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👷
Hoofdstuk 7: Testontwerp en 
testontwikkeling (Elina 
Margashvili)
Algemene Testprincipes, hoe worden psychologische testen gemaakt: 
principes gaan terug op grote begrippen validiteit, betrouwbaarheid en 
fairheid

VIJF GROTE FASEN wat is de implicaties naar test normering, scorekoppeling, 
naar gebruik van testen

 Testbestek

Vandale: “nauwkeurige beschrijving van opzet, uitvoering, te gebruiken 
materialen, regeling van de werkzaamheden en kosten” 

Op voorhand zo goed mogelijk expliciteren om op basis daarvan tot 
coherente test te komen

 Omschrijving van doel en gepland gebruik̶; wat willen we meten, bij 
wie, waarom test gebruiken en wie zijn de gebruikers van test, wie 
gaat die test afnemen en interpreteren?

wat? Te meten construct en / of inhoudsdomein
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Bedoelde testpopulatie (geslacht, SES, leeftijd, opleidingsniveau, 
etnoculturele achtergrond, ...)

bij wie wil je die test gebruiken? welk effect gaat dat hebben op 
ons testgebruik?

 items afstemmen op populatie

generaliseren 

steekproef van de doelgroep

soort tests, bij kinderen zorgen dat instructies eenvoudig zijn zodat 
items toegankelijk zijn

voor principe voor fairheid: belangrijk dat je op voorhand nadenkt 
voor wie de test is allemaal bedoelt vb als je algemene vaardigheid 
wil meten met mensen met dyslexie dan moe je goed nadenken hoe 
je die test gaat aanbrengen. Heet impact hoe we items gaan 
formuleren, hoe we ons onderzoek gaan doen en waar we moeten 
naar uitkijken itv fairheid

vb selectie test voor hoger onderwijs, dan weten we dat die test 
bedoeld is voor verschillende SES groepen dan moet je 
nadenken wat zou bias veroorzaken voor mensen die uit lagere 
SES komen

Geplande gebruikers: psychologen, leerkrachten, verplegers, .. 

effect: gebruiksvriendelijkheid, hoeveel psychologische achtergrond 
moet je hebben om die test te gebruiken

vb discussie om WISC te laten gebruiken door leerkrachten ⇒ 
gevaar: achtergrond nodig om zo’n test te kunnen interpreteren!

Gepland gebruik: advies, begeleiding, selectie, vormende en 
beoordelende evaluatie (formative and summative assessment), ..

vb je kan zeggen voor advies, begeleiding of selectie, waar moet je 
dat op voorhand weten, welke impact gaat dat op test hebben?

vb selectie test voor geneeskunde moet je zeer hoge 
betrouwbaarheid hebben en validiteit

vb in kader van begeleiding is dit niet zo problematisch als die test 
niet zo betrouwbaar is
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Vormenden evaluatie: heel veel testen in middelbaar die zijn vooral 
formatief bedoeld om te zien waar leerlingen staan, hoe goed ze 
snappen in de les soort feedback 

🛎 Dus afhankelijk van wat een hoofddoelstelling is van test andere 
eisen moeten gesteld worden aan validiteit en betrouwbaarheid, als 
beoordelend is dan validiteit en betrouwbaarheid is zeer belangrijk, 
als formatief is element van leerproces va de leerling is dat minder 
belangrijk, heel veel tests in het middelbaar zijn niet echt valide en 
betrouwbaar  toch vervullen ze hun functie omdat ze u helpen 
doorheen de leertraject beter te beheersen. Als je al die individuele 
testjes optelt dan krijg je wel betrouwbare score en zeer valide dus 
de som blijkt dat wel te zijn. Waarom? testverlenging, als je test 
langer maakt wordt het dan betrouwbaarder. Elk individuele test 
toets die je moet maken in middelbaar die is niet zo betrouwbaar 
maar als dat optelt over vakken, en over heel de jaar heen dan krijg 
je wel betrouwbare score. Heeft te maken met vertekeningen,.. 

Mogelijke aanpassingen (testaccommodatie)

test moet ook van toepassing zijn op mensen met dyslexie 

op welke manier gaan we die test doen, op auditieve  manier of ? 

