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Standaardiseren
Waaruit bestonden precies de verdiensten 
van Alfred Binet (figuur 1) en zijn medewerker 
Théodore Simon? Deze kunnen alleen maar duide-
lijk worden tegen de achtergrond van voorgangers 
en tijdgenoten als Fechner, Wundt, Ebbinghaus, 
Quetelet en Galton. Deze pioniers bewogen zich op 
gebieden die al tot wasdom waren gekomen, zoals 
de antropometrie en de psychofysica met hun 
meting van lichaamskenmerken en van gewaar-

wordingen van fysische stimuli zoals licht en 
geluid. Dankzij het werk van Fechner bezitten we 
bijvoorbeeld de wet van Weber-Fechner, die het 
verband tussen de sterkte van een prikkel en een 
sensatie met een logaritmische functie beschrijft 
en die we gebruiken als we aan de knop van onze 
stereoversterker draaien.

Binet kreeg van de stad Parijs de opdracht om 
een test te ontwikkelen waarmee – het probleem 
is herkenbaar – scholen konden differentiëren 

Vorig jaar vierden we het eeuwfeest van 

de psychologische test. Deze begon met 

de publicatie van de Binet-Simon intel-

ligentietest in 1905. Eerder werd er ook 

al volop getest, maar Binet was de eerste 

die zijn test volledig standaardiseerde. 

Merkwaardig genoeg met één uitzondering: 

tijdens de test werd de selectie van de opgaven aangepast aan het tussentijds geschatte 

intelligentieniveau. Toch moesten we tot na 1990 wachten alvorens deze als adaptief 

toetsen bekend geworden methode op grote schaal kon worden ingevoerd. Eerst moest 

de testtheorie zich als statistische discipline ontwikkelen. Daarna was het wachten op het 

beschikbaar komen van lokale rekenkracht in de vorm van personal computers.

Wim J. van der Linden
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tussen leerlingen met een mentale achterstand 
en leerlingen die gewoon lui waren. Voor de eerste 
categorie zou special onderwijs komen. Binet had 
eerder al over intelligentiemeting nagedacht en 
was zich van de problemen ervan bewust. Al in 
1898 schreef hij (Revue psychologique; Wolf, 1973, 
pag. 149, op cit.):

‘There is no difficulty in measurement as 
long as it is a question of experiments on…
tactile, visual, or auditory sensations. But if 
it is a question of measuring the keenness of 
intelligence, where is the method to be found 
to measure the richness of intelligence, the 
sureness of judgment, the subtlety of mind?’

Binet’s oplossing kenmerkte zich door drie ver-
nieuwingen. In de eerste plaats bestond zijn test 
uit een groot aantal taken, die verschillende men-
tale functies, zoals geheugen, redeneren, beoorde-
len en abstraheren, moesten meten. Hiermee deed 
hij recht aan de hierboven geciteerde richness of 
intelligence. Maar daardoor verschilde hij ook van 
de psychofysici, die een vaste taak aanboden en 
dan één stimulus in sterkte varieerden.

Vervolgens was de test volledig gestandaar-
diseerd – het testmateriaal, de afname, de inter-
pretatie van de resultaten en de scoring, alles 
werd nauwkeurig door Binet geprotocolleerd. 
De test werd daarmee een onafhankelijk, objec-
tief meetinstrument; iedere proefleider moest 
bij dezelfde leerling op dezelfde resultaten uit-
komen.

De derde innovatie was subtieler. Er bestaat 
geen natuurlijke intelligentieschaal; evenmin 
bestonden er in Binet’s tijd conventies op dit 
punt. Zijn oplossing was echter even simpel 
als geniaal: hij koos leeftijd als schaal. In een 
vooronderzoek probeerde hij al zijn opgaven 
empirisch uit en werden voor iedere leeftijds-
groep van 3-11 jaar dìe opgaven als representa-
tief geselecteerd die door 75% van de leerlingen 

correct werden gemaakt. Deze leeftijd was dus 
de schaalwaarde van de opgave. Tijdens de test 
werden ze gebruikt om de leeftijd te schat-
ten waarvoor de prestaties van de leerlingen 
representatief waren. Deze mentale leeftijd was 
de score van een Parijse leerling op de test. 
(Zes jaar later stelde William Stern voor om de 
verhouding tussen mentale en chronologische 
leeftijd als intelligentiequotiënt te definiëren. 
Hieraan danken wij het IQ. Weer een paar jaar 
later introduceerde Lewis Terman de gewoon-
te om het IQ met 100 te vermenigvuldigen. 
Sindsdien wordt het gemiddelde IQ steeds op 
100 gesteld.)

