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Programma

 Toetsen met open en gesloten vragen: scoringsregels, kansscore en 
cesuur

 Begrippen uit de klassieke testtheorie:

o Toetsindices

o Itemindices

 Resultaten aanpassen (collectief en individueel)

 Learning analytics gebruiken
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Open en gesloten vragen: 

scoringsregels, kansscore en cesuur
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Toetsen met gesloten vragen

 Vragen met één goed antwoord, dat vooraf wordt opgegeven door de 
vraagontwikkelaar.

 Het gegeven antwoord wordt door het toetssysteem beoordeeld.

 Het toetsresultaat is snel beschikbaar.

 Er worden ook vaardigheden met gesloten vragen getoetst!
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Gesloten vraag = alleen multiple choice?
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Gesloten vraagvormen in TestVision

 één-uit-meervraag dichotoom

 ja/nee-vraag dichotoom

 meer-uit-meervraag polytoom

 rangschikvraag polytoom

 (gelijke en ongelijke) matchvraag polytoom

 Hotspotvraag (enkelvoudig) dichotoom

 Hotspotvraag (meervoudig) polytoom

 Hotmatchvraag polytoom

 invulvraag (kort antwoord: tekstueel/numeriek) dichotoom

 meervoudige invulvraag polytoom
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Voordelen andere gesloten vraagvormen                            
(≠ multiple choice)

 Een andere vraagvorm past vaak beter bij de stof.

 Gedeeltelijke scoring is mogelijk (dus niet alleen goed of fout).

 We krijgen beter zicht op de kennis van de kandidaat.

 Er zijn meer mogelijkheden om niet alleen kennis, maar ook vaardigheden 
te toetsen (ook met afbeeldingen, video, audio).

 De gokkans/kansscore is vaak kleiner (of zelfs 0, bijvoorbeeld bij 
invulvragen).
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Wat bedoelen we met kansscore?

 De kans dat iemand de vraag goed beantwoord door te gokken. 

 Elke vraag heeft een kansscore: 0,5 (ja/nee-vraag), 
0,25 (één-uit-viervraag), 0,33 (één-uit-drievraag), 
0,20 (één-uit-vijfvraag), 0,00 (invulvraag/open vraag), etc. 

 De opgetelde kansscores van alle vragen in een toets vormen samen de 
kansscore van die toets:

o Veel Ja/Nee-vragen: toets heeft een hoge gokkans

o Veel invulvragen of open vragen: toets heeft een lage gokkans
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Gedeeltelijke scoring

 Niet alleen 0 of 1 punt per vraag: ook een gedeelte daarvan. 

 Een ontwikkelaar kan de gedeeltelijke scoring op vraagniveau uitzetten.

 Berekening gaat via de productregel, uitgangspunten:

o Meer goede antwoorden levert meer (deel)punten op.

o Het kiezen van foute antwoorden levert puntaftrek op. 

o Het totale aantal alternatieven en het aantal juiste versus onjuiste alternatieven spelen 
een rol. 

 Zie het artikel op de documentatiepagina voor meer details: https://hva.testvision.nl/documentatie
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Voorbeeld van gedeeltelijke scoring

 Een vraag heeft 5 alternatieven: A, B, C, D en E. De juiste antwoorden zijn A en B. 

 De vraag is 1 punt waard.

o Gekozen voor A en B:               1 punt

o Gekozen voor A, B en C:        0,73 punt

o Gekozen voor alleen A:          0,5 punt 

o Gekozen voor A, B, C en D:    0,47 punt

o Gekozen voor A en C:              0,37 punt

o Gekozen voor A, C en D:         0,23 punt

o Gekozen voor A, B, C, D en E: 0,20 punt

o Gekozen voor C en D:              0 punten
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Open vragen in TestVision

 Met of zonder uploadmogelijkheid

 Met of zonder tekstveld/toelichtingsveld voor de student

 Scoring van open vragen: 

o Een beoordelaar kent per vraag een aantal punten aan elke student toe. 

o Minimaal 0 punten, maximaal het door de ontwikkelaar bij de vraag 
ingestelde maximumaantal punten.

o Vanaf 1 december 2018: meer criteria (dus ook subscores) mogelijk bij 
open vragen in TestVision.
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Wat is de cesuur van een toets? 

 Dit is de zak-/slaaggrens. 

 Welk percentage van de punten moet de student halen om te slagen? 

 De cesuur is vooraf of achteraf in te stellen.

 In TestVision: % met of zonder meewegen van de kansscore. 

 Bij random toetsen met meewegen van de kansscore ligt de cesuur voor elke 
student bij een ander puntenaantal!
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Voorbeeld: cesuur 55% met kansscore meewegen

 Toets met 40 één-uit-viervragen, elk 1 punt waard, 40 punten in totaal. 

