
? Boekbesprekingen 92 assistenten ingezet met een bepaalde thuissituatie en een opleidingsnivo, dat past in de dimensie profes-sioneel - niet professioneel (zie boven). Hoe het zou zijn gegaan als andere kategorieën personen zou-den zijn ingezet, weten we nu niet. Ik miste informatie over de inschaling en salariëring van de assis-tenten. In overeenstemmmg met de theorie-ontwikkeling wordt het verschil in professionaliteit van taken alsuitgangspunt genomen en konsistent volgehouden. Dit past ook bij een institutionele benadering vanonderwijs en van de arbeidsorganisatie in scholen. De onderzoeksresultaten lijken mij vanuit dit per-spektief waardevol en bruikbaar, maar ik blijf toch met de vraag zitten of het gekozen uitgangspuntvanuit een pedagogisch perspektief nog even vanzelfsprekend is. Wat betekent het inzetten van onder-wijsassistenten in de klas voor de relatie onderwijzer - leerlingen? Hoe is hun eigen relatie met

leer-lingen? Gaan pedagogische en didaktische vereisten voor onderwijsassistenten niet op? Hoe verliep deuitvoering van onderwijs aan kleine groepen leerlingen door onderwijsassistenten? Op zulke vragen zijnin deze publikatie nauwelijks antwoorden te vinden. (In het proefschrift van Colthof (1979), dat zichop enigszins vergelijkbaar terrein beweegt, komen deze aspekten uitvoerig aan de orde. Funktioneleaspekten van de arbeidsorganisatie spelen daar evenwel nauwelijks een rol). Deze opmerkingen hebbenslechts ten doel te wijzen op mogelijke eenzijdigheden van de gevolgde benadering van de school alsarbeidsorganisatie. Van Greevenbroek maakt aannemelijk dat op de onderzochte wijze inzetten van onderwijsassistenteneen belangrijke bijdrage zou kunnen zijn op de weg naar gedifferentieerd onderwijs. Het is te hopendat de weerstanden bij het departement en de vakorganisaties de ontwikkelingen in de richting

vanstafdifferentiatie niet blokkeren. Van Greevenbroek laat in ieder geval op gedegen en gefundeerde wijze zien wat deze vorm van vertika-le stafdifferentiatie vereist en voor het basisonderwijs kan betekenen. Ton Pelkmans,K. U. Nijmegen. Referenties Colthof, Jacob, Opleiding en begeleiding van taakleidsters, (Proefschrift V.U. Amsterdam). Utrecht:Elinkwijk 1979. Vrijenhoef, Huub, Taakverdeling naar voorkeur en deskundigheid van onderwijzer kan leerling beslistten goede komen. O 4, februari 1981, 8 -13. F.M. Lord, Applications of item response theory to practical testing problems. Hillsdale,N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1980. Het wetenschappelijke werk van Frederic M. Lord hoeft onder psychometrici en anderen die in test-theorie geïnteresseerd zijn geen nadere introduktie. Als er één is die het vakgebied gemaakt heeft enbij nieuwe ontwikkelingen voorop is gegaan, dan is het Lord wel. Zijn jarenlange

stroom van publica-ties, waarvan de eerste al aan het einde van de veertiger jaren verschenen, getuigt niet alleen van eenongewoon hoge produktiviteit maar bevat ook talloze artikelen die tot standaardreferenties in de lite-ratuur zijn geworden en velen behulpzaam zijn geweest bij hun nadere kennismaking met het vakge-bied. Kortom, wat Newton voor de natuurkunde was is Lord voor de psychometrie.Het onderhavige boek is grotendeels gebaseerd op eerdere artikelen van Lord die alle de item responstheorie tot onderwerp hebben en in de zeventiger jaren in vaktijdschriften gepubliceerd zijn. Let wel,het is daardoor beslist geen overbodig boek geworden dat alle resultaten slechts nog eens samenvat.Het bijzondere van dit boek valt vooral op als we het vergelijken met Lord en Novick's (1968) Sta-tistical theories of mental test scores, een boek dat - hoewel inmiddels op een aantal punten geda-teerd - nog steeds de

standaardreferentie onder testtheoretici is. Het eerst verschil is dat in Lord enNovick de klassieke testtheorie duidelijk overheerst. In het onderhavige boek worden hier slechts 10van 264 bladzijden aan gewijd; de andere bladzijden gaan bijna alle over item respons theorie. In dezemoderne ontwikkeling in de testtheorie — ook wel latente trek theorie geheten, maar Lord heeft denaam item respons theorie geïntroduceerd om het gebruikelijke misverstand te voorkomen dat de