Al was Binet een vernieuwer, hij was zeker ook 
een kind van zijn tijd. Zo stond hij in verbinding 
met Spearman, die ongeveer gelijktijdig het begin 
van de klassieke testtheorie formuleerde en al 
snel met zijn Spearman-Brown formule het effect 
van testverlenging op de betrouwbaarheid van de 
scores voor een gegeven betrouwbaarheid van de 
testitems vastlegde (zie figuur 2). Binet’s idee om 
een lange test te kiezen zal ongetwijfeld ook door 
de wens tot betrouwbaarheid zijn gemotiveerd.

Ook de idee van standaardisatie was niet hele-
maal nieuw, maar paste precies in de opkomende 
traditie van het experiment met zijn standaardi-
sering en randomisering dat, sinds Wundt in 1897 
zijn laboratorium in Leipzig opende, greep op de 
psychologie had gekregen.

Parametriseren
Misschien was Binet’s grootste vernieuwing dus 
wel de idee om zowel de testopgaven als de leer-
lingen op eenzelfde schaal af te beelden. Daardoor 
kon hij iets doen wat eigenlijk tegen de eis van 
standaardisering inging. In de protocollen voor 
zijn test bevinden zich precieze voorschriften die 
de selectie van de volgende opgave laten afhangen 
van de antwoorden op de vorige. Let wel, zoiets is 
dus alleen mogelijk bij een vaste schaal; voor 
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een informele test, waarbij de score bijvoorbeeld 
wordt berekend als het aantal goede antwoorden, 
zou onmiddellijk de klassieke vraag ontstaan of 
een lagere score nu ligt aan een slechtere presta-
tie of aan opgaven die moeilijker waren.

De reden waarom Binet zijn test adaptief 
maakte weet iedereen die mondelinge examens 
afneemt: efficiëntie. Het heeft geen zin om iemand 
die functioneert op de leeftijd van een 10-jarige 
opgaven voor te leggen die geschikt zijn voor een 
6-jarige.

In het werk van Binet lagen diverse noties die 
een statisticus onmiddellijk zou oppikken. De 
manier waarop hij zijn opgaven schaalde bracht 
de noodzaak van het schatten van populatiever-
delingen met zich mee. En met zijn intuïtieve 
ideeën over de efficiëntie van zijn test begaf hij 
zich op een gebied dat later onder de noemer 
adaptieve methoden in de optimal design theorie 
furore zou gaan maken.

De eerste die in dit gat sprong was – wonderlijk 
genoeg – niet Spearman. Hij bleef bij zijn lineaire 
model voor een ware score en een meetfout en 
werd de vader van de factoranalyse. (En hij had 
in deze periode waarschijnlijk veel van zijn tijd 
nodig voor een hoogoplopend conflict met Karl 

Pearson over zijn correctie van de productmoment 
correlatie voor meet-onbetrouwbaarheid.) Degene 
die dat wel deed was Louis Thurstone, die in 1925 
een schaalmethode introduceerde waarmee hij 
de opgaven uit de Binet test op een nieuwe schaal 
plaatste. Hij deed dit door voor iedere opgave 
een onderliggende normale verdeling te postule-
ren. Met enkele aanvullende aannamen lukte het 
hem om alle opgaven op een gemeenschappelijke 
schaal te plaatsen. Ook liet hij zien hoe zijn aan-
namen empirisch gecontroleerd konden worden. 
In feite maakte hij daarmee intelligentie los van 
leeftijd en introduceerde iets hij wat nu bekend 
staat als een latente variabele. Figuur 3 geeft de 
plaatsing van een aantal van Binet’s opgaven op 
Thurstone’s schaal aan (met een arbitraire een-
heid en nulpunt gefixeerd aan de hand van een 
genormaliseerde verdeling van de scores van de 
kinderen van 3,5 jaar). 

Met de notie van een latente variabele opende 
zich een geheel nieuw gebied aan toepassingen. 
Een paar jaar later liet Thurstone zien hoe zoiets 
vaags als een attitude gemeten kon worden. Alles 
wat nodig was waren een schaalmethode en de 
reacties ‘eens’ en ‘oneens’ op een aantal uitspra-
ken die het object van de attitude beschrijven. 