Voorspellend of beschrijvend gebruik:

meten van voorspellende constructen (vb. IQ, consciëntieusheid)

advies geven of al dan niet iemand kan studeren of toegang 
krijgt in opleiding 

meten van prestatie in domein als predictor van toekomstig succes

vb examen van assessment is beschrijvend we willen weten 
hoeveel heb je geleerd van dit vak

Hoe gaan we scores interpreteren ? 3 grote manieren: Norm-
gebaseerde, criterium-gebaseerde of ipsatieve interpretaties̶

Norm-gebaseerd (afzetten tegen referentiegroep)oppassen voor:

vloer en plafondeffecten (probleem: stel je maakt een est voor 
mensen die naar bijzonder onderwijs gaan, maar hebben te 
weinig items in die test)

als je dit hebt dan gaat die betrouwbaarheid nog verder naar 
beneden want je kan moeilijk differentiëren omdat je te 
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weinig items hebt

hang af van gepland gebruik, wat is het doel vb in VS om in 
leger te kunnen gaan men heeft IQ van 90 of meer IQ is een 
normscore) dus 90 is ondergrens, daar moet je meer items 
moeten hebben die in dat spectrum onderscheiden 

spreiding items afhankelijk van doel

Criterium-gebaseerd vb gaat iemand succesvol zijn in opleiding/job 
of niet

aantal categorieën vb succesvol of niet vb standaard taalkennis 
in Europa dit gaat van A1 tot B2 dus je hebt dar verschillende 
niveaus totaal 6 categorieën van taalkennis (dus iemands 
taalbeheersing bepalen)

meetprecisie rond drempelwaarden (als je aan dit soort criteria 
denkt dat je meetprecisie gaat krijgen rond drempelwaarde, je 
bent geïnteresseerd om verschil te maken tussen B2 en C1, maar 
ben je niet geïnteresseerd binnen die 2 differentiaties te maken, 
je wilt bepalen op welk niveau iemand zit en die overgangen 
precies gaan meten)

Ipsatief: je zet iemand af tegenover zichzelf

gevaar voor sociale wenselijkheid

oplossen door verplichte keuzeformaat te geven; keuzeopties 
geven die telkens dezelfde niveau van sociaal wenselijkheid 
hebben

(vb je wilt weten hoe goed iemand is en zet tegenover de norm 
of criterium van doet hij zijn werk goed omdat hij dit en dat 
moet doen. Keuze van studierichting, daar is een keuze van 
combinatie het gaat eerder over studiedomein vb studie hangt 
samen met intelligentie waarmee weer criterium gerelateerd is. 
Wat is het domein waarin je geïnteresseerd bent, is dat mens of 
artistiek georiënteerd. Je moet niet kijken of iemand iets 
interessanter vind dan andere personen maar kijken naar alle 
domeinen waar is die persoon het meest geïnteresseerd in en je 
moet vb keuze maken) vb advies naar beroep of studiekeuze 

 Omschrijving van inhoud: wat moet er in die test zitten?
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Beschrijving van grootte van inhoudsdomein of reikwijdte van het 
construct

Wat hoort er bij en wat niet? (vb. hoort gedrag bij zelfwaardegevoel?

Afbakenen van inhoudsdomein op basis van theorie of analyse van 
inhoudsdomein (vb. jobvereisten)

 Omschrijving van vorm̶: welke items gaan we gebruiken? en zijn die 
items toegankelijk voor groep waarvoor ik wil gebruiken?

Aard van de items

Toegankelijkheid van itemvorm en voor wie?

Complexe itemvormen (vb mensen een werkstuk laten maken)

Prestatiebeoordeling (vb gestandaardiseerde job of werkproef): 
specificeren an kritische dimensies 

Stimulaties vb conflict laten na spelen in kader van assessment 
center (kijken goe iemand in conflictsituaties gaat reageren)

Portfolio’s vb als je in kask wilt beginnen moet je met portfolio 
komen, men gaat je portfolio beoordelen met criteria 

Aard van antwoordvorm

Juist/fout 

Meerkeuze (hoeveel zijn er correct en hoeveel opties zijn er)

Open antwoorden (korte of uitgebreide)

Aard van de scoring (hoe ga je dan scoren?

