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⚖
Hoofdstuk 6: Fairheid (elina 
margashvili)
 Inleiding 

Vertaling "fairness" =rechtvaardigheid; redelijkheid; billijkheid; 
schappelijkheid 

Fair = eerlijk, oprecht

Heeft veel etekenissen, waaronder het creëren van gelijkheid van 
kansen in onze maatschappij 

in welke mate geberut dit?

is het eerlijk tegen toekomstige studenten zeggen hoeveel kansen 
ze hebben om te slagen

of tegen kandidaten zeggen of ze mogen of niet mogen beginnen 
aan opleiding 

al dan neit naar bijzonder onderwijs moeten

of draagt dit bij mensen uit hogere SES klasse 

Fundamentele kwestie

Fairheid gaat over
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Gevoeligheid voor individuele kenmerken en testcontexten opdat de 
testscores op een valide wijze kunnen worden geïnterpreteerd voor 
bedoeld gebruik

vb historisch gezien veel testen gemaakt enkel voor mannen

jongeren en ouderen: op sommige testen doet men slechter 
naarmate men ouder wordt 

🛎 taalkennis: in Vlaandere is Nederlands en niet iedereen heeft dit 
als moedertaal, wat is effect daarvan?

culturele achtergrond

🛎 Centrale vraag: kunnen we voor mensen met zeer diverse 
culturele achtergronden, kenmerken die interpretatie steeds op 
dezelfde manier maken?

VALIDITEITSKWESTIE die aandacht moet krijgen in ale fasen van 
testontwikkeling tot interpretatie van scores in specifieke contexten 

Als je afvraagt is het fair om die test te gebruiken dan kom je 
terecht bij validiteit 

Je moet aantonen dat je terecht die interpretatie kan maken, bij 
mannen of vrouwen, jongeren en ouderen, als ouderen minder 
presteren op jobs omwille van minder cognitieve vaardigheden dan 
zou je kunnen zeggen dat is correct gebruik, die redicties leiden tot 
jobprestaties bij jongeren dan bij ouderen maar dikwels is dit niet 
het geval!

Als je etst wilt ontwikkelen moet je vragen stellen zoals waarvoor 
willen we die gebruiken en welke mensen en wat zijn die verschillen 
in die populatie mannen of vouwen, jongeren of ouderen, belgen of 
niet-belgen, en afvragen of er validiteitsproblemen zijn bij die 
evrschillende groepen, hangt ook af van de context waarin je test 
wil gebruiken vb in anonieme context kan zijn dat je geen verschillen 
vindt tussne groepen vb je wil religiositeit onderzoeken, in anonieme 
context kunnen mensen eerlijk antwoorden maar in niet-anonieme 
context. 

Toepassing is afhankelijk van context en specifieke kenmerken van de 
getesten

Ook conpenserende maatregelen nemen vb dyslexie mensen lezen 
trager, lezen moeizamer, krijgt meer tijd om examen te maken 
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Maar ook niet overconpenseren 

Opletten voor ongewenste bevoordeling 

opletten wat terechte aanpassing is en onterechte aanpassing of een 
aanpassing die leidt toteen bevoordeel 

 Algemene visies op fairheid

Begrip fairheid kan op verschillende manieren bekeken worden: door APA 
standerds 

 Fairheid van behandeling gedurende het proces van testen

Mogelijkheden maximaliseren voor personen die test afleggen om aan 
te tonen welke positie ze innemen op het construct dat de test bedoel 
te meten

test op correcte manier geven en op correcte manier info krijgen

Traditioneel: standaardiseren van testafname en scoring (vb zelfde 
tijdslimieten, zelfde vertrouwdheid met technoloige, zelfde technische 
kwaliteit van apparaten)

Standaardiseren: testafname moet op zelfde manier gebeuren voor 
iedereen, zelfde instructies, zelfde uitleg, zelfde type hulp

iedereen de mogelijkheden geven om kenmerken te laten zien

vb in kader van intelligentie testing als je proefleider die je goede 
uitleg geeft dan ga je veel beter doen; las testleider moet je leren 
wat mag je zeggen en niet zeggen zodat iedereen zelfde 
mogelijkheid krijgt 

