
? Tijdschrift voor Onderwijsresearch 9 (1984), nr. 5, pp. 243-252. Over Absolute en Nog Relatievere Zak-slaagBeslissingen W. J. van der Linden Afd. Toegepaste Onderwijskunde, Technische Hogeschool Twente abstract On absolute and relative pass-fail decisions. In discussions about absolute and relative pass-fail decisions in educational testing, the choicebetween these two positions is often indicated as one between a cutting score on the test that isfixed and independent of the students' performances and one that varies up and down with them.It is argued that the proper choice, however, is between a cutting scores varying up and down orjust contrary to the performances. The reason for this is the regression phenomenon due to theunreliability of the test scores which operates in an opposite direction in the process of selectingoptimal cut-off scores on tests. The effect is analyzed and quantitatively illustrated for

pass-faildecisions with two different classes of loss functions. Beslissingen over zakken of slagen zijn ooit getypeerd als de uitkomst van een proces waarinkleine verschillen de oorzaak kunnen zijn van grote gevolgen (De Gruijter, 1978). Hiermee isaangegeven dat een punt meer of minder in de buurt van de cesuur beslissend kan zijn voor devraag of een leerling zakt of slaagt voor een toets, terwijl zo'n verschil elders op de schaal vande toetsscores zonder verschil in gevolgen blijft. Hetzelfde verschijnsel heeft De Groot (1966)ertoe gebracht zijn aandachttrekkende boek Vijven en zessen te noemen. Een titel als'Zevensen zessen zou het, ondanks de fraaie stafrijm, nooit zo gemaakt hebben. Het is niet alleen deze paradoxale discrepantie tussen oorzaak en gevolg die zak-slaagbe-slissingen - en in het algemeen iedere vorm van op studietoetsen gebaseerde beslissingen - inde belangstelhng van onderwijskundigen

en psychometrici heeft geplaatst. Hier komt nog bijhet besef dat studietoetsen veelal onbetrouwbare en weinig valide instrumenten zijn, waar-door het soms aannemelijker is dat het grote verschil tussen zakken en slagen eerder hetgevolg is van een klein toevallig dan van een even groot waar verschil tussen leerlingen. Een van de eersten in Nederland die hier een onderzoeksgebied voor de psychometrie zagen bijdroeg aan een rationalisering en optimalisering van het beshskundig gebruik van tests enstudietoetsen was ongetwijfeld Van Naerssen. Met zijn proefschrift, dat handelde overtestgebruik bij de selectie van chauffeurs voor de landmacht, gaf hij voor het eerst bhjk vandeze belangstelling (Van Naerssen, 1963). Latere artikelen bevestigden dit (Van Naerssen,1965a, b, 1968,1970). Bovendien schoof zijn belangstelling steeds meer op in de richting vanzak-slaag beshssingen in het onderwijs, waarbij een

voorkeur voor de problematiek vanbeslissingen met absolute normen en de handhaving van zulke normen onmiskenbaar werd(zie o.a. Van Naerssen, 1966, 1971, 1974, 1978, 1979). Overigens heeft hij zich daarbijwat afzijdig gehouden van de principiële discussies over absoluut en relatief meten in deonderwijskunde. Liever dan hierin stelling te nemen zocht hij naar mogelijkheden om de Adres auteur: Postbus 217, 7500 AE Enschede



? 244 Over Absolute en Nog Relatievere Zak-slaag Beslissingen eerste psychometrisch te verbeteren. Hoe weinig dogmatisch zijn positie is wordt nog eensduidelijk als men bijvoorbeeld zijn overzichtsartikel uit 1977 (her)leest (Van Naerssen,1977). Wellicht ten overvloede wordt hier kort gedefinieerd waar de verschillen tussen de absoluteen relatieve benaderingen van het zak-slaag probleem liggen. Voor degenen die zich meer indeze problematiek willen verdiepen zijn er naast het artikel van Van Naerssen (1977) heldereoverzichten van Wijnen (1971a, 1977), terwijl een discussie tussen Warries (1970, 1971) enWijnen (1971b) licht werpt op de meer onderwijsprincipiële kant van de zaak. In het kort steltde absolute benadering dat zakken en slagen plaats moet vinden aan de hand van normen dieabsoluut zijn ten opzichte van de toetsprestaties van leerlingen. Deze normen volgen in hetalgemeen uit de voor