? '^an der Linden 93 Tiodellen uit deze theorie alleen toepasbaar zijn bij de meting van persoonlijkheidstrekken in depsychologie - is de preoccupatie met meetfouten en betrouwbaarheid die de klassieke testtheorie zokenmerkt afwezig. Het accent hgt eerder op de poging om responsen van personen op items te verkla-ren met probabilistische modellen waarin parameters voor de te meten vaardigheid of kennis van depersoon en voor de eigenschappen van het item opgenomen zijn. De meting van deze vaardigheid ofkennis neemt de vorm aan van parameterschatting, waarbij maten voor de statistische kwaliteit van deschattingen ('de betrouwbaarheid van de meting') veelal als toe^ft uit de schattingsmethode volgen.Het model dat in dit boek centraal staat is het 3-parameter logistische model, ook bekend als Birn-baum's model met gisparameter. Het tweede verschil met Lord en Novick is dat onderhavige boek veeldidactischer en

inzichtelijker is. Lord en Novick bevat een droge opsomming van de theorie en leentzich het beste als naslagwerk. Dit boek daarentegen is veel meer een leerboek. Voortdurend is gezochtnaar didactische behandelingen van de stof, instructieve en toegankelijke bewijzen en naar inzichtelijkeinterpretaties van begrippen en resultaten. Dit is vooral waarneembaar op plaatsen waar een overlapmet de stof in Lord en Novick bestaat. De lezer vergelijke bijvoorbeeld de behandeling van de rationa-le voor het normaalogief model (p. 30-32; Lord & Novick, 1968, p. 370-371) of de bewijzen dat drievan de vier 'axioma's' uit het klassieke testmodel uit de definities van ware scores en meetfout volgen(P- 4; Lord & Novick, 1968, p. 36-37). Het belangrijkste verschil met Lord en Novick is evenwel detoepassingsgerichtheid van het boek. De inleidingen in de theorie en de benodigde statistiek zijn rela-tief kort gehouden. De rest van het boek is één

verrukkelijke demonstratie van wat er aan technologieop het gebied van testontwikkeling en -gebruik mogelijk wordt als goede modellen voorhanden zijn.De klassieke testtheorie heeft voortdurend geworsteld met het probleem van de testafhankelijke sco-ring, d.w.z. dat een score op de test eigenlijk net zoveel zegt over de eigenschappen van de test als overdie van de te meten persoon. In de item respons theorie is dit probleem opgelost en is testonafhanke-mke scoring mogelijk, waardoor nieuwe vormen van testdesign en -afnamen, zoals flexilevel testing entailored testing, mogelijk worden en praktische problemen als bijvoorbeeld test equating en het vast-stellen van item bias in principe opgelost zijn. Het boek van Lord is vooral bedoeld om een groot aan-tal van deze nieuwe toepassing onder de aandacht van psychometrici en testgebruikers te brengen.Het is ondoenlijk om in het bestek van deze recensie de 17 hoofdstukken

van dit boek afzonderlijk tebespreken en van commentaar te voorzien. We b3spreken ze daarom in combinatie en plaatsen hier endaar een kanttekening, om tenslotte nog enkele opmerkingen bij het boek als geheel te maken.De eerste 5 hoofdstukken vormen tezamen deel I met als titel 'Introduction to item response theory'.Peze hoofdstukken bieden een korte behandeling van het klassieke testmodel, de relatie tussen deitemparameters uit deze modellen en de klassieke itemparameters, de meest aannemelijke schattingvan persoon-parameters en van item- en testinformatiefuncties. Met name de informatiefuncties, infeite Fisher's informatie uit de theorie van de meest aannemelijke schatting, zijn van belang voor hetVervolg van het boek. Het zijn deze functies die de klassieke betrouwbaarheids- en itemanalyse vervan-gen en bruikbaar zijn om nieuwe vormen van testdesign en -afname te evalueren. Deze hoofdstukkenzijn

glashelder geschreven maar vragen - zoals het gehele boek - wel ruime voorkermis van de lezerop het gebied van testtheorie en (mathematische) statistiek. Een thema dat dit gedeelte van het boekVoortdurend beheerst is het feit dat alle resultaten uit het klassieke testtheorie ook uit de item responstheorie volgen. Er bestaat dus geen tegenstelling tussen beide; de tweede is een verdieping van de eer-ste en laat naast de resultaten die uit de eerste volgen tevens veel sterkere resultaten toe. Er zijn geenandere publicaties waarin dit zo naar voren wordt gebracht. Het tweede deel, 'Applications of item response theory', bevat 6 hoofdstukken. Het eerste hoofdstukSaat in op de relatieve efficiëntie van testscores (ratio van testinformatiefuncties) en laat zien hoe ditgebruikt kan worden bij de vergelijking van de kwaliteit van verschillende tests of scoringssystemen enbij herdesign van bestaande tests voor speciale doeleinden. De