Figuur 2. Spearman-Brown formule voor de betrouwbaarheid van een homogeen verlengde test met testitems met Figuur 2. Spearman-Brown formule voor de betrouwbaarheid van een homogeen verlengde test met testitems met 
betrouwbaarheden van .10, .20, ..., .60
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Figuur 4 geeft de cumulatieve verdelingsfuncties 
aan voor de opgaven op een schaal die Thurstone 
in 1928 voor de attitudedimensie pacifisme-mili-
tarisme ontwikkelde. Thurstone was buitenge-
woon creatief en heeft meer vindingen op het 
gebied van de schaalmethoden op zijn naam 
staan. Buiten de psychologie is de bekendste hier-
van wellicht zijn methode voor de analyse van 
paarsgewijze vergelijkingen.

Na Thurstone werd het lange tijd stil, totdat 
Frederic Lord en Alan Birnbaum in 1950-1960 de 
draad weer oppakten. Zij schaalden hun testop-
gaven niet met populatieverdelingen, maar met 
probabilistische modellen voor de kans op een 
respons door individuele respondenten. Birnbaum 
introduceerde in 1968 het gebruik van het 3-para-
meter logistische responsmodel                   

Figuur 3. Thurstone’s schaling van de Binet opgaven (uit: Journal of Educational Psychology, 1925, 16, 433-451)Figuur 3. Thurstone’s schaling van de Binet opgaven (uit: Journal of Educational Psychology, 1925, 16, 433-451)

Figuur 4. Enkele opgaven op Thurnstone’s schaal voor pacifisme-militairisme (uit: American Journal of Sociology, 1928, 23, 
529-554)

pi(+|θ)=ci+(1-ci)[1+exp{-ai(θ-bi)}]-1
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dat de kans op een goed antwoord beschrijft als 
een functie van een latente persoonsvariabele 
θ en een drietal parameters voor de opgave (zie 
figuur 5). Vervolgens ontstond er een stormach-
tige ontwikkeling waarin een groot aantal res-
ponsmodellen voor verschillende toepassingen 
werd ontwikkeld en statistisch hanteerbaar werd 
gemaakt. Een overzicht van deze ontwikkeling, 
die nu bekend staat als de item-responstheorie of 
IRT (‘item’ is de standaardterm voor een opgave 
in een test of attitudeschaal) is te vinden in 
Fischer en Molenaar (1995) en van der Linden en 
Hambleton (1997). 

IRT modellen vormen thans het standaard-
repertoire van de psychometrie voor de analyse 
van tests en examens. In Nederland worden ze 
bijvoorbeeld door het Cito gebruikt om de eind-
examens in het voortgezet onderwijs te analy-
seren. Figuur 6 laat de responsfuncties zien voor 
een eindexamen Engels uit het VO. Het is goed 
om te beklemtonen dat de horizontale as in deze 
figuur een latente variabele representeert waar-
voor de posities van de kandidaten samen met 
de parameters voor de opgaven uit de responsen 
moeten worden geschat. Dit is een belangrijk 

verschil tussen IRT modellen en quantal response
modellen, waarmee de regressie van responsen 
op een gemeten, experimentele variabele worden 
bestudeerd.

Adapteren
Een belangrijk kenmerk van alle IRT modellen is 
dat ze de effecten van personen en de opgaven op 
de responsen door middel van aparte parameters 
scheiden. Hiermee kwam Binet’s oorspronkelijke 
idee, om zijn opgaven adaptief te kiezen bij het 
intelligentieniveau van zijn Parijse leerlingen, 
beschikbaar voor iedere test of examen dat met 
behulp van een IRT model op één of meer dimen-
sies schaalbaar blijkt. Het enige wat gedaan moet 
worden, is zorgen dat er tijdens de test een goede 
match ontstaat tussen de schattingen van de 
persoonsparameter en de (vooraf geschatte) item-
parameters.

Frederic Lord experimenteerde al met adaptieve 
testen in de periode 1960-1970. Zijn grote probleem 
was echter het gebrek aan de rekenkracht die bij 
adaptieve testafname nodig is. Itemparameters 
kunnen vooraf zonder enige tijdsrestrictie wor-

Figuur 5. Response functie volgens het 3-parameter logistische model.
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den geschat, maar de schatting van de persoon-
parameter, θ, en de selectie van de items moet in 
real time gebeuren. Eén van zijn pogingen om een 
potlood-en-papier versie van een adaptieve test 
te maken was de flexilevel test. Hierbij kreeg de 
kandidaat een boekje met opgaven, een vast item 
om te beginnen en een antwoordformulier in de 
vorm van een schrapkaart. Als de kandidaat een 
antwoordveld wegkraste, werd het nummer van 
de volgende opgave zichtbaar. Iets later werd op 
beperkte schaal met adaptieve testen op main-
frame computers geëxperimenteerd. Voorlopers 
waren de examens in de faculteit psychologie 
aan de University of Minnesota door David Weiss, 
personeelsselectie bij de Civil Service in de VS en 
de selectie van beroepsmilitairen in de VS met de 
Armed Services Vocational Aptitude Test Battery
(ASVAB).