 Kansscore: 40 x 0,25 punt = 10 punten (25%).                                                                                        
(Bij gokken heeft iemand gemiddeld 10 vragen goed.) 

 Er blijven dan nog 40 – 10 = 30 punten over. 

 Over dát gedeelte geldt de cesuur van 55%: 

55% x 30 = 16,5 punten (41,3%)

 De kandidaat moet dus 10 + 16,5 = 26,5 punten halen voor een voldoende. 

 Cesuur:                                                                                                                      
25% (kansscore van de toets) + 41,3% (cesuur over ‘resterende’ deel van de toets) = 66,3%.
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Statistische analyse en kwaliteitsbewaking
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Kwaliteit continu verbeteren 

 Toetsen is een cyclus

 Analyse en evaluatie kunnen leiden tot 
verbeteringen
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Toets- en itemindices

Toetsindices:

 Betrouwbaarheid (KR-20 / α)

 Gemiddelde moeilijkheid van de totale toets (p-waarde)

 Frequentieverdeling van de toetsscores

 Standaardmeetfout

Itemindices:

 p-waarden

 a-waarden

 rit- en rir-waarden
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Toetsindices interpreteren:                        
Betrouwbaarheid van de toetsscores (KR-20 / α)

 KR-20: alleen dichotome vragen 

 α: als er ook polytome vragen zijn (gedeeltelijk scoren)

 De mate waarin de toetsscores consistent, nauwkeurig en reproduceerbaar 
zijn, ofwel: vrij van meetfouten.

 Waarde ligt meestal tussen 0 en 1. 

 Volgens literatuur bij voorkeur 0,80 of hoger.

 Hoe lager, hoe groter het aantal foute zak-/slaagbeslissingen.
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Betrouwbaar en/of valide?

Niet betrouwbaar
Niet valide

Wel betrouwbaar
Niet valide

Wel betrouwbaar
Wel valide
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Factoren die de toetsbetrouwbaarheid beïnvloeden

 Toetslengte

 Toetssamenstelling/consistentie van de toetstermen

 Samenstelling van de groep kandidaten

 Afnametijd

 Objectiviteit van de scoring

 Itembetrouwbaarheid
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Toetsindices interpreteren:
Gemiddelde moeilijkheid (p-waarde van de toets)

 De gemiddelde proportie correct op de totale toets. 

 De gemiddelde p-waarde wordt beïnvloed door het niveau van de 
afnamegroep.

 De waarde ligt tussen 0 en 1. 

 Hoe hoger de waarde, hoe makkelijker de toets.

 Hoe lager de waarde, hoe moeilijker de toets.

 Bij voorkeur rond de 0,67 voor een toets met vooral driekeuze opgaven.

 Ideale waarde is afhankelijk van het doel van de toets.
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Toetsindices interpreteren:
Frequentieverdeling van de toetsscores

 Het aantal cursisten met een bepaalde score.

 Histogram/staafgrafiek van de toetsscores.

 Veilig interpreteren bij een normale verdeling (klokvorm).

 Gemiddelde toetsscore representatief voor de gemiddelde kandidaat.

 Eventueel bodem- of plafondeffect ontdekken.
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Frequentieverdeling

 Is de p-waarde van een toets met een bodemeffect hoog of laag? 
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Toetsindices interpreteren: Standaardmeetfout

 Hulpmiddel voor het bepalen van het interval waarbinnen de ‘ware score’ van een kandidaat zal 
liggen. 

 De ware score van een kandidaat ligt:

o met 68% zekerheid tussen + of - 1 maal de standaardmeetfout van de toetsscore

o met 95% zekerheid tussen + of - 2 maal de standaardmeetfout van de toetsscore.

 Hoe hoger de betrouwbaarheid van de toets, hoe lager de standaardmeetfout is. 

 Iemand kennis exact meten is niet mogelijk; we proberen het zo goed mogelijk. 
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Standaardmeetfout 

1 se = 2,13
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Hulp bij/over TestVision

 TestVision heeft een uitgebreide Help-functie, die per onderdeel verschilt.

 Raadpleeg de documentatiepagina voor onder andere:

o veel nieuwe instructievideo’s (tutorials) 

o taakhulpen

o diverse handleidingen

 https://hva.testvision.nl/documentatie
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Demo: toetsanalyse in TestVision

 Ga naar het onderdeel Gepubliceerde toetsen in TestVision. 
 Klik op de knop Resultaten achter een toets.
 Klik op de knop Analyse en bestudeer de toetsanalyse. 

 Zie de roll-overs voor uitleg.
 Je kunt switchen tussen oorspronkelijke en actuele analyse.
 Je kunt de oorspronkelijke analysegegevens vastleggen, zodat ze 

verschijnen in bijvoorbeeld het onderdeel Vragen.  
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Opdracht - toetsindices interpreteren

 Voer de uitgedeelde opdracht in tweetallen uit.

