
? Creemers, dat indicatoren internationaal ver-gelijkbaar zijn, dus onafhankelijk van het on-derwijssysteem. Bonnet uit Frankrijk hield eenpleidooi voor het monitoren van het onderwijsmet behulp van indicatoren. Hij waarschuwdedat moet worden opgepast dat indicatoren geenpolitieke instrumenten worden. Op de vrijdagmiddag was er een sessie over in-ternationale voortgang in schooleffectiviteits-onderzoek georganiseerd door ISERP, ondervoorzitterschap van Reynolds. Tymms (UK)ging in zijn presentatie 'Monitoring effective-ness: Examples of the evaluation of complexSystems' ver door te beweren dat schooleffecti-viteitsonderzoek er nooit m zal slagen zodanigekennis te vergaren dat scholen in het algemeenkunnen worden verbeterd, omdat wat er inscholen en klassen gebeurt onvoorspelbaar,complex en chaotisch is. Hij hield een pleidooivoor gebruik van onderwijsindicatoren, die•neer inzicht kunnen geven in wat er nu eigen-lijk gebeurt. In de paperpresentatie over 'Twoyear quantitave findings from

ISERP' (o.a.Creemers) werd ingegaan op het gegeven datde leerlingvariabelen (SES, IQ, ethniciteit) hetgrootste deel van de wiskundeprestaties vanleerlingen verklaren in internationaal vergelij-kend onderzoek (net als in het meeste onder-zoek). Alhoewel in de meeste landen ookscholenfactoren van invloed zijn op deleerlingprestaties is dat in Nederland (en ook inTaiwan) niet het geval. Measurementand Research Methodology(H.J. Vos, Universiteit Twente) Het aandachtsgebied 'Measurement and Re-search Methodology' was ruim vertegenwoor-digd in de vorm van thematische papersessies,(invited) symposia waarvan 36 in samenwer-king met de National Council on Measurementin Education (NCME), posterpresentaties enPre-conference workshops. Eén van de belangrijkste trends betrof hetadaptief toetsen van vaardigheden. Computeri-2ed Adaptive Testing (CAT) wordt steeds meergebruikt in de praktijk en lijkt de toetsvorm vande toekomst te worden. Het belangrijkste voor-deel van deze toetsvorm

in vergelijking metconventionele potlood-en-papier (P&P) toet-sen is dat volstaan kan worden met kortere toet-sen bij gelijkblijvende of zelfs hogere nauw-keurigheid van de geschatte vaardigheid. Er isechter nog veel psychometrisch onderzoek tedoen op dit gebied, zowel voor 'fïne-tuning'van de theorie als voor het oplossen van prakti-sche problemen bij de implementatie. Aanbeide aspecten van CAT werd in verschillendepapersessies en symposia ruimschoots aan-dacht besteed. Veerkamp en Chang stelden beiden nieuwecriteria voor om items te selecteren in een adap-tieve toetsprocedure gebruikmakend van itemresponse theorie (IRT) modellen. Het belang-rijkste bezwaar bij de meeste huidige criteria isdat ze geen rekening houden met de onzeker-heid van de geschatte vaardigheid. TerwijlVeerkamp een gewogen gemiddelde van de ge-bruikelijke informatiefunctie voorstelde,stelde Chang daarentegen een 'gobal Informa-tion approach' voor om de gesignaleerde be-zwaren bij de huidige item

selectiecriteria teomzeilen. In de presentatie van Rocklin, Vispoel enWang over de mogelijkheid tot manipulatievan het CAT-algoritme als item review moge-lijk is door de 'test-taker' (Self-AdaptedTesting) kwam naar voren dat het erg riskant isvoor de test-taker om op deze manier te trach-ten onterecht een hogere score te behalen. Intheorie kan een test-taker door er voor te zorgenalleen erg gemakkelijke items voorgelegd tekrijgen en die vervolgens allemaal goed tebeantwoorden kunstmatig een erg hoge scoreverkrijgen. Als echter enkele vragen foutbeantwoord worden zal zijn of haar score telaag uitvallen. Lunz en DeVille deden verslag van een stu-die waarin toetsen geconstrueerd via de com-puter met een adaptieve selectieprocedure wer-den vergeleken met toetsen die handmatigwerden geconstrueerd en op papier werden af-genomen. Hierbij werd met name gekeken naarde validiteit van de geselecteerde items, de vol-gorde van de items, de statistische eigenschap-pen van de toetsen en in