het betreffende onderwijs geldende leerdoelen of uit de eisen dievervolgonderwijs stelt. Bij absolute zak-slaag beslissingen wordt gestreefd naar handhavingvan normen over herkansingen of herhalingen van het onderwijs. Fluctuaties in de zak-slaagpercentages zijn daardoor alleen het gevolg van verschuivingen in de prestaties van deleerlingen. Bij absolute normen kan de cesuur op de toets vooraf gegeven worden, zodatleerlingen zich tijdens het leren hierop kunnen instellen. In tegenstelling tot de absolutebenadering steU de relatieve benadering de normen afhankelijk van de feitehjke toetspresta-ties van de leerlingen. Gaan deze prestaties omhoog, dan gaat de cesuur mee; gaan ze naarbeneden, dan volgt de cesuur ook in deze richting. Over herkansingen of herhalingen van hetonderwijs heen kan de cesuur dus fluctueren. Voor zak-slaag percentages geldt dit niet;sommige relatieve methoden definiëren

de cesuur juist zo dat een zeker percentage geslaag-den gehandhaafd wordt. Bij relatieve methoden kan de cesuur pas bekend gemaakt wordennadat de toetsscores verwerkt zijn. Als gangbare absolute methoden van cesuurbepalingkunnen die van Nedelsky en Angoff genoemd worden. Voorbeelden van relatieve methodenvormen 'grading on the curve' (vooraf gekozen slaagpercentages) en de in Nederland bekendemethode van Wijnen (1971b). Relatieve en absolute methoden vormen geen uitputtendeclassificatie van de beschikbare methoden voor cesuurbepaling. Zo is enige tijd geleden -onder een uitdagende titel - door Hofstee (1977) een compromis van beide methodenvoorgesteld waarin het gewicht van ieder met behulp van expliciete parameters instelbaar is. In het navolgende zal worden uitgegaan van onderwijssituaties waar een meer absolutebenadering op zijn plaats is. Dit zullen in het

algemeen ingelopen onderwijssituaties zijn,waarin men de kwaliteit van het onderwijsaanbod onder controle heeft, weet welke eisen hetvervolgonderwijs stelt en op grond van ervaring ook weet dat de leerlingen voldoende tijd terbeschikking staat om aan deze eisen te kunnen voldoen. Bovendien nemen we aan dat demoeilijkheid van de toetsen onder controle is, bijvoorbeeld doordat deze aselect getrokkenworden uit een verzameling items die in de loop van de tijd opgebouwd is of doordatsystematisch aan item banking (Van der Linden, 1983) wordt gedaan. In zulke situaties hangtde verdeling van de toetsscores nog slechts van twee verschillende factoren af: de feitelijkeinspanning van de leerlingen en de betrouwbaarheid van de toets. De feitelijke inspanning vande leerlingen bepaalt waar deze verdeling ongeveer gelokaliseerd wordt. De onbetrouwbaar-heid van de toets zorgt ervoor dat deze verdeling

'breder' is dan die van de met de leerlingenovereenkomende (klassieke) ware scores. Op grond van de discussie over absoluut en relatief meten zou men kunnen menen dat eenabsoluut bepaalde cesuur constant moet blijven. Immers een relatief bepaalde cesuur gaatmet de inspanningen van de leerlingen op en neer, terwijl een absolute cesuur zich daar nietsvan aan mag trekken. Mis! Hieronder zullen we demonstreren dat de meest rationele maatre-gel is om dan de cesuur juist tegengesteld aan het effect van de inspanning van de leerlingen telaten variëren. Als de inspanningen omhoog gaan, dan moet bij absolute beslissingen de cesuur



? W. J. van der Linden 245 -geheel tegen onze intuïtie in -juist naar beneden, en als de inspanningen minder worden, danmoet de cesuur juist omhoog. Een optimaal toegepaste absolute methode heeft kennelijkrelatieve trekken, maar dan wel precies tegengesteld aan wat we zouden verwachten! Dereden hiervoor - zullen we nu zien - ligt in de onbetrouwbaarheid van de toets. HET REGRESSIE VAN HET MIDDEN EFFECT Met het regressie naar het midden effect zijn we inmiddels redelijk vertrouwd. We weten datwe bij een extreme toetsscore de schatting van de ware score of de voorspelling van eenonafhankelijke tweede score maar beter wat minder extreem kunnen kiezen, en dat dit sterkeropgaat naarmate de gegeven score extremer is. We hebben ook geleerd dat we bij de keuzevan een experimenteel ontwerp met dit verschijnsel rekening moeten houden en bijvoorbeeldnooit moeten matchen op extreme

