
? Tijdschrift voor Onderwijsresearch 9 (1984), nr. 3, pp. 138-140 Boekbespreking D. Spcarrit (Ed.) The improvement of measurement in education and psychology Hawthorn, Victoria: The Australian Council for Educational Research, 1982. In dit boek, met de ondertitel Comributions of latent trau theories, zijn een negental bijdragen van auteursals David Andrich, Graham A. Douglas, John A. Keats, Roderick P. McDonald, Hans Spada en RobertL. Thorndike op het gebied van de itemresponstheorie bijeengebracht. Alle bijdragen zijn omwerkingenvan voordrachten die in 1980 onder een gelijknamige titel tijdens het Golden Jubilee Year InvitationalSeminar van de Australian Council for Educational Research gehouden werden. Wie het boek door-neemt krijgt de indruk dat de ACER dit 50-jarige bestaan op waarlijk grootse wijze gevierd heeft. Men iser bepaald in geslaagd niet de minste inleiders aan te trekken, en hoewel de

ervaren lezer hier en daar bestiets te morren heeft, valt op dat ieder geprobeerd heeft zijn beste been voor te zetten en zo mogelijk metiets nieuws te komen. Waarom nu juist dit onderwerp gekozen is om het jubileum van de ACER tevieren? Dat kan opgemaakt worden uit het voorwoord van Donald Spcarrit. De ACER is diep betrokkengeweest bij onderzoek en toepassingen op het gebied van de itemresponstheorie en men achtte de tijd nurijp om deze nieuwe psychometrische ontwikkelingen onder de aandacht te brengen van degenen die ophet gebied van studietoetsen werkzaam zijn. Het volgende is bedoeld om een korte schets van de inhoudvan het boek te geven, waarbij we evenwel voorbijgaan aan de historische getinte openingsbijdrage vanRobert L. Thorndike cn het samenvattende perspectief van de redacteur aan het eind van het boek.Tevens laten we een bespreking van de &quot;reactant statements&quot; van

de discussianten achterwege die in hetbock wel opgenomen zijn. Korte weergave van de inhoud De bijdrage van David Andrich richt zich op een beschrijving van het Raschmodel met geordenderesponscategorieën. Dit model kan gebruikt worden voor de analyse van &quot;rating scales&quot; zoals dezebijvoorbeeld in het attitude-onderzoek veelvuldig voorkomen. Deze bijdrage is grotendeels historisch-synthetiserend van aard en volgt een opi.et waarin eerst ten overzicht gegeven wordt van Thurnstone'straditie van de methode van gelijkschijnende intervallen en Likert's traditie van de naar hem genoemde&quot;rating scales&quot;, en daarna getoond wordt hoe het Raschmodel voor geordende responscategorieën desterke punten uit beide tradities in zich verenigt en zich van hun zwakheden bevrijdt. Met name dezelaatste analyse is schitterend en verhelderend van aard (p. 105-107). Verder komt deze bijdrage met

eenpraktisch voorstel voor de behandeling van de altijd problematische middencategorie (&quot;weet niet&quot;) enmet een empirische illustratie van de voorgestelde procedure. Wat de bovenstaande bijdrage met die van Graham A. Douglas onder de titel &quot;Conditional inference ina generic Rasch model&quot; verbindt is de aandacht voor voorwaardelijke schattingsmethoden. Beide auteurskomen uit de school van Benjamin D. Wright (University of Chicago), en deze aandacht is op zijn minstverrassend. Douglas geeft ook ronduit toe dat het altijd'al inconsistent is geweest het Raschmodelvanwege zijn unieke eigenschap van afdoende schatting te kiezen en vervolgens niet met voorwaardelijkemethoden te schatten en dat dit mede veroorzaakt werd door zijn onbekendheid met de europcseliteratuur. Het belangrijkste deel van deze bijdrage omvat de presentatie van een algemeen Raschmodelen de demonstratie dat

enkele gangbare modellen hier een speciaal geval van zijn. Hoewel de auteur eenen ander foutloos uitschrijft is het jammer dat hij kennelijk niet op de hoogte is yan de theorie van deexponentiële families waaruit al zijn resultaten onmiddellijk volgen. De literatuurlijst bevat ook geenenkele titel in deze richting. Zeer waardevol aan deze bijdrage is het laatste gedeelte over numeriekeproblemen bij conditionele schattingsmethoden en het pleidooi om meer aandacht voor Rasch's non-parametrische modeltest. Een andere bijdrage uit de school van Wright, en de laatste hieruit in dit boek, is van de hand van BruceChoppin. Het artikel opent met de al zo vaak gestelde vraag waarom het meten in de sociale wetenschap-