hoeverre de geselec-teerde items voldeden aan de toetsspecificaties.Uit deze studie bleek dat beide methoden voor Pr04G0GfSCHF toetsconstructie vergelijkbaar zijn voor wat be- sruoitNtreft validiteit en statistische eigenschappen endat beide methodes voldeden aan de toetsspeci-ficaties. Davey en Parshall keken naar exposure 1SS



? rates van items (percentage test-takers dat eenbepaald item voorgelegd krijgt) in adaptievetoetsen. Er werd gekeken hoe hoog deze expo-sure rates zijn als er niet voor gecontroleerdwordt. Verschillende methodes van item expo-sure control werden voorgesteld en met elkaarvergeleken. Schlüpke onderzocht hoe itemresponstijdengebruikt kunnen worden om te achterhalen hoeeen persoon een item heeft trachten te beant-woorden, door snel te gokken of door serieusnaar een oplossing te zoeken. Op deze manier ishet mogelijk gokgedrag uit de test te filteren endaardoor de vaardigheid beter te schatten. Tenslotte presenteerden Way, Smith enLewis hun paper over het gebruik van Baye-siaanse besliskunde bij 'computerized masterytesting' (CMT). Testiets (d.w.z. een klein aan-tal samenhangende items) werden sequentieelafgenomen in hun onderzoek. Na iedere aange-boden testiet werd een slaag, zak, of continueerbeslissing genomen. Van duidelijke masters ofnonmasters kon na slechts enkele

testiets reedsworden besloten of ze waren geslaagd of ge-zakt. Test-takers wier prestaties echter in debuurt van de grensscore lagen moesten demeeste testiets beantwoorden. Zoals gebruikelijk de afgelopen jaren gin-gen veel papers over IRT-modellen en statisti-sche problemen hierbij die nog om een oplos-sing vragen. Het symposium 'Statistical issuesin item response theory models', georganiseerddoor Berger, was hiervan een goed voorbeeld. Verhelst rapporteerde over het door hetCITO ontwikkelde gegeneraliseerde One-Parameter Logistic Model (OPLM). Hij lietzien dat bij het OPLM-model enerzijds de ele-gante statistische eigenschappen van hetRasch-model bewaard blijven terwijl ander-zijds de grotere flexibiliteit van het 2-parame-ter logistische model (Birnbaum model) opti-maal kan worden benut. Glas toonde aan dat in een klasse van IRT-modellen, welke het Rasch model, het lineairlogistische test model (LLTM), het (gegenera-liseerde) partial credit model, het OPLM-model en

modellen met multidimensionele PSDAGOGISCHE sTuoitM persoonsparameters bevatte, zowel Conditio-nal Maximum Likelihood (CML) als MarginalMaximum Likelihood (MML) schattingspro-cedures kunnen worden toegepast. Tevenswerd een taxonomie van gegeneraliseerde Pearson tests beschreven welke power hebbentegen specifieke modelschendingen in dezeklasse van modellen. De benadering werd geïl-lustreerd aan de hand van twee voorbeelden omitem bias (DIF) te detecteren. Sijtsma deed verslag over nonparametri-sche IRT-modellen voor dichotome en poly-tome data, welke een ordinale ordening vanpersonen en/of items veronderstellen. Hij ver-geleek nonparametrische en parametrischeIRT-modellen met elkaar en ging hierbij metname in op de vraag in welke situaties het ge-bruik van nonparametrische IRT-modellen devoorkeur genieten (o.a. wanneer de assumptiesbij logistisch parametrische modellen te re-strictief zijn). Van der Linden en Luecht presenteerdeneen