volgende hoofdstukken behandelen deoptimale keuze van het aantal altematieven bij testdesign, de mogelijkheid van flexilevel testing (eenVorm van de testafname waarbij een persoon zichzelf door een paper-and-pencü test stuurt zodat hijZoveel mogelijk items ontmoet die met zijn capaciteit overeenkomen), two-stage testing (het gebruikVan een voortoets zodat de hoofdtoets optimaal gekozen kan worden), tailored testing (interactief tes-ten waarbij ieder volgend item op grond van de voorafgaande antwoorden gekozen wordt) en masterytesting (besliskundig gebruik van tests). Telkens wordt teruggegrepen naar de winst aan efficiëntie omde optimale testsamenstelling of -procedure te bepalen. Wat op valt is dat een hoofdstuk over itembanking ontbreekt terwijl bovenstaande toepassingen alle de beschikbaarheid van item banks veron-derstellen. Ook is het hoofdstuk over tailored testing wat mager gezien de vele literatuur (ook

vanLord zelf) die hierover beschikbaar is.



? Boekbesprekingen 94 Oplossingen voor praktische problemen bij testequating, bij het vaststellen van item bias en het zuive-ren van tests hiervan en bij de aanwezigheid van nonrespons op items zijn te vinden in afzonderlijkehoofdstukken in deel 3, 'Practical problems and further applications'. Dit deel bevat eveneens eenhoofdstuk over de schatting van persoon- en itemparameters dat tezamen met hoofdstuk 4 uit heteerste deel de gehele behandeling van de schattingstheorie in dit boek omvat. Voor de numeriekeschatting van de parameters gebruikt Lord een iteratieve methode waarin de persoon- en itemparame-ters om beurten vast gehouden en de aannemelijkheidsvergelijkingen naar de andere parameters opge-lost worden. l£en van de wemige bezwaren die we tegen dit boek hebben is dat de auteur wat al te ge-makkelijk aan de vraag voorbij gaat onder welke condities deze methode convergeert en of ze dit in-derdaad naar

meest aannemelijke schattingen doet. We moeten het slechts doen met de opmerking datconvergentie waarschijnlijk weieens bewezen zal worden (p. 182, r. 1-2). of met verwijzingen naar gun-stige ervaring (p. 209-210). Het laatste deel, 'Estimating true-score distributions' bevat 2 hoofdstukken waarin problemen rond deschatting van ware score verdelingen aan de orde komen. De uitbreiding die vanuit item respons theo-rie aan dit klassieke probleem gegeven kan worden Ugt met name in het feit dat ook bivariate verdelin-gen van niet-parallelle tests die dezelfde capaciteit meten bestudeerd kunnen worden. Hoewel deze 2hoofdstukken theoretischer zijn dan de andere komen ook hier toepassingen als het effect van selectieop de geobserveerde score, optimale matching van proefpersonen en het vaststellen van testnormen aande orde. In het voorafgaande hebben we al enkele keren door laten schemeren dat dit een boek is waar

we echtblij mee zijn. We willen dat hier nog een keer nadrukkelijk naar voren brengen. Applications of itemresponse theory testing problems is door de wijze van stofbehandeling en de toepassingsgerichtheideen schitterend boek dat zijn weg naar velen zal weten te vinden en ongetwijfeld de standaardreferen-tie voor de jaren tachtig zal worden. Een kritische kanttekening hebben we evenwel reeds geplaatst bijde luchtige wijze waarop de auteur numerieke aspecten van de parameterschatting behandelt. We voe-gen er hier nog aan toe dat hetzelfde geldt voor de mogehjkheden om de passing van het logistischemodel te toetsen. Hoewel Lord een modelcontrole voorstelt die van een opwindende schoonheid is(p. 15-19, 252-253), ontbreekt een bevredigende statistische test voor het logistische model en doet hijhier wat al te onbezorgd over. In het hele boek zijn slechts een paar zinnen over het Raschmodel tevinden. Wie de

dramatische strijd in de V.S. tussen de 'l-parameter' en de '3-paiameter school' kent,zal zich hierover niet verwonderen. Maar het maakt het boek wel minder compleet, zeker omdat ditmodel op het punt van de schatting en goodness-of-fit problematiek wèl bekende, gunstige eigenschap-pen bezit. Anderzijds is het boek wel van belang voor de in het Raschmodel geïnteresseerde lezer.Door de formele verwantschap tussen beide modellen gelden de toepassingen in dit boek zonder meervoor het Raschmodel._ Bovenstaande tekortkomingen willen we niet op de geweldige kwaliteiten van dit boek in minderingbrengen. Daarvoor staat er te veel goeds tegenover. Wie dit boek leest zal voor altijd zijn hart verpandhebben aan de item respons theorie en de nieuwe wegen die deze voor testontwikkeling en -gebruikgeopend heeft. Lord heeft opnieuw een schitterende bijdrage aan de testtheorie geleverd. Referenties Lord, F.M., & Novick, M.R.

Statistical theories of mental test scores. Reading, Mass.: Addison-Wesley,1968. W.J. van der LindenT.H. Twente