? Boekbespreking 139 pen kennelijk zoveel slechter is dan in de natuurwetenschappen. Choppin's behartenswaardige analyse'oopt uit op een noodzakelijke keuze voor het Raschmodel. Vervolgens laat hij achtereenvolgenstoepassingen zien voor designs met incomplete gegevens en voor assessment-onderzoek, en bespreekt hijeen uiterst eenvoudige wijziging die het dichotome Raschmodel geschikt maakt voor de analyse van&quot;ratings&quot;. Dit gewijzigde Raschmodel wordt empirisch geïllustreerd aan de hand van een onderzoek naarde beoordeling van opstellen. Deze publikatie is een van de laatste die Choppin geschreven heeft voor hijVorig jaar door een tragisch ongeval om het leven kwam. Hans Spada en Regine May hebben hun bijdrage aan het symposium en dit boek aangegrepen om hetlineair logistische testmodel en zijn talrijke toepassingsmogelijkheden onder het australische publiekbekendheid tc geven. Wie de

overwegend duitstalige publikaties van auteurs als Fischer, Kempf en Spadaover dit model al kent vindt weinig nieuws in dit hoofdstuk maar zal het enthousiasme kunnen vermoedenwaarmee het gehoor deze lezing heeft ontvangen. Een uiterst belangwekkend model met zeer relevantetoepassingsmogelijkheden. In verschillende bijdragen schetsen John F. Izard en John D. White en George Morgan het gebruik vanhet Raschmodel bij respectievelijk As Australian Item Bank (Year 10 Mathematics, Science, and SocialScience) en bij equivaleringsonderzoek aan Ae Australian Scolastic Aptitude Test (ASAT). De eerste tweeauteurs baseren zich op de door Wright en Stone (1979) gepropageerde, en de door uw recensent alsoverbodig beschouwde, benaderingen van de simultane meest aannemelijke schattingsmethoden diebekend staan onder de namen UFORM en PROX. Hun bijdrage komt in wezen neer op een beschrijvingVan deze

methoden en op de presentatie van een aantal &quot;worksheets&quot; die leraren in de klas kunnengebruiken om leerlingscores uit te rekenen of items aan de bank toe te voegen. Morgan geeft de resultatenvan equivaleringsonderzoek voor een versie van de ASAT met grote factoriële complexiteit. Hetbijbehorende equivalcringsdesign bevatte een ingewikkelde structuur aan ankeritems maar bleek bevre-digend met het Raschmodel geanalyseerd te kunnen worden. De bijdrage van John A. Keats is van een eigenzinnige allure. De eigenzinnigheid zit hem in een doorhem aangenomen &quot;principe van dynamische consistentie&quot; dat omhelst dat in een model opgenomenrelaties tussen stimuli-, individu- en responsparameters hetzelfde moeten zijn op groeps- als op indivi-dueel niveau en waarvan het uw recensent niet gelukt is om in te zien waarom dit zou moeten gelden. Deallure zit hem in de presentatie van een klasse van

groeimodellen voor cognitieve ontwikkeling en eenhierop gebaseerde analyse van het IQ-concept. Keats was ook degene die samen met Lord in het beginvan de 60-er jaren het beta-binomiale model in de psychometrie ter hand nam en populariseerde. Hethoofdstuk gaat ruim in op de relaties van dit en andere klassieke modellen met de geschetste groeimodel-len. De laatste, nog onvermelde bijdrage is die van Roderick P. McDonald. Hierin wordt eerst een korthistorisch overzicht van de itemresponstheorie gegeven en wordt nogal somber geconcludeerd datbestaande programma's als LOGIST en BICAL weinig gebruikswaarde hebben ten gevolge van res-pectievelijk convergentie-problemen en slechte goodness-of-fït maten. Andere - en betere - pro-gramma's schijnt de auteur niet te kennen. Vervolgens wordt een pleidooi gehouden voor een methodo-logie waarin men de passing van responsmodellen via residu-analyse nagaat.

Voor de itemresponstheorie's dit mogelijk door deze in te bedden in de niet-lineaire faktoranalyse. Hiervoor is het programmaCOSAN beschikbaar, waarvan McDonald de mogelijkheden via enige vergelijkende analyses demon-streert. (Conclusie De totaalindruk is dat de ACER zijn jubileum met een aardig boek over itemresponstheorie gevierdheeft. Het merendeel van de bijdragen is geslaagd te noemen en voor degenen die op dit gebied reedsbelezen zijn wordt hier en daar toch iets nieuws geboden. Het is wel de vraag of dit boek aan het doel1'eantwoordt de itemresponstheorie en zijn toepassingsmogelijkheden dichter te brengen bij degenen dieop het gebied van studietoetsen werkzaam zijn. Een groot deel van de bijdragen vraagt hiervoor te veelstatistische voorkennis. Misschien moet men er gewoon ook niet aan beginnen om te proberen detechnische aspecten van de itemresponstheorie te populariseren en deze rustig aan de

vakspecialistenover laten. In dit opzicht is een recente reader met vergelijkbaar doel van Hambleton (1983) veelresoluter. Deze behandelt minder technische zaken en geeft meer toepassingen.



? Boekbespreking 140 Een duidelijk minpunt in het boek zijn de &quot;reactant statements&quot; van de discussianten. Deze zijn of tepoeslief of van het type waarin de discussiant de gelegenheid aangrijpt om te vertellen wat hij zijn heleleven al gedaan heeft cn hoe belangrijk dat was. De lezer kan deze zouteloze stukjes maar beteroverslaan. Mits er reeds enige voorkennis over het onderwerp aanwezig is, blijft er dan een aardig boekover itemresponstheorie over. REFERENTIES Hamblcton, R. K. (ed.) (\99i'i). Applications of item response theory. Vancouver: Educational Research Institute of British Columbia.Wright, B. D., & Stone, M. H. (1979). Best test design: Rasch measurement. Chicago, Illinois: MESAPress. W. J. van der LindenT. H. Twente