Soms is flexibiliteit nodig: vb vertaling, groter lettertype, schermlezer

Soms leidt die standaardisering op zich tot problemen bij sommige 
groepen van mensen, mensen kunnen dus afwijken van de 
standaardisering 

vb bij klinische doorverwezing, kind dat neit goed functioneert op 
school en je wil dat testen, allerlei taakjes, vragenlijsten laten 
invullen en dan blijkt dat kind eigenlijk nederlands als niet 
moedertaal heeft dan vind je oplossing vb een tolk vinden of met 
instrument werken in andere taal of vb als iemand visuele beperking 
heeft grote lettertype gebruiken 
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 Fairheid als afwezigheid van meetvertekening: psychometrische 
invulling van fairheid; we kijken naar psychometrische kenmerken van 
een test en we gaan na of die vergelijkbaar zijn

Differentieel itemfunctioneren: item bij een groep op andere manier 
functioneert dan bij een andere groep

vb je hebt subtest met rekenvraag stukken en in die subtest gebruik 
je het woord 'dozijn' de "meeste" Vlaamse kindjes zullen weten wat 
dozijn 12 betekent en niet-Vlaamse kindjes hebben grote kans om 
dat niet te weten en zo ga je itemvertekening hebben. De item 
gecontroleerd voor een rekenvaardigheid van een kind veel 
moeilijker zal zijn voor kinderen met als niet-moedertaal

Uniforme vertekening: probleem op individuele items, sommige 
items bij sommige doelgroepen kunnen niet op zelfde manier 
functioneren, dit moeten we psychometrisch onderzozeken en 
zoveel mogelijk uitsluiten 

vb stel je hebt onderzoeksgroep die engelstalig en niet-
engelstalig is en je hebt een vraag 'how angry are you" en in 
nederlands staat er 'hoe nijdig ben je' nijdig heeft neit exact 
zelfde betekeniss als kwaad, de kans is groot dat je niet-
uniforme itemvertekening hebt dat item niet op zelfde manier 
discrimineert tussen wie hoog en laag zit itv kwaadheid 

Niet-uniforme vertekening

items moeten op zelfde manier functioneren 
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Differentieel testfunctioneren: we kijken niet naar volledige items maar 
naar volledige test; hoe meer items zitten die evrtekend zijn hoe groter 
probleem 

Het kan ook zijn dat je op psychometrisch analyse (differentieel 
itemfunctioneren) op itemniveau en je niets vindt en het probleem 
echt op testniveau zit

Het probleem zit in alle items in de test vb Raven prograssiev 

Redeneertest: regels identificeren van de items en een goede 
antwoord geven 

Je kijkt van linkt naar rechts en oplossing kiezen voor het 
figuurtje rechtsonder, ook de manier waarop we lezen, we lezen 
van links naar rechts en van boven naar onder 

Als je die Raven metrages toepast op mensen die arabisch 
hebben als moedertaal dan introduceer je fout, systematische 
vertraging omdat in arabisch zijn ze gewoon om lezen van 
rechts naar links, dit gaat effect heben hoe ze items gaan 
oplossen 

en dan heb je probleem met differentiele testfunctioneren: het is 
niet alleen probleem met individuele items, daar is probleem met 
volledige test 

Predictievertekening: test in ene groep niet op zelfde manier het 
criterium voorspeld dan in andere groep

Vaststelling: zwart in VS scoren lager op intelligentie testen dan 
blanken, gemiddeld verschil is ongeveer 1 standarddeviatie 

Reden: omdat die intelligentie functioneren voor zwarten niet 
goed in kaart brengt, je gaat daarom hun toekomstige 
jonprestaties ondervoorspellen als gevolg

Regressielijn voor blanken: intelligentie score, naarmate men 
hoger scoort voorspel je vb werkprestaties 

Regressielijn voor zwarten: als men zelfde intelligentie score 
zouden zwarten systematisch beter scoren dan de blanken 

