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Een prominente vraag bij meten in het onderwijs is hoe de scores op

afzonderlijke toetsvragen samengevat moeten worden in een eindscore,

zodanig dat de eindscore het construct - dat is de te meten vaardigheid -

representeert. Bij het beantwoorden van deze vraag spelen

latentevariabelemodellen een belangrijke rol. Dit proefschrift beschouwt een

aantal vraagstukken omtrent het gebruik van latentevariabelemodellen en het

bepalen van eindscores.

Hoofdstuk 1 is een introductie. Er wordt in de eerste plaats beschreven dat

er verschillende visies zijn op wat een construct eigenlijk is. Verder worden een

aantal algemene termen en de nodige theorie gëıntroduceerd. Tenslotte wordt

een overzicht gegeven van de rest van het proefschrift.

De hoofdstukken 2 tot en met 4 vormen de kern van het proefschrift. In

deze hoofdstukken worden drie afzonderlijke onderzoeksprojecten beschreven.

Het eerste project, beschreven in hoofdstuk 2, gaat over conditionele

likelihood1 inferentie bij multistage toetsing. Bij adaptief toetsen worden de

scores meestal toegekend via van schattingen van de persoonsparameters. Om

zuivere schatters te krijgen is het vereist dat de itemparameters ook zuiver

zijn. Dit hoofdstuk laat zien hoe bij multistage toetsing de itemparameters

geschat kunnen worden op basis van de conditionele likelihood methode.

Naast dit technische resultaat wordt ook een aantal algemene thema’s met

betrekking tot adaptief toetsen, itemparameterschattingen en model fit

1Voor sommige woorden in de Nederlandse samenvatting wordt de Engelse term gebruikt,
omdat deze ook in het Nederlandse jargon gebruikt worden.
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besproken. Daarbij wordt uitgelegd dat eenvoudige meetmodellen

waarschijnlijk beter passen op data van adaptieve toetsen in vergelijking met

data van lineaire toetsen. Dit wordt zowel gëıllustreerd met gesimuleerde data

als met data van de Nederlandse Entreetoets.

Hoofdstuk 3 gaat over de onderbouwing van het gebruik van de somscore

met behulp van itemresponstheorie (IRT). Twee IRT-modellen zijn bekend

vanwege de relatie tussen de somscore en de persoonsparameter: het

parametrische Rasch Model (RM), waarin de somscore een sufficient statistic

is voor de persoonsparameter, en het niet-parametrische Monotone

Homogeneity Model (MHM), waarin de latente trek stochastisch geordend is

op basis van de somscore. In hoofdstuk 3 wordt betoogd dat het RM het

scoren van individuen op basis van de somscore onderbouwt, terwijl het MHM

het ordenen van groepen op basis van de somscore onderbouwt. Dit laat

ruimte voor een derde model. Om het derde model te kunnen introduceren,

wordt eerst het begrip ordinal sufficiency gedefinieerd. Het model dat

vervolgens wordt gëıntroduceerd is het niet-parametrische Rasch model. Dit

is een minder restrictief model dan het RM, waarmee het ordenen van

individuen op basis van de somscore kan worden onderbouwd.

Het laatste project, dat beschreven wordt in hoofdstuk 4, gaat over

differential item functioning (DIF) in internationale onderwijspeilingen.

Meestal wordt DIF gezien als een bedreiging voor de validiteit en als iets dat

de vergelijking van de prestaties van landen bemoeilijkt. Echter, in de

methode zoals die wordt beschreven in hoofdstuk 4, wordt DIF niet gezien als

een bedreiging, maar als een interessant resultaat dat kwalitatieve verschillen

tussen landen weergeeft. Om in een context met DIF te komen tot

vergelijkbare scores wordt voorgesteld om de vergelijking niet te baseren op

de persoonsparameters. In plaats daarvan wordt voorgesteld om het construct

te definiëren als een grote verzameling toetsvragen (de market basket), en om

vergelijkingen te baseren op een samenvattende statistiek op deze market

basket. Aangezien de data van peilingen meestal incompleet zijn, worden

latentevariabelemodellen - mogelijk verschillende modellen in verschillende

landen - gebruikt om de verdeling van de itemscores in de market basket te

schatten. Deze benadering is gëıllustreerd met PISA data uit 2006.

Hoofdstuk 5 is een algemene discussie. Drie zaken met betrekking tot de

hoofdstukken 2 tot en met 4 worden nader bediscussieerd. De eerste is de
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vraag wat een optimale adaptieve toets is voor high-stakes toetsing. Daarbij

wordt beargumenteerd dat dit niet een computer adaptieve toets (CAT) met

een oneindig grote en gekalibreerde vragenbank is. In plaats daarvan kan een

multistage toets tot efficiëntere resultaten leiden. De tweede gaat over wat te

doen als de somscore niet ordinal sufficient is voor de persoonsparameter. Er

wordt beargumenteerd dat in het geval van high-stakes toetsing men wellicht

een ruwere statistiek dan de somscore moet zoeken die wel ordinal sufficient is.

De derde is een uitwijding over de positieve aspecten van DIF.