scores die met een onbetrouwbaar instrument verkregenzijn. We zullen nu ook zien dat dit verschijnsel een rol speelt wanneer we bij een absolutestandaard een cesuur op een studietoets moeten kiezen. Maar het speelt dan wel een rol in derichting die tegengesteld is aan wat we gewend zijn. Vandaar het regressie van het middeneffect. Beheersingboven normWare ^ toestand Beheersingbeneden norm PlO Pn ?^00 Poi Zakken c Slagen Beslissing Figuur 1. Zakken en slagen met een drempelverliesfunktie. We beginnen met als voorbeeld zak-slaag beslissingen met een drempelverhesfunktie.Deze kunnen geïntroduceerd worden aan de hand van de (bekende) tabel in Figuur 1. Deabsolute zak-slaag grens is weergegeven met t,,. Deze is bijvoorbeeld bepaald voor eendomein van toetsitems waaruit de toetsen over herkansingen heen telkens aselect gekozenworden of via normhandhaving door middel van item

banking. De gezochte cesuur is weerge-geven met Xc- Het is noodzakelijk een onderscheid tussen beide grensscores te makenvanwege de onbetrouwbaarheid van de toets. In het ideale geval dat deze perfekt betrouwbaaris, vallende en t^ samen. De proporties poo, Poi. Pio Pii ontstaan doordat we de bivariateverdeling van de toetsscores x en de ware score t respectievelijk volgens jTc en x^ dichotomise-ren. In het vervolg zal deze bivariate verdeling geïnterpreteerd worden als de empirischeverdeling van de ware scores en de toetsscores van de groep studenten die aan de toets



? 246 Over Absolute en Nog Relatievere Zak-slaag Beslissingen deelgenomen hebben. Andere interpretaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld die waarin de tabelgeldt voor 1 leerhng en de ware scoreverdehng een subjectieve verdeling is die het vertrouwenvan de beslisser in de ware score van deze leerhng voorstelt, maar gemakkelijkheidshalvezullen we ons aan de voorafgaande interpretatie houden. Om voor het probleem in Figuur 1 een optimale cesuur te vinden, moeten de beslis-singsfouten op de een of andere manier gewogen worden. Het meest elegante is om dit te doenmet een expliciete verliesfunktie. Met een drempelverliesfunktie nemen we aan dat alleleerlingen die op grond van een gekozen waarde van Xc ten onrechte slagen een even groot'verlies' vertegenwoordigen, hoe hun beheersing van de leerstof ook is. Evenzo is er eenconstant verlies voor alle leerlingen die ten onrechte zakken, hoe het

beheersingsniveau vandeze leerlingen ook is. In het volgende nemen we aan dat dit verUes in beide gevallen gelijk is;de strekking van het betoog wordt hierdoor niet aangetast. De meest voor de handhggendemanier is nu om x^ zodanig te kiezen dat Pot + Pio minimaal (1) is. Laten we eens een groep leerhngen bekijken die hard gewerkt heeft. In de tabel betekentdit dat de beide bovenste cellen relatief goed gevuld zijn, terwijl de beide onderste cellen leegraken. Naarmate de leerlingen harder werken, volgt hieruit dat de waarde van poi steedsdichter bij O komt te liggen en dat de eis in (1) overgaat in Pio minimaal. (2) Uit de tabel is duidelijk dat aan deze eis slechts voldaan kan worden door een lage waarde vanXc- Naarmate leerhngen harder gewerkt hebben worden ze dus beloond met een lagere cesuur!Het omgekeerde geldt ook. Dezelfde analyse laat zien dat als de inspanning van de leerlingennaar

beneden gaat, pio steeds dichter bij O komt te liggen enxc een steeds grotere waarde aanmoet nemen om aan (1) te kunnen voldoen. Luiheid wordt gestraft met een hogere cesuur! Om te illustreren dat dit verschijnsel niet toevallig afhangt van de keuze van de drem-pelverliesfunktie die tot (1) leidde, bespreken we nu het geval van een lineaire verhesfunktie.Daarmee bedoelen we aan te geven dat het verlies tengevolge van (onterecht) zakken ofslagen een lineaire funktie van het beheersingsniveau (ware score) van de leerlingen is. Integenstelling tot bij een drempelverliesfunktie laten we het verlies dat we bij een verkeerdebeslissing oplopen nu wel van het feitelijke beheersingsniveau van de leerhng afhangen. Hoehoger deze beheersing, hoe groter het verlies als we de leerling laten zakken. Hoe lager debeheersing, hoe groter het verlies als we hem laten slagen. Zonder dat dit de strekking van hetbetoog