 Omschrijving van testlengte̶

voor wie is die bedoeld en hoe mag mag die zijn? vb in kader van 
risicoanalyse, de wetgever legt op bedrijven verantwoordelijk zijn voor 
welzijn op het werk

met enquête laten invullen, risico’s op werk aanpakken en vb morele 
distress, evidentie dat dit tot burn-out leidt. Mag geen 30 vragen zijn 
van items, item of 3 4 maximaal

Goed nadenken waarvoor je het wil gebruiken, en welke lengte daar is 
mogelijk, hoeveel tijd is in die context mogelijk.  

Testlengte
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Percentage items voor elk facet

Evenwicht betrouwbaar tussen testlengte en precisie van meting

kunnen we 4 betrouwbare schalen hebben of niet?

Ook afhankelijk van welke scores worden gerapporteerd: alleen 
totaalscore, of ook subscore

Wat gaat men gebruiken? de totaalscores? Het maakt groot 
verschil. Als subscores te weinig betrouwbaar zijn kan je mee 
weinig doen, dan heb je interpretaties die op toeval gebaseerd zijn 

 Omschrijving van psychometrische benadering̶

Merken met Klassieke of moderne testtheorie steekproefgrootte?

Moderne tt: standaard meetfout op scoreniveau 

voordeel inzicht in validiteit: effectief toetsen dus je gaat na of 
de structuur die je voorspelt of is die in data terug te vinden zijn; 
je maakt model over het feit dat je onderliggende dimensie meet 
en hoe die items gerelateerd zijn aan die dimensie en hoe die 
personen op die dimensie bevinden. Hoe ze zouden moeten 
antwoorden ifv die positie van onderliggende dimensie

voordeel: heel goed bruikbaar wanneer je gaat equivaleren; 
wanneer je verschillende testen of resultaten op 1 zelfde schaal 
wil (moeilijker met klassieke tt)

voordeel: mathematisch sterk maar toch gebruiken we klassieke 
tt omdat het eenvoudig is

Belangrijk: impact op zal hebben om betrouwbare info te krijgen 
over je itemkarekteristieken ga je bij moderne tt grotere 
steekproeven nodig hebben dan klassieke tt

Beschrijving van psychometrische kenmerken (vb vorm en grootte van 
betrouwbaarder); dus argumenten aangeven bij testteorie die je gaat 
mee werken

 Omschrijving van scoring̶: goed nadenken hoe die items scoren

Scoring van individuele items

A priori responsen (meerkeuze items naar standaardisering toe zeer 
interessant want je gaat op voorhand bepalen wat is correct en wat 
is fout)



Hoofdstuk 7 Testontwerp en testontwikkeling Elina Margashvili) 7

Items met kort antwoord 

voordeel van MC-examens: bij grote groepen gebruiken vb 
statistische vragen eerst oplossen dan antwoord in een kadertje 
verbeteren 

Items met uitgebreid antwoord: essayvragen; hangt af van context 

Holistische scoring: bij complexe en sterk gecorreleerde 
vaardigheden (puntjes en goed onderbouwde zin, moeilijker te 
verantwoorden)

Analytische scoring: rubrieken, sterke-zwakte analyse (student 
heeft iets gezegd over A en B ,..)

Beschrijving van noodzakelijke kwalificaties van beoordelaars 
(bij openvragen)

vb Adult Attachement Interview bij hechtingsonderzoek, vaste 
interview met vaste vragen, kwalitatieve antwoorden 
gescoord moeten worden maar eerst moet je op training 
gaan en examen

Combineren van items in totale testscore: gaan we gewoon de som 
nemen? 

 Omschrijving van testafname̶

Papier en potlood  / met computer

Met of zonder tijdslimieten (mensen met examenstress hebben meer 
stress wanneer er limieten zijn) vb toelatingsproef voor piloten, hij 
moet op zeer korte tijd heel belangrijke beslissingen nemen (als die 
testsituatie stress ontlokt dan is dat mss niet onterecht)

Accommodatieprocedures 

Instructies (hoeveel vertellen we?