Als er tijd over is:  
 Ga naar het onderdeel Gepubliceerde toetsen 

in TestVision. 
 Klik op de knop Resultaten achter een eigen

toets.
 Klik op de knop Analyse en bestudeer de toets-

analyse. 

ZELF 
AAN DE 

SLAG
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Itemindices

 p-waarde: de moeilijkheid van het item

 a-waarde: de aantrekkelijkheid van de 
afleider (fout alternatief)

 onderscheidend vermogen van een item:

o rit-waarde: item-toets correlatie

o rir-waarde: item-rest correlatie
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Itemindices interpreteren: Moeilijkheid van het item (p-waarde)

 Proportie kandidaten dat het juiste alternatief heeft gekozen

 Waarde tussen 0 (iedereen fout) en 1 (iedereen goed)

 p(corr): de moeilijkheid van verschillende vraagvormen met elkaar vergelijken

 p(corr): altijd lager dan de gewone p-waarde

 p’-waarde: bij polytome items (= gemiddelde score/maximale score).
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Itemindices interpreteren: Moeilijkheid van het item (p-waarde)

 De p-waarde van een drie-keuzevraag ligt bij voorkeur tussen 0,33 (kansscore) en 0,90.

 De ideale p-waarde ligt tussen de raadkans en de maximale p-waarde: (1 + raadkans)/2

 De ideale p-waarde is ook afhankelijk van de functie van de toets!  

2 alternatieven 3 alternatieven 4 alternatieven 5 alternatieven

Ideale p-waarde zonder correctie 
voor raden

Rond 0,75 Rond 0,67 Rond 0,63 Rond 0,60

Ondergrens p-waarde zonder 
correctie voor raden

0,5 0,33 0,25 0,20

Ideale p(corr)-waarde Rond 0,5 Rond 0,5 Rond 0,5 Rond 0,5
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Itemindices interpreteren:
Moeilijkheid van het item (p-waarde)

 Welke p-waarden zijn wenselijk als je de beste 5% van de studenten wilt 
selecteren? 

 Welke p-waarden zijn wenselijk als je de zwakke studenten voor een 
bijscholing wilt selecteren? 
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Itemindices interpreteren: 
Aantrekkelijkheid van de afleider (a-waarde)

 Proportie kandidaten dat een afleider (een fout antwoord) heeft gekozen. 

 Hoe hoger de a-waarde, hoe aantrekkelijker de afleider.

 De p-waarde, alle a-waarden en de d-waarde (= onbeantwoord) van een 
één-uit-meervraag zijn samen 1.

 De a-waarde van een driekeuzevraag is bij voorkeur:

o hoger dan 0,05;

o lager dan de p-waarde;

o vergelijkbaar met de andere a-waarden.
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Itemindices interpreteren: 
Aantrekkelijkheid van de afleider (a-waarde)

 Wat is er aan de hand als je een vraag tegenkomt met een a-waarde die 
hoger (bijvoorbeeld 0,4) is dan de p-waarde (0,2)? 
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Itemindices interpreteren: rit- en rir-waarde
Onderscheidend vermogen van het item

 rit-waarde: correlatie item en toets.

 rir-waarde: correlatie item en rest.

 Mate waarin het item de goede kandidaten van de slechte scheidt.

 Waarde ligt tussen –1 en +1.

 Hoe hoger de waarde, hoe meer kandidaten met een hoge toetsscore het 
item juist hebben beantwoord. 

 Bij at random samengestelde toetsen krijg je geen rit en rir-waarden. 
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Itemindices interpreteren: rit- en rir-waarde
Onderscheidend vermogen van het item

 De rit-waarde ligt bij voorkeur:

o boven 0,30;

o idealiter boven 0,40.

 Alle negatieve rit-waarden moet je zien als alarmbellen! 

 Nadeel rit ten opzichte van rir: item wordt deels met zichzelf gecorreleerd.

 Nadeel rir ten opzichte van rit: restscore van elk item is anders en 
onderlinge vergelijkbaarheid moeilijk.
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Voorbeeld itemindices
Welke verzekering is verplicht?

A. Overlijdensrisicoverzekering.

B. Zorgverzekering. (*)

C. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

 p-waarde: .67

 a-waarde afleider A: .03 

 a-waarde afleider C: .30

 rit-waarde: -.12
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Demo: itemanalyse in TestVision

 Ga naar het onderdeel Gepubliceerde toetsen in TestVision. 
 Klik op de knop Resultaten achter een toets.
 Klik op de knop Analyse en bestudeer de itemanalyse. 