aantast, kiezen we hier een variant van de lineaire verliesfunktie waarvoor uit Van derLinden en Mellenbergh (1977) volgt dat bij een lineaire regressie van t op;t het gemiddeldeverlies minimaal is indien xc = x +--(3) ^xx' (of de kleinste waarde vana: groter dan het rechterlid, indien dit geen geheel getal is). In dezeformule zijn jc en t respectievelijk de gemiddelde geobserveerde en ware score en is de(klassieke) betrouwbaarheidscoefficient. Figuur 2 laat zien hoe we deze optimale cesuurgrafisch kunnen vinden.



? W. J. van der Linden 247 Figuur 2. Zakken en slagen met een lineaire verliesfunktie. De getrokken lijn is de regressielijn van t op x. De cesuur in (3) vinden we door vanuit t,.,tegen de regressielijn van x opx in, naar a: te gaan. Merk op dat in (3) x^ de vooraf gekozen ofover toetsafnamen heen gehandhaafde absolute norm is. De andere grootheden in (3) zijnempirisch en hangen af van de inspanningen van de studenten (t en dus x) of van debetrouwbaarheid van de toets (r^^ ). Gebruik makend van het gegeven dat onder het klassieke testmodel verwacht kan wordendat x = j:, kan (3) herschreven worden als (4) x^ «-x + — fxx' Deze uitdrukking laat zien dat Xc een hneaire functie is van x^ met als rich- tingscoëfficiënt en als constante en illustreert opnieuw het 'averechtse' gedrag van decesuur als een functie van de inspanning van de studenten. Aangezien in de praktijk < 1, isde richtingscoëfficiënt negatief en gaat bij

een gegeven betrouwbaarheid en standaard x^ decesuur a:,. omhoog als x naar beneden gaat, en omgekeerd.') Naarmate de betrouwbaarheidVan de toets lager is, wordt de richtingscoëfficiënt steeds negatiever en het gedrag van decesuur steeds averechtser. Alleen in het ideale geval, als/-;^^ = 1, is het verschijnsel afwezig enVolgt uit (4) dat Xc = x^, precies zoals we bij een perfect betrouwbare toets zouden verwachten. Het bovenstaande effect werd voor een drempelverliesfunktie opgemerkt door Mellen-bergh, Koppelaar en Van der Linden (1977) en voor een lineaire verliesfunktie door Van der Omdat T op een eindig interval gedefmieerd is kan er in de praktijk een restriction of range effectoptreden waardoornaar O gaat als t de uiteinden van het interval nadert. Dit hoeft niet altijd hetgeval te zijn, r,,' kan zeer wel constant bUjven of zelfs toenemen in zulke situaties. Als het effectoptreedt wordt de toets dus

onbetrouwbaarder en versterkt dit het hier besproken gedrag van Xc- Inzulke gevallen zijn de verderop gepresenteerde voorbeelden dus conservatief van aard.



? 248 Over Absolute en Nog Relatievere Zak-slaag Beslissingen Linden en Mellenbergh (1977). Reeds door Van Naerssen (1965b) werd waargenomen datbij selectiebeslissingen de selectieverhouding snel extremer wordt naarmate de validiteit vande predictor afneemt. Statistisch gezien is dit hetzelfde verschijnsel als het hier besproken averechtse gedrag vande cesuur bij zak-slaag beslissingen. Het verschijnsel gaat terug op het feit dat in de beslis-kundige theorie, waaruit de hier besproken eenvoudige voorbeelden afkomstig zijn, optimalebeslisregels gevonden worden door regressiefuncties in de omgekeerde richting te gebruiken(voor een toelichting, zie Van der Linden, 1980). Het regressie naar het midden effect keertzich daardoor om en verandert in een regressie van het midden effect. ENKELE NUMERIEKE VOORBEELDEN Om een indruk te geven van de sterkte van het effect voor diverse waarden

van de be-trouwbaarheidscoefficient, de toetslengte en absolute zak-slaag grens volgen hier enkelenumerieke voorbeelden. Eerst illustreren we het effect voor zak-slaag beslissingen met eendrempelverliesfunctie en het criterium in (1), daarna voor beslissingen met eèn lineaireverliesfunctie en de cesuur in (4). Met behulp van het beta-binomiale model (Lord & Novick, 1968, hfd. 23) werden voortoetsen ter lengte van n = 20 en met een absolute zak-slaag grens t^ = 14 de proporties in detabel in Figuur 1 berekend. Deze waarden werden gekozen omdat ze niet ongebruikelijk zijnin de onderwijspraktijk. De berekeningen vonden plaats met een nieuwe versie van hetcomputerprogramma van Koppelaar, Van der Linden en Mellenbergh (1977).^). Vervolgenswerd voor ieder van de toetsen de optimale cesuur berekend door het criterium in (1) toe tepassen. Het beta-binomiale model laat het op eenvoudige wijze toe