Materiaal

Opvolgen van testing

Voorkomen van fraude (vooral bij high-stakes vb toegangsproef voor 
geneeskunde hoe gaan we froude voorkomen?

Testbeveiliging 

 Verfijnen van testomschrijvingen̶
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Uitwisseling tussen testbestek en testontwikkeling: testomschrijvingen 
kunnen aangepast obv resultaten van testontwikkeling

vb morele distress met 4 items gaat niet 

Bij criteriumgebaseerde (validiteit) metingen: items gekozen op basis 
van relatie met criterium (jobprestatie, psychopathologie) ⇒ nood aan 
cross-validering: opnieuw onderzoek doen bij andere groep en kijken 
of zelfde items goed functioneren 

 Adaptief testen

Maximum performance tests een computer adaptief testen: items 
aangeboden obv antwoorden op voorafgaande items

Adaptief testen houdt in dat niet iedereen dezelfde vragen 
aangeboden krijgt waar men vragen afhankelijk zijn hoe men vorige 
vragen beantwoord heeft

Je begint met middelmatig moeilijke vraag en als persoon die vraag 
correct heeft dan kan je wat moeilijker vraag stellen

Voordeel : 
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Zelfde precisie op alle niveaus nauwkeurig meten: meer items nodig 
onderaan en bovenaan die dimensie 

als iemand die zwak is die gaat heel snel aan de onderkant 
terecht komen en vragen krijgen van die onderkant en 
omgekeerd 

mensen gaan minder verveeld zijn met die test

Minder items moeten worden aangeboden om meetprecisie te 
bekomen: tot 50% reductie in testtijd; 

met deze test kan je verzorgen dat mensen die opdrachten moeten 
doen die ongeveer aansluiten bij hun vaardigheidsniveau, dit maakt 
test interessanter 

Voer grote groepen doen, vooral als je in differentiatie bent 
geïnteresseerd in bovenkant en onderkant 

Nadelen: 

Alle items moeten eerst worden getest in grote steekproef

We moeten heel veel oz doen naar itemparameters, vraagt veel 
inspanning 

Participant kan testverkoop moeilijk inschatten

Voor participant is het niet zo duidelijk hoe die test precies gaat 
verlopen 

Met klassiek instrument is duidelijk met 40 vragen

 Itemontwikkeling en-beoordleing

Na testbestek kunnen we beginnen met taakjes, items, opdrachten te 
maken met verschillende fases

Ontwikkeling van items (vb lijst)

Expertise in inhoudsdomein: wie kan die items inwikkelen?

er werken vaan psychopetrisie maar ook vaak leerkrachten 

Meer items construeren dan nodig

Relevantie en representativiteit obv gespecifieerde inhoud

Rekening houden met universeel opzet; zorgen dat items 
toegankelijk is ook voor mensen met dyslexie 

Redigeren van items; formulering van items
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sommige items gebeuren obv kwalitatief oz vb sommige mensen 
vragen naar episode wanneer ze hun schaamt hebben gevoeld, 
meestal kan je geen codes gebruiken 

 Beoordeling van items 

Kwaliteit van inhoud

Duidelijkheid

Constructierelevantie

Fairheid (vb toegankelijkheid, beledigend karakter)

Beoordelen van scoringsrubrieken: als je openvragen stelt moet je 
weten hoe je die gaat beoordelen, de moeilijkheid vb las iemand 
essey moet schrijven, idem voor scorecoherentie

Geschiktheid van experts: dit zijn expertbeoordelingen en de vraag 
is wie is de expert? 

vb bij emotionele intelligentie, experimenten onderzoek in labo 
naar emoties klinische psychologen zijn geschikter dan 
wetenschappers om emoties te onderzoeken; mens moet 
voldoende inzicht hebben in het domein 

Pilootstudie 

Try- out bij kleine groep

Nagaan of items begrepen worden zoals bedoeld

kijken hoe mensen reageren daarop, vinden ze begrijpelijk, weten 
ze wat ze moeten doen

Cognitieve labs: luidop-denken protocollen (geen tests afnemen)

mensen gewoon luidop talen nadenken en laten antwoorden 

zo kan je achterkomen waar ze mee rekening houden en niet, het 
kan je ook op het spoor brengen op problemen met die items, of 
gaan mensen doe n zoals je verwacht had

Als de pilootstudie geen problemen levert dan kan je naar veldstudie 
gaan = las het geval is dan moet aanpassingen brengen obv info

Veldstudie

Veldstudie: try-out test op grote groep om psychometrische 
kenmerken van items te identificeren
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kwaliteiten van test, psychometrische kwaliteiten itv 
betrouwbaarheid, interne structuur, nagaan aantal dimensies vb 
bij BIG FIVE vind je aantal factoren terug?

