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  eerste af te  tweede af te  aantal proefpersonen 

  nemen toets  nemen toets  in deze conditie 

  

1   PBT    CBT   14 

2   CBT    PBT   15 

3   PBT    CAT   16 

4   CAT   PBT   15 

5   CBT    CAT   15 

6   CAT   CBT   15 

 

De toetsen werden afgenomen in het computerlokaal van de betreffende instellingen. Elke 

proefpersoon maakte achter elkaar twee toetsen. Voorafgaand aan de eerste toetsafname 

werd een korte, klassikale instructie gegeven over de bediening van de computertoetsen. 

Analyses 
Op het moment van schrijven van dit papervoorstel worden de data nog geanalyseerd. Om 

de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zullen de volgende analyses worden 

uitgevoerd: 

1 Person fit analyse om na te gaan of de responspatronen van met name de 

computertoetsen niet significant afwijken van wat verwacht mag worden volgens het 

gebruikte itemresponsmodel. 

2 ANOVA's (onvolledig herhaald meten design) voor het opsporen van proefpersonen- en 

toetsprocedure-effecten (vraagstelling 1) en voor het vaststellen van verschillen in 

nauwkeurigheid en efficiëntie (vraagstelling 2). 

 

Referenties: 
Lord, F.M. (1971). A theoretical study of two-stage testing. Psychometrika, 36, 227-242. 

Straetmans, G.J.J.M., & Eggen, T.J.H.M. (1996). Adaptief toetsen in de basiseducatie. OPD 

Memorandum 96-2. Arnhem: Cito. 

 

 

 

Optimaal sequentiële beslissingsregels voor het 3-actie beheersingsprobleem 
 

H.J. Vos, Universiteit Twente, Enschede 

 

Bij beheersingstoetsen wordt op basis van een toets beslist of studenten de leerstof al dan niet 

beheersen. Binnen het theoretisch kader van de Bayesiaanse beslissingstheorie is hier 

uitvoerig over gerapporteerd in de literatuur, waarbij meestal wordt uitgegaan van toetsen van 

een vaste toetslengte. De toepassing van Bayesiaanse besliskunde bestaat uit twee basis-

elementen: een psychometrisch model welke geobserveerde en ware scores aan elkaar 

relateert en een verliesfunctie welke de totale opbrengsten en kosten evalueert bij alle 

mogelijke beslissingsuitkomsten. Optimale regels worden gevonden door het minimaliseren 

van het verwachte verlies.  
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Het is echter ook mogelijk om de toetslengte variabel te maken en de beheersings-beslissingen 

te laten afhangen van de prestaties van de studenten. Hierbij wordt dan vaak wel uitgegaan 

van een maximale toetslengte voor die studenten die moeilijk te classificeren zijn als 

'beheerser' of 'niet-beheerser'. Het belangrijkste voordeel t.o.v. een beheersingstoets met een 

vaste lengte is dat voor studenten waarvan duidelijk is dat ze de leerstof al dan niet beheersen 

volstaan kan worden met kortere toetsen. Voor studenten waarbij deze beslissing niet zo 

duidelijk is, zijn echter langere toetsen noodzakelijk. Er valt dus aanzienlijke winst te behalen 

in termen van kortere toetslengtes, waardoor voor duidelijke 'beheersers' en 'niet-beheersers' 

toetsen niet langer zijn dan strikt nodig is. Dit alles natuurlijk onder de voorwaarde dat de 

accuraatheid van de beslissingen niet al te zeer wordt aangetast.  

 

Bij adaptief toetsen worden items zodanig geselecteerd dat de moeilijkheid van het item zo 

goed mogelijk overeenkomt met de vaardigheid van de student. Indien de items aselect 

worden getrokken en van dezelfde moeilijkheid zijn, spreken we van sequentieel toetsen. Eén 

van de eerste sequentiële beheersingstoetsen werd ontworpen door Ferguson (1969) waarbij 

gebruik werd gemaakt van Wald's 'sequential probability ratio test' (SPRT). In Ferguson's 

benadering wordt niet van de Bayesiaanse besliskunde uitgegaan en wordt de binomiale kans-

verdeling als psychometrisch model aangenomen. Als bij sequentieel toetsen bovendien de 

computer wordt ingezet bij het afnemen van de toets, en de Bayesiaanse beslissingstheorie als 

theoretisch kader wordt gehanteerd, wordt in de literatuur ook wel van 'Computerized Mastery 

Testing' (CMT) gesproken. Het verwachte verlies geassocieerd met het doorgaan van het 

random aanbieden van items wordt nu berekend door alle mogelijke beslissingsuitkomsten te 

beschouwen van toekomstig random aan te bieden items. Dit verwachte verlies wordt 

berekend m.b.v. dynamische programmeringstechnieken ('backward induction'), waarbij 

begonnen wordt met berekening van het verwachte verlies bij de maximale toetslengte en 

vervolgens wordt teruggerekend. Voor ieder extra random aan te bieden item worden dan wel 

bepaalde kosten gerekend.  