Nieuwe Problemen
De grote doorbraak vond echter plaats toen in 
de 90-er jaren adaptief toetsen met een personal 
computer mogelijk werd. De eerste grootscha-
lige examens die adaptief werden afgenomen, 

waren de eerder genoemde ASVAB, een teacher 
certification examen (PRAXIS) en de Graduate 
Record Examination (GRE), de toelatingstest voor 
de Graduate Schools in de VS. Daarna volgden 
wereldwijd andere examens.

Maar tegelijkertijd werd duidelijk dat er nieu-
we problemen opgelost moesten worden. Een eer-
ste voorbeeld is de noodzaak om adaptieve toetsen 
voor iedere kandidaat aan dezelfde inhoudelijke 
specificaties te laten voldoen. Examenorganisaties 
leggen aan de selectie van de opgaven voor hun 
toetsen vaak honderden randvoorwaarden op 
met betrekking tot een inhoudelijke classificatie, 
verdeling van de goede antwoorden over de alter-
natieven, leesbaarheidsindices, e.d.. Als ze adap-
tief worden, moeten dezelfde randvoorwaarden 
aan de itemselectie voor iedere kandidaat worden 
opgelegd. 

Het tweede voorbeeld was pijnlijker. Toen de 
GRE in 1994 adaptief werd, voelden de coaching 
schools in de VS, die studenten tegen groot geld op 
deze test voorbereiden, zich in de hoek gedrongen. 
Eén van hen, Kaplan Educational Centers, zond 
zijn werknemers naar een aantal testcentra om 
de test meerdere keren af te leggen en de items 

Figuur 6. Responsfuncties voor een eindexamen Engels uit het VO
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uit het hoofd te leren. Omdat het item-selectie-
algoritme in feite kapitaliseerde op een beperkt 
aantal zeer goede items in de itembank, lag het 
hele examen op straat.

Een derde voorbeeld is de differentiële tijds-
druk waaronder kandidaten kunnen komen te 
werken. Items verschillen in de tijd die ze vragen 
(een factor 5-7 is niet ongebruikelijk). Als de selec-
tie voor een kandidaat ongunstig uit zou vallen, 
kan hij onder grote tijdsdruk komen te staan om 
de test af te maken, wat uiteraard oneerlijk is.

Een algemene benadering waarmee aan de 
Universiteit Twente wordt gewerkt om dergelijke 
problemen op te lossen is door middel van scha-
duwtesten. Het principe kan worden uitgelegd 
met behulp van figuur 7. Horizontaal staan daar 
de opeenvolgende items in een adaptieve test; de 
verticale as representeert de te schatten vaardig-
heid θ. In plaats van items selecteert het algo-
ritme telkens een gehele test uit de bank. Deze 
schaduwtesten worden niet als zodanig afgeno-
men, maar vormen een tussenstap. Ze worden zo 
samengesteld dat ze (i) alle eerdere items die de 
kandidaat heeft beantwoord bevatten (de don-
kere gedeelten in figuur 7), (ii) optimaal zijn bij 
de huidige θ̂ en (iii) voldoen aan alle aan de adap-
tieve toets op te leggen randvoorwaarden. Het 
item dat afgenomen wordt, is het beste vrije item 
uit de schaduwtest. Omdat alle randvoorwaarden 

aan iedere schaduwtest worden opgelegd, voor-
komen we dat we buiten de oplossingsverzame-
ling moeten selecteren en voldoet de adaptieve 
test dus automatisch aan deze randvoorwaarden. 
Bovendien kan met dit schema iedere bestaande 
test onmiddellijk in een adaptieve versie worden 
omgezet.

Schaduwtesten worden in real time gese-
lecteerd met een geoptimaliseerde solver voor 
geheeltallig programmeren. In het optimalise-
ringsmodel worden tijdens de test de benodigde 
randvoorwaarden bijgehouden. Het probleem van 
de itemveiligheid kan worden opgelost door bij 
de selectie van de schaduwtesten een kansme-
chanisme in te bouwen. Toepassingen bij diverse 
praktische problemen zijn te vinden in van der 
Linden (2005, hfd. 9) en van der Linden en Glas 
(in druk).
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