Belangrijk dat steekproef komt uit (dat je werkt met) beoogde 
populatie

belangrijk om de test uit te voeren bij bedoelde testgroep!

op zich zelf is niks verkeerds aan studenten geven maar veel van 
die testen zijn niet bedoelt voor studenten dus enkel werken met 
studentensteekproef om die psychometrische karakteristieken te 
meten is niet correct!

betrouwbaarheid hangt af van homogeniteit van steekproef = 
studenten 

Belangrijk dat er een vergelijkbare context is: alleenstaande of 
ingebedde afname

nieuwe items inbedden bij nieuwe tests kan nadelen hebben vb 
contexteffecten, vb als je vraag krijgt voer vorige president van 
VS dan ga je al mss geprimed zijn als de vraag krijgt wie was de 
eerste president van VS, dan ga je mss die vraag gemakkelijker 
beantwoorden 

Belangrijk: als je een test wil gebruiken in een selectiecontext 
maar je neemt in niet selectiecontext af, dit kan problemen 
opleveren 

bevindingen moeten generaliseerbaar zijn naar selectiecontext

Analyseren van differentieel itemfunctioneren 

als we werken met verschillende subgroepen, mannen/vrouwen of 
mensen die NL als moedertaal hebben of niet als moedertaal hebben

Meeste testen gebaseerd op cumulatief-kwalitatief model: KTT en MTT; 
zijn 2 belangrijke parameters van moeilijkheidsgraad en 
onderscheidingsvermogen 

Itemselectie obv Klassieke testtheorie 2 criteria

Moeilijkheidsgraden: hoe meten? 

p-waarde bij dichotome items 
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vb analoog redeneer items, is het correct of fout opgelost? 
is het O 1 dus dichotome items dan ga je naar p-waarde 
kijken, wat is de proportie van mensen in steekproef die 
correct heeft opgelost, hoe hoger de p-waarde hoe 
gemakkelijker item 

Gemiddelde itemscore

Likerdschaal vb heb je helemaal akkoord of helemaal niet 
akkoord, hoe hoger de score gemiddelde score op dat 
item hoe gemakkelijk het item

Onderscheidingsvermogen; hoe goed maakt die item onderscheid 
tussen mensen die hoog of laag zitten of hoe goed hangt die 
item samen met andere items

Gecorrigeerde item-totaal correlatie (punt-biseriële 
correlatiecoëfficiënt bij dichotome items)

Correlatie berekenen tussen item en totaal score maar we 
gaan dat corrigeren de item uit  de totaalscore halen zodat 
de item niet in de totaalscore zit, dus je berekent de 
totaalscore obv alle andere items en dan ga je kijken hoe 
goed die item correleert met de totaalscore. Die correlatie 
moet zo hoog mogelijk zijn als je zelfde construct aan het 
meten bent

Item-discriminatie index bij dichotome items: d = U - L/N

Heel eenvoudige index die je idee geeft hoe item werkt = 
item-discriminatie

U aantal personen die slagen op item bij de top 27% op 
schaal

L aantal personen op item laagste 27% op schaal

N 27% van de totale steekproef

Vuistregel: d ≥ . 30
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Men gaat steekproef opsplitsen in 27 hoogscorende 
tussencategorie en 27 laagscorende mensen in je 
steekproef, en je gaat enkel kijken naar die extreme 
groep (extreem hoge en extreem lage groep), en je kijkt 
bij de extreme groep hoeveel mensen gaat het item 
correct oplossen UL (upper - lower) ga je kijken bij 
laagscorende groep, hoeveel mensen items oplossen je 
neemt verschil en je deelt door het aantal mensen dat in 
de 27% hoogst/laagst in categorie zit