om bij deze berekeningen Tabel 1. Optimale cesuur op een toets met « = 20 en t^ = 14 als een functie van degemiddelde ware score (t) voor verschillende betrouwbaarheden (a2i). «21 t .05 .20 .35 .50 .65 .80 .95 1 z z z ^ z z z 16 3 z z z z z 19 15 5 z z z z z 17 15 7 z z z 19 z 16 15 9 z z z 19 17 16 15 11 z z 20 17 16 15 15 13 20 19 16 16 15. 15 14 15 s 11 13 13 14 14 14 17 ? s s s 12 13 14 14 19 s s s s 12 14 14 ^ De auteur is zeer veel dank verschuldigd aan R. Steen voor zijn conversie en verbeteringen van ditprogramma.



? W. J. van der Linden 249 de waarden van de betrouwbaarlieidscoefficient aji en de gemiddelde ware score t onafhan-kelijk van elkaar te variëren. Het is dus mogelijk om op deze wijze het gedrag van de optimalecesuur op de toets (Xc) te bestuderen als een functie van de gemiddelde inspanning van deleerlingen(T), en wel voor diverse betrouwbaarheden van de toets (oji). De resultaten vanonze berekening staan in Tabel 1. Iedere kolom laat voor een waarde van 021 zien hoe deoptimale cesuur x,. varieert met de gemiddelde (ware) prestatie t. In ieder van deze kolommenkunnen we het averechtse gedrag van x^ aflezen. Als t toeneemt, neemt Xc af. Hoewel derichting van het effect gelijk is voor alle waarden van 021, neemt de sterkte ervan af naarmate«21 toeneemt. In de kolom voor 021 = .95 is het verschil tussen voor maximaal presterende(t = 19) en minimaal presterende leerlingen (t = 1) nog slechts 2

punten. De symbolen 'z' en's' in deze tabel staan voor beslissingen waarbij men alle leerlingen laa^zakken respectievelijkslagen. Zo kan in de kolom met a = .05 afgelezen worden dat voor t = 13 er een optimalecesuur Xc = 20 is en er nog zowel leerlingen zijn die zakken als die slagen (hoewel de eerstecategorie zeer klein zal zijn). Zouden de prestaties van de leerlingen ook maar iets hoger oflager dan t = 13 zijn, dan dienen «//e« te slagen respectievelijk te zakken. De maximale vormvan het regressie van het midden effect! De allesoverheersende conclusie uit Tabel 1 is dat voor waarden van 021 kleiner dan zeg .80de optimale cesuur op extreme wijze van de gemiddelde prestatie van leerlingen afhankelijkwordt. Omdat alle berekeningen in Tabel 1 plaats vonden voor toetsen met vaste waarden n = 20en T = 14, werden de berekeningen herhaald voor toetsen met een - niet ongebruikelijke -betrouwbaarheid 021 =

.65 en variërende waarden voor n en De resultaten staan in deTabellen 2 en 3. Tabel 2 geeft de resultaten voor leerlingpopulaties met een gemiddeldeprestatie die gehjk is aan 45% van de maximale ware score {xln = .45); Tabel 3 geeft deresultaten voor een percentage van 75% (x/n = .75). De conclusie uit beide tabellen is dat deoptimale cesuur geheel volgens verwachting stijgt met de absolute zak-slaaggrens t^ en dat ergeen noemenswaardige verandering in het regressie van het midden effect optreedt tengevolge van een toename van de toetslengte. Bij empirische toetsen zal het laatste gewoonlijkniet het geval zijn omdat de betrouwbaarheid dan meestal met de testlengte toeneemt en desterkte van het effect daardoor af zal nemen. In onze berekeningen hielden we de be-trouwbaarheid echter constant. Tabel 2. Optimale cesuur op een toets met betrouwbaarheid 021 = .65 en gemiddelderelatieve ware score

t/m = .45 als een functie van de testlengte (n) en de absolutezak-slaaggrens (t^/«). T 10 20 30 40 .50 6 11 16 22 .60 7 14 21 28 .70 9 17 26 z .80 10 20 z z .90 10 20 z z