 

De bedoeling van deze bijdrage is om enige nieuwe uitbreidingen te presenteren op bekend 

gebruik van CMT in de literatuur, o.a. beschreven door Lewis en Sheehan (1990). Onze 

benadering verschilt met die van Lewis en Sheehan op de volgende vijf punten:  

Ten eerste wordt, naar analogie van Ferguson's benadering, van een binomiale 

verdelingsfunctie i.p.v. een item response theorie (IRT)-model uitgegaan om de kans op een 

correct antwoord te modelleren bij een gegeven ware score (i.e., het psychometrische model). 

Ten tweede wordt, naast een drempel verliesfunctie, ook een lineaire verliesfunctie 

onderzocht. Ten derde zullen optimaal sequentiële regels onderzocht worden in geval voor de 

apriori ware score een beta verdeling wordt aangenomen. Ten vierde zullen condities worden 

afgeleid waaronder optimaal sequentiële regels monotoon zijn, d.w.z. in de vorm van 

grensscores. Tenslotte worden er vier i.p.v. drie mogelijke acties verondersteld, t.w. het 

aanbieden van een nieuw random geselecteerd item (i.e. doorgaan) en de drie classificatie 

acties slagen, partiële beheersing en zakken.  

 

Om de optimaal sequentiële regels voor het 3-actie beheersingsprobleem te demonstreren 

worden deze geïllustreerd aan de hand van empirische gegevens voor concept-leren bij leer-

ling-verpleegkundigen. Er werd uitgegaan van een maximale toetslengte van 30 items. Voor 
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de dynamische programmeringstechnieken bij de berekening van de optimaal sequentiële 

regels werd software ontwikkeld. De resultaten toonden aan dat bij beide verliesfuncties 

tenminste één item random wordt aangeboden en bij de drempel verliesfunctie zelfs tenminste 

vijf items random worden aangeboden. Verder bleek dat bij een lineaire verliesfunctie voor 

iedere mogelijke combinatie van aantal random aangeboden items en aantal-goed, 

continueerbeslissingen alleen werden genomen in het overgangsgebied tussen de acties 

zakken en partiële beheersing. Bij een drempel verliesfunctie werden continueerbeslissingen 

echter niet alleen in dat gebied genomen, maar ook in het overgangsgebied tussen de acties 

partiële beheersing en slagen. Als gevolg hiervan zal de optimaal sequentiële 

beslissingsprocedure, indien we deze laten starten met het random aanbieden van het eerste 

item, bij een lineaire verliesfunctie bijna alleen maar zak- en partiële beheersingsbeslissingen 

en geen slaagbeslissingen opleveren. Bij een drempel verliesfunctie zullen echter alle drie 

beheersingsbeslissingen voorkomen gedurende bijna de gehele optimaal sequentiële 

beslissingsprocedure. Vanuit dit perspectief verdient de drempel verliesfunctie de voorkeur 

boven de lineaire verliesfunctie.  

 

Referenties: 
Ferguson, R.L. (1969). The development, implementation, and evaluation of a 

computer-assisted branched test for a program of individually prescribed instruction. 

Unpublished doctoral dissertation, University of Pittsburgh, Pittsburgh PA. 

Lewis, C., & Sheehan, K. (1990). Using Bayesian decision theory to design a computerized 

mastery test. Applied Psychological Measurement, 14, 367-386.  

 

 

 

Adaptief toetsen en statistisch toetsen 
 

Th. Eggen, CITO, Arnhem 

 

Computergestuurd adaptief toetsen is traditioneel gericht op het zo efficiënt mogelijk 

schatten van de vaardigheid van een leerling. Dit wordt gerealiseerd door uit een 

beschikbare itembank voor elke leerling op grond van de resultaten op de al afgenomen 

items het meest informatieve item aan te bieden. Aangetoond is dat op deze wijze met 

hetzelfde aantal items per persoon de vaardigheid veel nauwkeuriger geschat kan worden en 

dat het aantal items dat nodig is om de vaardigheid met dezelfde nauwkeurigheid te 

schatten fors kleiner is. 

Als echter het toetsdoel niet zozeer het schatten van de vaardigheid is, maar het 

classificeren van een leerling in een beperkt aantal categorieën (b.v. geslaagd/gezakt), is het 

de vraag of de schattingsalgoritmes het meest geëigend zijn. Voor het nemen van een 

beslissing over een leerling zou men in plaats van statistisch schatten ook statistisch kunnen 

toetsen. 

In de paper zal worden ingegaan op de manier waarop voor een beslissing in drie 

categorieën statistische toetsing in een adaptief algoritme kan worden gerealiseerd. Met data 

uit een experiment met een adaptieve rekenentoets voor de volwasseneducatie zal de 