En er is een vuistregel als je maar item gaat opnemen 
als d groter is of gelijk aan punt 30. 

tabel: 

Item 1 in Upper groep zitten 30 mensen dus N30, 
30 mensen in hoogste groep en 30 mensen in 
laagste groep, in hoogste groep gaat men item 
correct oplossen en in de laagste groep lost het 
niemand correct op dus 30030/30 is 1 dit is 
maximaal discriminerend item

Als je laag zit kan je niet oplossen en als je hoog zit 
kan je het wel oplossen

Item 2 is ook goed item

item 3 vergelijkbaar met item 2

item 4 is zeer problematisch: weinig mensen in de 
hoogste groep die item correct beantwoorden dan in 
de laagste dus die item moet eruit 

Als je zoiets observeert kan je ook 
validiteitsvraag stellen, als het gaat om 
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vaardigheidsdomein maximum performance test 
dan toch is het heel vreemd dat items zouden 
bestaan die laag scoren beter kunnen oplossen 
die mensen hoog scoren

item 5 is slecht item want evenveel mensen 
hoogscorenden en laagscorenden lossen het correct 
op

Steekproefgrotte: voor een veldstudie met KKT heb je 
200 participanten genoeg (maar discussie over)hiermee 
krijg je voldoende info over moeilijkheidsgraad en 
onderscheidingsvermogen 

Itemselectie obv Moderne testtheorie 

Om stabiele schattingen te krijgen van die parameters

Moeilijkheidsgraad: b-parameter (moeilijkheidsgraad) in 2PL (vb 
p-waarde of itemgemiddelde)

Onderscheidingsvermogen: a-parameter in 2PL (vb gecorrigeerde 
item-totaal correlatie)

Steekproefgootte: 500 participanten voor 2PL (afhankelijk van 
precies IRT model, ook discussie); voor 3PL moet je meer 
participanten hebben

 Nadeel: moeilijk om stabiele schattingen te krijgen van 
parameters
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 vb test die ontwikkeld was rond analoog redeneren met 26 
items, gescoord juist/fout, en die analyseert obv KTT en MTT

obv KTT kan je gewoon kijken naar item gemiddelde, als item 
ofwel juist ofwel fout is komt item gemiddelde overeen met 
vb op eerste item heb je itemgemiddelde 0.54 dat is hetzelfde 
als de p-warde proportie 54% heeft correct opgelost en die 
proportie zegt iets over de moeilijkheidsgraad vb item 13 
blijkt heel moeilijk te zijn maar 11% heeft dat correct opgelost, 
item 20 lijkt gemakkelijk te zijn 83% heeft dat correct 
opgelost dus gewoon te kijken naar gemiddelde itemscore 
heb je idee hoe makkelijk of moeilijk item is

Correct item total correlation, correlatie item en een totaal 
maar dat wordt gecorrigeerd voor dat item, en het zegt iets 
over hoe item discrimineert. Item 13 lijkt niet goed te 
discrimineren, tis negatief dus een probleem maar je ziet dat 
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er toch wat variatie op zit vb item 26 heeft correlatie van .51 
blijkt heel goed te discrimineren 

vb bij meerkeuzevragen (examens) voordeel is dat je kan 
checken hoe is het item totaal correlatie, als er negatieve item 
totaal correlatie is wat zou gebeurd kunnen zijn? een fout in 
de sluiten, de meest voor de hand liggende. Soms heb je ook 
geen fouten in sluitel, dat je zeker bent van de juiste 
antwoord, maar de grote meerderheid van de studenten 
anders geïnterpreteerd heeft, zo een item gaat iedereen 
correct krijgen 

Men heeft zelfde items vergelijkt met MTT, 2PL, je krijgt A 
parameter en B parameter, beide zijn hoog gecorreleerd. Als je 
plot van zou maken de moeilijkheidsgraad in MTT en 
gemiddelde itemscore zijn hoog gecorreleerd. Discriminatie in 
de MTT totale correlatie hangen ook samen. Grote verschil is 
dat je met MTT krijg je statistische toets die toelaat om te 
zien of antwoordpatronen passen wat mensen hebben 
gegeven