? / 250 Over Absolute en Nog Relatievere Zak-slaag Beslissingen Tabel 3. Optimale cesuur op een toets met betrouwbaarheid a^ = .65 en gemiddelderelatieve ware score x/« = .75 als een functie van de testlengte (m) en de absolutezak-slaaggrens (x,./«). x 10 20 30 40 .50 4 8 11 15 .60 6 11 16 21 .70 7 14 21 27 .80 9 17 25 34 .90 10 20 30 39 Het gedrag van de optimale cesuur in (4) kan het beste grafisch geïllustreerd worden. Eennadere inspectie van (4) laat zien dat jr,, niet direct van de testlengte afhangt. Bovendien volgtuit (4) dat, welke waarde de betrouwbaarheidscoefficiënt r,,' ook heeft, wanneer de gemid-delde groepsprestatie precies gelijk is aan de zak-slaaggrens x„ de optimale cesuur eveneensde waarde x^, aanneemt. Deze eigenschap geeft Figuur 3 zijn markante vorm. Alle lijnen indeze figuur, die ieder het verband tussen en x voor een andere waarde van r,,' weergeven,gaan door het punt

(x^, x<.). De negatieve helling van de lijnen illustreert het regressie van hetmidden effect. Hoe lager de betrouwbaarheid, hoe sterker het effect. Als de waarde Onadert, gaat de lijn over in een verticale jijn boven x = x,, en geldt voor de optimale cesuur opde toetsje = n voor x < x^, enx,, = O voor x > x^. Dit verschijnsel werd in Tabel 1 benaderd voorde kolom met a2i = .05. Voor een maximaal betrouwbare toets is de lijn horizontaal op dehoogte = x^ en geldt deze optimale cesuur onafhankelijk van de gemiddelde prestatie van deleerlingen. Tenslotte merken we op dat een verandering van de zak-slaaggrens x^ in Figuur 3slechts neerkomt op een verschuiving van de gehele grafiek langs de diagonaal van linksondernaar rechtsboven. SLOTOPMERKINGEN De strekking van het voorafgaande betoog is dus dat de keuze voor een cesuur op de toets erniet een is tussen een cesuur die mee op en naar gaat met de

prestaties van de leerlingen of eendie constant blijft. De voorgestelde keuze is die tussen een cesuur die met de prestaties van deleerlingen op en neer gaat of daar juist tegenin gaat. Alleen op de laatste wijze kan men degevolgen van de onbetrouwbaarheid van de toets voor de gehele groep leerlingen minimali-seren. Voor degenen die niet gewend zijn met de onbetrouwbaarheid van studietoetsenrekening te houden moet het een paradoxaal resultaat zijn dat men op deze wijze voor eengroep leerlingen absolute zak-slaag grenzen handhaaft. Om het regressie van het midden effect te minimaliseren staat binnen de hier besprokenbesliskundige benadering slechts één weg open, namelijk die van de verhoging van debetrouwbaarheid van de toets. De bivariate verdeling van ware en waargenomen scoresconcentreert zich dan om de regressiefunctie en de optimale cesuur reageert minder heftig opvariaties in

leerprestaties. Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat men de gehele benade-



? W. J. van der Linden 251 ring vervangt door een die de gevolgen van beslissingsfouten door onbetrouwbaarheid slechtsvoor één punt op de ware score schaal minimaliseert, bijvoorbeeld het punt t of een punt openige afstand daar vandaan (Van den Brink, 1982). Daarvoor betaalt men dan wel als prijs dat«le gevolgen voor alle andere leerlingen niet meer onder controle zijn. Elders hebben we gewezen op het pedagogische belang van een cesuur op de toets die tegende prestaties van leerhngen ingaat (Van der Linden, 1984). Als leerhngen deze consequentie^an hun leerprestaties uitgelegd krijgen ontstaat een perfect terugkoppelingsmechanisme datover herhalingen van het onderwijs heen de inspanningen op een acceptabel niveau kanhouden. Dan moet natuurlijk wel voldaan zijn aan de voorwaarden die we in het begin reedsbedongen: de kwaliteit van het onderwijsaanbod moet onder controle zijn en op grond

vanervaring moet zeker zijn dat de leerling voldoende tijd ter beschikking staat om aan de eisen teVoldoen. Als dit nagelaten wordt, wentelt men op ontoelaatbare wijze de consequenties vanslecht onderwijs op de leerhngen af.
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