Evidentie: oost-aziaten met zelfde intelligentie score doen 
het wat beter in hun studies dan blanken ⇒ 
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predictievertekening: je maakt een systematische fout in 
voorspelling voor bepaalde mensen 

Vergelijkbaarheid van construct: nog dieper probleem

Cross-culturele, cultuur psychologie: zijn psychologische 
constructen vergelijkaar over culturen? vb depressie: is dat een 
universele pychopathologische categorie die je in alle mogelijke 
culturen kan observeren of is depressie cultureel gegeven? wat 
we als depressie noemen is dat iets dat typisch samenhangt met 
onze Westerse cultuur door de leven geroepen door de 
farmaindustrie, mss vind je dit niet bij andere culturele groepen

Nagaan afhankelijk de doelgroep die we hebben, vb alle 
kinderen die in Vlaamse schoolsysteem zitten dat geldt niet 
alleen voor kinderen met Vlaamse ouders en grootouders maar 
het gaat ook om kinderen die recent in Vlaanderen zijn 
toegekomen, ook om eerste, tweede generatiekinderen 
enzovoort,..

Afvragen wat mogelijke problemen zijn die bij die subgroep 
voorkomen

Of test gebruiken bij mannen en vrouwen, vb ijkingstest voor 
ingenieurs wetenschappen, gemiddeld genomen scoren vrouwen 
wat leger, je kan dit effect versterken door systematisch 
tehnische vragen te stellen over dignen die vooral mannen 
intresseren 

kijken naar inhoud en nagaan hoe je vragen kan opstellen dat 
ze intressant zijn voor mannen en vrouwen, en ook nakijken 
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of je geen systematische fouten maakt 

 Fairheid ams toegang tot het construct zoals gemeten

Individuele kenmerken van de persoon mogen niet benadelen of 
bevoordelen bij het laten zien van haar/zijn positie op eht construct 
zoals gemeten 

Je neemt een test af bij een persoon op iets te weten te komen 
over die persoon over bepaald construct en alle mensen die de test 
afleggen ongeacht hun specifieke kermerken moeten in staat zijn 
die info te kunnen geven

Bedoelde vs niet-bedoelde variantie (informatie)

vb niet-bedoelde variantie: test afnemen bij kinderen die het woord 
'dozijn' niet kennen

vb je wil tekstbegrip nagaan als iemand dyslexie heeft is niet zo 
relevant maar wat wel reelevant is als mensen met dyslexie 
schrijffouten maken

Je moet weten wat je wilt met weten met de test en welk construct 
wil je meten en zicht op krijgen, en dan kijken gegeven specifieke 
achtergronden van participant welke fatoren kunnen dan problemen 
opleveren, aanleiding geven tot niet-bedoelde variantie vb mensen 
met visuele beperking als ze persoonlijkheidsvragenlijst invullen dat 
ze kleine lettertjes niet goed kunnen lezen en heeft geen enkele 
betekenis dan moet je letters groter maken

Voorbeelden: 

Gezichtsbeperking en grootte van de leters in 
persoonlijkheidsvragenlijsten

vb er zijn soms engelstalige vragen, kan gevolg hebben dat 
mensen verkeerd gaan interpreteren 

Zegswijzen en beperkte taalkennis

Dyslexie en taalbegrip

Wordt complex wanneer meer dan 1 kenerk infereert met testing 
(vb oudere niet-Nederlandstalie patiënten)

mensen kunnen ook deze kenmerken combineren vb ouderen 
niet nederlandstalige, hoe gaan die twee kenerken samen en 
een effect hebben, kan zijn dat zeer sterk effect heeft want 
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ouderen hebben grotere kennisbestand maar gaan minder 
flexibel nieuwe informatie opnemen, dit kan dan 
gecombineerd probleem zijn in de testing

Let op: vraag is in welke mate het effect behoort tot het 
bedoelde construct of niet? de centrale vraag is niet of een 
kenmerk effect heeft op test maar of effect heeft op wat je 
bedoelt te meten of niet

centrale vraag: wat wil ik weten en kunnen die achtergrond 
kenmerken van de testing ongewilde, onbedoelde variantie 
introduceren?