 Samenstellen en evalueren van testvormen (na veldstudie analyse van 
items kunnen we testversies samenstellen) stabiele zicht te krijgen in je 
domein 

Domeinsrepresentatie verzekeren: spanning tussen welke items goed 
functioneren en welke items nodig zijn om domein goed te representeren 

vb wanneer je intelligentie wil meten in een heterogene groep itv 
taalvaardigheid, dan zie je dat taal items bias vertonen en 
problematisch zijn voor mensen die NL niet als moedertaal hebben. 1 
oplossing die item eruit gooien maar als je algemene intelligentie wil 
meten wil je iets weten over algemene taalvaardigheid, dan ga je je 
domein niet goed representeren. Hier moet je bewust van zijn. Je kan 
niet zeggen dat je statistische psychometrische analyse gedaan item C 
7, 8 en 10 vallen eruit maar als blijkt item 7, 8 en 10 essentieel bevatten 
domein waar je uitspraak wilt doen dan mag je niet zomaar uitgooien. 
mss terug constructiefase gaan en item aanpassen 

We gebruiken niet enkel psychometrische analyses gebruiken om items 
uit te halen, we moeten ook verzorgen dat inhoud van test voldoende 
domein blijft dekken 
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Indien meerdere vormen: zorgen voor gelijkmatige kwaliteit

denk aan 1ste en 2de zit, als je examen maakt dat het vergelijkbaar is 

Items vervangen die te gelijkend zijn op elkaar ⇒ advies!

soms heb je items die 4 keer zelfde vragen, en je krijgt geen extra info 

Andere vragen stellen die je domein dekken en zo stabieler zicht te 
krijgen op  

Belang van cross-validering wanneer we met criteria werken: 
psychometrische kenmerken bevestigen in onafhankelijke steekproef 
(validity shrinkage)

Niet met 1 steekproef bekeken maar ook bijkomende steekproeven 
verzamelen en kijken of op zelfde manier werkt 

vb oz rond morele distress, mooi voorbeeld van hoe die structuur moet 
eruitt zien 

afgenomen bij goede populatie, kleine steekproeven van 
zorgverstrekkers, verpleegkundigen, als je dit in grotere steekproef 
gooit heb je 450 dan past dit goed met dit model = steekproef 
fluctuatie (voldoende steekproef hebben! 

Als je cross-validering niet doet dan krijg je validity shrinkage, 
validering gaat verminderen omdat je mss met te kleine steekproef hebt 
gewerkt of met steekproef die heel specifiek is

 Ontwikkelen van procedures en materiaal voor afname en scoring, en als 
die persoon die vraag niet correct heeft dan ga je makkelijkere vraag 
stellen

Duidelijke instructies: participant moet weten wat van hem verwacht wordt 

Gebruikvriendelijke testmateriaal

Standaardisering van testafname (voorzien van mogelijke 
testaccommodatie)

Specificeren van hardware- en softwarevereisten bij cumputerafname

Testbeveiliging 

 Testrevisie 

Wanneer is revisie nodig?

nieuwe wetenschappelijke inzichten 
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vb over verschillende facetten vb waarde onderzoek, wanneer 
nieuwe inzichten bijkomen moet je mss bijkomende vragen stellen 

Gedateerd taalgebruik

verschil tussen jongeren en ouderen, test aanpassen 

Gedateerd testmateriaal (vb out telefoon toestel) 

vb KAIT hoe langer hoe meer feedback van studenten dat sommige 
items niet meer van deze tijd zijn, hangt ook met normen

Gedateerde normen

zeker met intelligentie testen weten we dat evolutie is van ene 
generatie naar de andere, we mogen niet zomaar zeggen we gaan 
die test maken valideren en voor 30, 50 jaar gebruiken

sommige kun je maximaal 15 jaar gebruiken en dan moet je opnieuw 
normeren, aanpassen om gedateerde items en taalgebruik te 
veranderen 

veranderde populatie

vb Vlaamse samenleving wordt steeds diverser 

veranderde curriculum- of jobinhoud

vb na programmahervorming nodig om examens aan te passen aan 
nieuwe inhoud van dat programma 