 Zie de roll-overs voor uitleg.
 Let op de kleurindicaties.
 Je kunt elke vraag ook previewen.
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Opdracht - itemindices interpreteren

 Voer de uitgedeelde opdracht (in tweetallen) uit.

Als er tijd over is:  
 Ga naar het onderdeel Gepubliceerde toetsen in TestVision. 
 Klik op de knop Resultaten achter een eigen toets.
 Klik op de knop Analyse en bestudeer de itemanalyse. 

ZELF 
AAN DE 

SLAG
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Te ondernemen acties

 Items filteren en/of samen in een hulpmap plaatsen 

 Items laten vervallen of sleutel corrigeren.

 Items achteraf markeren als moeilijk of gemakkelijk.

 Items aanpassen voor volgend gebruik (afleiders, formulering).

 Van goed functionerende items parallelle items voor itembank 
maken.

 Samenstelling van toetsen baseren op analyse van eerdere 
afnames.
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Resultaten collectief aanpassen

In het onderdeel Gepubliceerde toetsen kun je:

 Op vraagniveau:

o vraag goed rekenen (voorkeur!)

o vraag niet meetellen

o één-uit-meer/meer-uit-meervraag: sleutel achteraf wijzigen

o invulvraag: gegeven foute antwoorden goed rekenen

 Op toetsniveau:

o cesuur aanpassen

o cijferschaal aanpassen (geen cijfer, hele/tiende punten)
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Individuele resultaten aanpassen

In het onderdeel Kandidaten (of via Afnames/Resultaten/Aanpassen) kun je:

 Op vraagniveau: 

o vraag goed rekenen (voorkeur!) 

o vraag niet meetellen

o open vraag: score aanpassen

 Op toetsniveau: 

o resultaat ongeldig maken
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Learning analytics
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Learning analytics (voor gevorderde gebruikers!)

Via de learning analytics kun je zelf analyses maken:

 via enkele opgemaakte rapporten;

 door een xml-bestand in Excel zelf te bewerken.

 Selecties maken en filteren: in TestVision

 (Draai)tabellen en grafieken (op)maken:    in Excel

 Er is een aparte gebruikersinstructie bij de learning analytics beschikbaar. 
In de voorbeelden daarin zie je welke dimensies en velden je moet kiezen.

 Je wijzigt niets in de database, dus experimenteer gerust met de output!
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Voorbeeld op basis van één dimensie (Toetsen)
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Overzichten op basis van twee dimensies

 Bij het kiezen van de dimensies is de volgorde van belang:

o De eerste dimensie wordt in rijen weergegeven.

o De tweede dimensie bepaalt welke kolommen worden toegevoegd.

Dimensie 1 = Vragen 
Dimensie 2 = Toetsen

Dimensie 1 = Toetsen 
Dimensie 2 = Vragen

Overzicht in welke toetsen de geselecteerde 
toetsvragen zijn opgenomen (zonder resultaten. 

Overzicht van welke vragen in de geselecteerde 
toetsen zijn opgenomen (zonder resultaten). 

Er verschijnen rijen per vraag met voor elke toets 
waarin de vraag is opgenomen een aparte rij. 

Er verschijnen rijen per toets met voor elke vraag 
die in die toets is opgenomen een aparte rij. 
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Drie opgemaakte rapporten in MS Excel

1. Kandidaten x Resultaten: rapport met resultatenoverzicht per 
kandidaat

2. Resultaten x Vragen (+ vraagkenmerk): rapport met o.a. deelscores 
per vraagkenmerk

3. Resultaten x Vragen: rapport met o.a. gemiddelde scores per map
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Hoe kan ik een overzicht maken van het aantal  
vragen per toetsterm/map en hun status? 
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Hoe kan ik een overzicht maken van de gebruikte 
vraagvormen per toets?
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Hoe kan ik een overzicht maken van de gemiddelde 
bestede tijd per vraag?
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Hoe kan ik een overzicht maken van de minimale, 
maximale en gemiddelde bestede tijd voor toetsen? 
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Hoe kan ik de resultaten van kandidaten overzichtelijk 
ordenen, bijvoorbeeld per afnamegroep? 
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Hoe kan ik zien hoe elke kandidaat op de 
deelblokken van een toets scoort? 
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Zelf rapporten maken (voor de liefhebbers)

 Kies één van de standaardrapporten (bijvoorbeeld Resultaten x 
Kandidaten voor een snelle frequentieverdeling)

 Wijzig de draaitabellen door velden te verplaatsen, weg te halen of toe 
te voegen. 

ZELF 
AAN DE 

SLAG
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Afronding en evaluatie

 Zijn er nog vragen?

 Hoe hebben jullie de cursus ervaren? 

 Hoe gaan jullie verder? 

 Willen jullie het evaluatieformulier 
invullen en inleveren? 

Volg ons ook op twitter:  @goedetoetsen