 Fairheid als validiteit van individuele testscore-interpretaties voor 
bedoelt gebruik

Niet alleen braag naar generaliseerbaarheid over subgroepen van 
getesten (geslacht, taal, cultuur, beperkingen,...)

Ook kijken naar individuele kenmerken van getesten die kunnen 
interageren met contextuele kenmerken van de testsituatie (kan zeer 
complex zijn: vb taaltest bij andere moedertaal)

Let op: Fairheid is NIET gelijke (gemiddelde) uitslagen (fairheid wilt niet 
zeggen dat iedereen zelfde scores moet halen op test) ⇒ Bij 
verschillen in gemiddelde uitslagen: meer aandacht voor mogelijke 
bronnen van vertekening, maat het is geen bewijs van vertekening op 
zich

vb als je een test hebt voor ruimtelijk redeneren, en je vaststelt dat 
mannen hoger scoren dan vrouwen dat op zicht geen bewijs dat die 
test niet fair zou zijn

vb test voor woorvlotheid en vrouwen scoren hoger dan mannen 
dat wil niet zeggen dat die test niet fair zou zijn

die verschillen bestaan die gemiddelde tendensen 

vb in VS als zwarten lager scoren op IQ testen dan blanken, op zich 
is dat geen reden om te zeggen dat die test  niet fair is

Door omgeving waarin mensen grootgebracht worden zou je 
verwachten dat er verschillen zijn op intelligentie test

⇒ dus verschil op zich is geen probleem 

 Bedreigingen van fairheid en valide interpretaties van test scores
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Welke verschillende factoren kunnen leiden tot problemen met fairheid?

 Testinhoud

Constructirrelevante variantie als gevolg van onaangepaste testinhoud

Moeilijke woorden bij test voor kritisch lezen 

vb 'dozijn' in vraagstuk = moeilijkheid bij mensen die nl geen 
moedertaal is

Verschillen in interesse voor testmateriaal 

vb items zoals veldkross mannen gaan hier beter scoren omdat 
die items mannen meer aanspreken dan vrouwen

Veerschillen in herkenning in het testmateriaal

hoe vertrouwd ben je met testmateriaal

dikwijls oorzaak voor verschillen culturele groepen vb vroeger 
puzzelden kindjes vroeger in andere culturen puzzelen niet. Het 
geeft voordeel hoe vertrouwd met is met de item

Beledigend karakter van items

sommige items, inhouden lokken sommige emoties uit en dit kan 
je nooit op voorhand voorspellen vb ETS in VS systematisch 
items laten screenen door experts uit de verschillende groepen 
om na te gaan of er items zijn die zouden mensen beledigen

vb leefbegrip testen met tekst over slavernij, voor zwarte 
participanten kan dit persoonlijk worden. Dan gaat dit over 
dynamiek hoe omgaan met text dan alleen maar text begrip ⇒ 
dus kan te maken hebben met de inhoud op zich

 Tstcontext

Vaagheid van testinstructies 

of hoe explicit je moet zijn in je test zal afhangen van de groep 

subtest om te puzzelen bij kinderen die gewend zijn om te 
puzzelen die gaan gewoon doen maar bij kinderen die niet 
gewend zijn om te puzzelen die gaan instructies veel te vaag 
vinden, om dit op te lossen kan je oefentrials maken en dan 
feedback geven

Interacties met examinator: stereotypedreiging 
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vb wanneer zwart kind getest wordt door blank examinator dat 
kind kans heeft om minder te presteren dan je zou verwachten

vb OZ in Canada, stereotypedreigingen onderzocht waarbij bij 
vrouwen van oost-Aziatische oorsprong 

stereotype: subtesten die mathematisch en ruimtelijk inzicht 
bevatten dat vrouwen daar minder goed zijn dan mannen 

andere stereotype dat oost-Aziaten beter zijn in die ruimtelijk 
inzicht dan blanken 

groep van oost-Aziatische vrouwen opgesplitst in twee groepen 
en zelfde taak voorgelegd maar in groep 1 was er categorie 
vrouw zijn geprimed en in groep 2 oost-Aziatisch zijn geprimed 
⇒ bleek groep 2 beter te doen 