optimalisatiemodel (0-1 lineair program-meringsmodel) dat toetsconstructeurs in staatstelt om de vorm van een vooraf gekozen score-verdeling op een toets voor een populatie meteen bekende vaardigheidsverdeling zo goedmogelijk te controleren. Tenslotte toonde Kelderman in een meerfimdamenteel paper aan dat het Rasch modelkan worden afgeleid uit een gegeneraliseerd li-neair model voor de uitwisselbaarheid van me-tingen. Een laatste opvallende trend was de her-nieuwde interesse voor het probleem van hetvaststellen van grensscores. Na een hausse inde jaren zeventig en tachtig als gevolg van mas-tery leaming was tijdens de afgelopen AERA/NCME dit thema weer prominent aanwezig opde onderzoeksagenda. Het symposium 'Appli-cations of decision theory to practical testingProblems', georganiseerd door Sawyer metVan der Linden als moderatoren vijf bijdragenomvattend, ging met name in op de rol dieBayesiaanse besliskunde kan spelen bij hetvaststellen van grensscores.

Ben-Shakhar, Kiderman en Beller dedenverslag van een vergelijkende studie naar tweeverschillende beslissingstheoretische toela-tingsprocedures voor 'Liberal Arts' op univer-sitair niveau. De ene toelatingsprocedure hieldwel rekening met eerder behaalde SAT (Scho-lastic Aptitude Test)-scores, terwijl de andereprocedure hier geen rekening mee hield. De re-sultaten toonden aan dat er geen winst te beha-len valt bij toevoeging van de SAT-scores alshet de bedoeling is om studenten te recruteren



? die voldoen aan minimale kwalificaties. Wan-neer het echter de bedoeling is om potentieelexcellente studenten te selecteren bleek toe-voeging van de additionele informatie van deSAT-scores aanzienlijke winst op te leveren. Van der Linden presenteerde een beslis-singstheoretisch model voor het veel in depraktijk voorkomende probleem van het opti-maal toewijzen van studenten aan twee ver-schillende hiërarchisch geordende cursussen('course placement'). Op basis van een apti-tude test moest worden besloten of studentenofwel werden toegewezen aan de eerste cursusofwel rechtstreeks werden toegelaten tot detweede cursus. De eerste cursus werd hierbij af-gesloten met een beheersingstoets welke bijeen voldoende resultaat toegang gaf tot detweede cursus. Vos rapporteerde over het simultaan opti-maliseren van combinaties van onderwijskun-dige beslissingen. De belangrijkste toepassin-gen hiervan liggen op het terrein van hetformuleren van optimale regels voor voort-gangsbeslissingen in

geïndividualiseerde in-structiesystemen. In een empirisch geïndivi-dualiseerd instructiesysteem, bestaande uit eengecombineerde selectie-plaatsings-beheer-singsbeslissing, bleek dat bij de simultane be-nadering een aanzienlijke winst in verwachteutiliteit te behalen viel vergeleken bij het af-zonderlijk optimaliseren van iedere beslisre-gel. Tevens werd aangetoond dat onder tame-lijk milde voorwaarden optimale beslisregelsnoodzakelijkerwijs compensatorisch van aardWaren. Terwijl de drie bovenstaande bijdragen alleuitgingen van bekend veronderstelde utiliteits-functies hielden de laatste twee bijdragen zichbezig met het empirisch specificeren van utili-teitsfuncties. Als zodanig vormden ze eengoede aanvulling op de eerdere papers, omdathet voor een beslissingstheoretische bcnade-&quot;ng essentieel is te kunnen beschikken overeen realistische utiliteitsstructuur. Mellenbergh, Van der Gaag en Van denBrink lieten zien dat empirische utiliteitsfunc-ties voor cultuureeriijke selectie bevredigendkonden

worden benaderd door lineaire- ennormaal-ogief utiliteitsfuncties. Tenslotte toonde Sawyer aan dat het empi-risch specificeren van utiliteitsfuncties vooreourse placement' tot aanzienlijke verschillenm uitkomsten kan leiden afhankelijk van hetfeit of een deterministische of stochastische(Von Neumann-Morgenstem) techniek werdgebruikt. Aan deze kroniek werkten mee: M. Mulder,J. M. Pieters, M. G. Roes, J. N. Streumer,H.J. Vos enH.de Vos. De eindredactie werd verzorgd doorJ. N. Streumer.


