populatie parameters zoals die bijvoorbeeld kunnen 

worden gebruikt door Lexter-Tools voor het samenstellen van nieuwe toetsen en het a-priorisch 

schatten van de eigenschappen van nieuwe toetsen. In de volgende voorbeelden daarover meer. 

 

B2: De runs bij Figuur 1D van Appendix A. 

 

Het tweede voorbeeld is een analyse van de data set zoals die in Figuur 1D beschreven is. De opzet 

van de analyse is vergelijkbaar met het vorige voorbeeld. 

 

Tabel B2 

Software Invoer uitvoer 

Lexter FIG_1D.SPC FIG_1D.mir 

 FIG_1D.DAT FIG_1D.eap2 

  FIG_1D.wrm2 

  FIG_1D.prs2 

  FIG_1D.par2 

 

 

B3: De runs bij Figuur 1C van Appendix A. 

 

Het derde voorbeeld is gebaseerd op een design zoals in Figuur 1C beschreven is. De analyse bestaat 

uit twee stappen. In de eerste stap worden de item-parameters van 100 items geschat. Het design 

bestaat uit drie boekjes. In de tweede stap wordt in FIG_1C_SCORE.SPC een nieuw boekje uit de 100 

item gedefinieerd.  

 

Tabel B3 

Stap 1: schatten item- en populatie-parameters 
 

Software Invoer uitvoer 

Lexter FIG_1C.SPC FIG_1C.MIR 

 FIG_1C.DAT FIG_1C.PAR2 

   
 

Stap 2: schat eigenschappen nieuwe toets  
 

Software Invoer uitvoer 

Lexter_Tools FIG_1C_SCORE.SPC FIG_1C_SCORE.TLS 

 FIG_1C.DAT  

 FIG_1C_SCORE.XTRA  

 FIG_1C.PAR2  
 

 

Om een schatting te maken van de globale en lokale betrouwbaarheid van het nieuwe boekje, c.q. de 

nieuwe toets, is in de file FIG_1C_SCORE.XTRA aangegeven dat voor het vierde boekje 15000 leerlingen 
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moeten worden gesimuleerd op basis van de parameters in FIG_1C.PAR2. Lexter-Tools wordt gedraaid 

door de optie EIRT in het menu run aan te klikken. De uitvoer wordt weggeschreven naar de file 

FIG_1C_SCORE.TLS. 

 

B4: De runs bij Figuur 1B van Appendix A. 

 

Het vierde voorbeeld is gebaseerd op een design zoals in Figuur 1B beschreven is. De analyse is in 

grote lijnen analoog aan het vorige voorbeeld en bestaat opnieuw uit twee stappen. In de eerste stap 

worden de item-parameters van 80 items geschat. Het design bestaat uit twee boekjes. In de tweede 

stap, met Lexter-Tools, worden in FIG_1B_SCORE.SPC twee nieuwe boekjes uit de 80 item 

gedefinieerd. Om een schatting te maken van de globale en lokale betrouwbaarheid van de twee 

boekjes, is in de file FIG_1B_SCORE.XTRA aangegeven dat voor de twee nieuwe boekjes 5000 leerlingen 

moeten worden gesimuleerd op basis van de parameters in FIG_1B.PAR2. Lexter-Tools wordt gedraaid 

door de optie EIRT in het menu run aan te klikken. De uitvoer wordt weggeschreven naar de file 

FIG_1B_SCORE.TLS. 

 

Tabel B4 

Stap 1: schatten item- en populatie-parameters 
 

Software Invoer uitvoer 

Lexter FIG_1B.SPC FIG_1B.MIR 

 FIG_1B.DAT FIG_1B.PAR2 

   
 

Stap 2: schat eigenschappen nieuwe toets  
 

Software Invoer uitvoer 

Lexter_Tools FIG_1B_SCORE.SPC FIG_1B_SCORE.TLS 

 FIG_1B.DAT  

 FIG_1B_SCORE.XTRA  

 FIG_1B.PAR2  
 

 

 

B5: De runs bij Figuur 1A van Appendix A. 

 

Het vijfde voorbeeld is gebaseerd op een design zoals in Figuur 1A beschreven is. De analyses zijn 

bijvoorbeeld bedoeld om een cesuur op het eerste deel van het boekje (bijvoorbeeld een 

referentieset) over te brengen op het tweede deel van het boekje (bijvoorbeeld een nieuwe toets). De 

analyses gaan opnieuw in twee stappen die zijn samengevat in Tabel B5. In de eerste stap worden 

via Lexter de item- en populatieparameters geschat. In de tweede stap worden twee nieuwe boekjes 

gedefinieerd, een met de 20 items van de referentieset en een met de 30 items van de nieuwe toets. 

Via Lexter-Tools worden vervolgens de vaardigheidsniveaus bij de scores op de referentieset en de 
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nieuwe toets geschat. Deze schattingen kunnen worden gebruikt om de referentiecesuur over te 

brengen op de nieuwe toets. 

 

 

Tabel B5 

Stap 1: schatten item parameters 
 

Software Invoer uitvoer 

Lexter FIG_1A.SPC FIG_1A.MIR 

 FIG_1A.DAT FIG_1A.PAR2 

   

 
 

Stap 2: simuleer 2 extra boekjes voor scoring 
 

Software Invoer uitvoer 

Lexter_Tools FIG_1A_SIM3.SPC FIG_1A_SIM3.TLS 

 FIG_1A.DAT  

 FIG_1A.PAR2  

 FIG_1A_SIM3.PAR2  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