Taal van testing: meertalige kinderen hebben contextspecifieke 
taalkennis 

sommige dingen weet men beter in moedertaal 

 Testrespons: hoe gaan mensen beantwoorden op zo’n test

Verschillen in vertrouwdheid/voorkeur voor bepaalde antwoorden (vb 
nederigheids-vertekening)

MC-vragen correctievoorden vb trucje 2 foute uitsluiten en dan 
gokken als je dit niet kent ga je minder scoren dan introduceer je 
vertekening in zo’n test

vb van Aziaten wordt verwacht dat ze zich nederig opstellen

OZ van Norbert waarbij kinderen uit Singapore en kinderen uit 
Oostenrijk heeft gevraagd hoe geïnteresseerd ze waren in aantal 
vakken en hoe goed ze waren daarin

als hij vroeg hoe geïnterneerd ze waren zag hij geen verschillen 
bij kinderen van Singapore en kinderen van Oostenrijk 

maar op de vraag hoe goed ben je in taal, wiskunde ,.. lijken de 
kinderen in Singapore duidelijk lager te scoren

Objectieve meting: kinderen in Singapore kunnen dit goed en 
toch schatten ze zich lagen in dan kinderen in Oostenrijk 

Verklaring: nederigheidsvertekening, er is een sociale 
verwachting dat je niet te koop loopt met je capaciteiten en 
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prestaties. 

Het kan ook te maken hebben met vorm van antwoorden vb 
verbale test waarbij je antwoorden moet opschrijven, mensen die 
niet goed schrijven gaan mss gwoon probleem hebben en minder 
duidelijk leesbaar zijn en daardoor gaan ze minder scoren

Vorm van de antwoorden kan additionele vaardigheden vereisen (vb 
manuele coördinatie)

vb doolhoven test met papier en potlood maar er zijn duidelijke 
culturele verschillen in hoe vertrouwd men daar is vb dimensionaal 
doolhoven est in NL met pen door echt doolhof gaan 

Verschillende interpretaties van wat een goede wijze van antwoorden 
is (vb beknopt of uitgebreid)

prestatie test met open antwoorden, weer culturele verschillen in 
Westen hebben we de neiging dat je beknopt moet zijn in je 
antwoorden itt Frankrijk uitgebreid mooi geformuleerd antwoord 

Kan interageren met scoringssleutel (vb hoge punten alleen bij extra 
informatie)

je gaat andere antwoorden krijgen niet omdat men meer inzicht 
heeft maar omdat men gewoon anders interpreteert hoe men moet 
antwoorden

 Kans om te leren: in kader van prestatie en competentie testing; 
hebben de kinderen kans gehad om kennis te ontwikkelen in bepaald 
domein?

Hadden de personen de kans om de inhoud en de vaardigheid van de 
test te kunnen leren?

Recente immigranten

Scholen in achtergestelde buurten (te veel doorverwijzingen naar 
BSO ⇒ meer kinderen met culturele achtergrond, mss hebben ze 
niet de kans gekregen om nodige kennis op te doen?!

Hangt af van context:

Fairheid indien zowel opleiding als testing door zelfde instantie 
gebeuren

Fairheid niet noodzakelijk in het geding bij toegang tot 
specialiseerde opleiding/hoger onderwijs 
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Is moeilijk te definiëren en te kwalificeren op het individuele niveau 

Fairheid heeft ook met de maatschappij te maken

Problematisch bij toekennen van diploma 

 Omgaan met fairhed 

 Universeel proefopzet Universal design)

Komt uit de architectuur en heeft als bedoeling omgevingen zo te 
ontwikkelen van bij de start dat ze tegemoet komen aan de noden van 
zoveel mogelijk gebruikers (Ron Mace 1996

Test zo ontwikkelen dat hij fair is voor alle individuen in de doelgroep

mannen/vrouwen, nederlandstaligen of niet nederlandstaligen, 
jongeren of ouderen,...

voor zoveel mensen in 1 keer toegankelijke mogelijk is

Op voorhand duidelijk specificeren welk construct men precies wenst 
te meten en voor welke doelgroep de meting precies is bedoeld: 
duidelijk identificeren welke kenmerken van de geteste kunnen 
interfereren met de meting van het bedoelde construct: 

vb als je weet wiskunde topics alleen maar in goede scholen 
worden gegeven dan zou je op voorhand kunnen zeggen vb die 
topics niet opnemen in centraal examen, maar topics opnemen waar 
in alle scholen zijn behandeld 

Testinhoud 

Testcontext

Testrespons 

Kans op leren

 Bij testconstructie: beoordeling van iteminhoud; kijken naar testinhoud

Opstellen van transparante richtlijnen voor beoordelaars

Vermijden van cognitieve bronnen van constructirrelevante variantie 

Woorden uit specifieke contexten die er niet toe doen (vb met 
betrekking tot hobby’s of religie)

Taal en moeilijkheidsniveau van taal
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Vermijden van affectieve bronnen van constructirrelevantie: heel 
moeilijk

Omstreden standpunten vb in VS evolutietheorie zeer extreme 
meningen

Evolutie

Verklaring van groepsverschillen 

Pijn en dood

Religie 

Seks

Stereotypen 

Terminologie voor groepen (vb people of colour vs coloured 
people) vb begrip allochtoon blijven gebruiken of niet. Als deze 
term negatieve gevoelens uitlokt gebruik hem dan niet!

Representeren van voldoende diversiteit in de testinhoud vb in 
Latijns-Amerika dikwijls de dominante groep die economie in 
handen hebben zijn blanken, en psychologisch materiaal is Blanc 
materiaal terwijl de meerderheid van de bevolking gemengd is of 
andere ethnische achtergrond heeft

zorg ervoor dat men kan zich identificeren met die test

Vermijden van fysische bronnen van constructirrelevantie: 

Visuele weergave: vb is het echt nodig dat mensen de tekst 
lezen? vb mensen met dyslexie hebben moeilijkheden mee

Auditieve weergave: mensen met visuele beperking vb grotere 
lettertype gebruiken 

🛎 Let op: testinhoud het gaat om beoordelingen door experts, het is 
niet noodzakelijk dat de items ook effectief vertekend zijn

 Bij testvalidering 

Interne structuuranalyses (zelfde factorstructuur van persoonlijkheid? 
vb bij depressiemeting, zijn vragen op dezelfde manier gestructureerd 
?

Itemvertekeningsanayses

werken die items allemaal op zelfde manier?
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Onderzoeken van predictievertekening

is het zo bij sommige mensen de toekomstige prestatie gaan 
onderschatten en daarvoor kunnen we empirisch allerlei 
onderzoeken en analyses draaien

 Bij testgebruik

Adapteren van tests: twee vormen adaptaties

Testaccommodatie: vergelijkbaarheid van de scores blijft behouden 
(vb vergroten van het lettertype voor slechtzienden)

aanpassen van test dat je zeker geen effect hebben van scores 
in de zin van geen vertekend effect, het is niet dat je iets anders 
gaat meten door gewoon groter lettertype te gebruiken, de 
inhoud gaat hetzelfde zijn

geen effect construct dat je meet

Testmodificatie: leidt tot niet-vergelijkbare scores die het bedoelde 
construct veranderen (vb gebruik van rekenmachine bij dyscalculie)

wel effect op de construct dat je meet

bi dyscalculie, als je reken wegaalt weet kind direct hoe moet 
omgaan 

je bent niet zelfde aan het meten, je krijgt toch info

 Conclusies 

Belangrijk om assessmentprocedures en-interpretaties nauwkeurig te 
onderzoeken op fairheid

Uitgebreide methodologische gereedschapskist om dat te doen

3de grote lens waarmee we naar testen meoten kijken


