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💯
Hoofdstuk 8: Normen, cesuren 
en scorecoppeling (elina 
margashvili)
Normen, cesuren en scorecoppeling 
 Testscores hebben zelden op zichzelf betekenis: betekenis creëren door 2 

benaderingen 

vb analoog redeneertaak met 21 items en iemand behaald 10/21, op zich 
heeft dit weinig betekenis 

Verschil tussen MTT en KTT

Met MTT ga je de items plaatsen op de vaardigheidsdimensie en dan 
zal er een score van 10/20 overeenkomen met die vaardigheidspositie 
en dan heb je toch info want dan weet je als iemand zich daar situeert 
de items die daaronder liggen waarschijnlijk zal kunnen oplossen met 
de kans met hoger dan .50 en items die hoger liggen op dat 
vaardigheidscontinuum dat die persoon rond die items minder 
waarschijnlijk zal oplossen, kans lager dan .50 om de items op te lossen

Genereleseerbaarheid is belangrijk 

Norm-gebaseerde interpretaties: vergelijken met duidelijk gedefinieerde 
populatie
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test afnemen van referentie groep, en als er blijkt dat 90% van de 
mensen score halen van 10 of lager dan is score van 10 is heel goed, 
wilt zeggen dat je bij top 10 zit bij de groep. Als blijkt 25% meer dan 
10/21 haalt dan zit je bij de lage 

we gaan dus referentie groep definiëren en kijken hoe die referentie 
groep gaat presteren en scoren daar tegen afzetten 

vb 100 best scorende nemen  

vb iemand toelaten voor leger 

Criterium-gebaseerde interpretatie: naar criterium kijken

wat is gekend van breder domein 

hoeveel weet men van een domein. als iemand 50% kent waarin hij 
gespecialiseerd is dan is dat niet goed. Dus gewoon afzetten tegen 
wat iemand moet weten en wat weet die daarvan 

Waarschijnlijkheid van aanwezigheid psychopathologie 

obv een test, wat is de kans dat iemand een pathologie heeft vb 
depressie, schizofrenie,..

Waarschijnlijkheid om toekomstig gedrag te stellen

wat is de kans om toekomstig gedrag te stellen vb in juridische 
context, wat is de kans op herval of in een jobcontext, wat is de 
kans dat iemand zijn job goed gaat doen en dan kijken naar die 
criteirumcorrelaites

2 zijn niet gescheiden van elkaar: Van norm-naar criterium-gebaseerde 
interpretaties en vice versa

vb test naar taalvaardigheid, van A1 tot C2 moedertaal spreker. 

uitgebreid oz pver norm-gebaseerde oz kan info geven over wat een 
domein gekend is

als je kijkt wat kent iemand van de taal ga je mss info krijgen van 
hoe goed die de taal kent, in welke categorie zou die terecht kunnen 
komen

Uitgebreid oz over criterium-gebaseerde interpretatie kan leiden tot 
info voer verdeling in  de populatie 

hierdoor kan je ook info krijgen van norm hoe bepaalde populatie 
daarop scoort 



Hoofdstuk 8 Normen, cesuren en scorecoppeling (elina margashvili) 3

Cesuren: obv criterium- of norm-gebaseerde interpretaties

cesuren hebben te maken met het advies en gebruik van de test vb ga 
je iemand doorverwezen naar bijzonder onderwijs of niet vb ga je 
iemand toelaten tot opleiding geneeskunde vb ga je iemand adviseren 
om een therapie tegen depressie te volgen of niet

hier kun je 2 benaderingen gebruiken 

 Normen

Zorgvuldige definitie en beschrijving normgroep 

met welke groep gaan we personen vergelijken?

Representatieve steekproef met voldoende steekproefgrootte (vb nomen 
RPM gebaseerd op steekproef uit Des Moines?

een keer we die normgroep hebben dan hoe kunnen we de populatie 
die we willen vergelijken daar steekproef uithalen, adequaat en haalbaar 
mogelijk halen vb RPM belangrijk single instrument intelligentie test die 
analoog redeneren meet met niet verbaal materiaal in VS is die 
gestandaardiseerd met een groep steekproef van 1 stad Des Moines, 
discussie of dit acceptabel is. De eigenaars van etst zeggen dat 
acceptabel is wanneer we kijken naar kenmerken van die stad itv 
verdeling van (subgroepen) SES, verschillende verdeling van 
minderheden dan blijkt dit stad heel sterk te lijken op nationale 
gemiddelde ⇒ betwistbaar 

Tijdsgebondenheid van normen (vb Flyneffect): hernormeren

doorheen de tijd kunnen mensen anders gaan scoren 

het is norm-gebaseerde interpretatie, als mensen in je populatie beter 
worden dan kan je die normen niet meer van 10, 15 jaar geleden

wat je met norm-interpretatie doet is IQ van 100 wil zeggen dat 
gemiddelde persoon heeft als mensen vooruit zijn gegaan cognitief dan 
staat 100 niet meer voor het gemiddelde, dit moet je opnieuw gaan 
hernormeren 

 Cesuren

⇒ in praktijk moeten we beslissingen nemen, advies geven een cesuur 
moeten leggen; verschillende aspecten waar je moet kijken;
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Er kunnen een of meerdere cesuren zijn (vb falen/slagen, 
competentieniveau basis/bekwaam/gevorderd) we kunnen die cesuren op 
verschillende manieren bepalen vb:

Obv rangorde vb de eerste 100 

Obv test-criterium verbanden: vals positieven /vals negatieven afwegen 
obv concrete toepassing (fout grootste rond cesuur) 

probleem waneer we werken met test-criterium verband maak je 
altijd fouten, er zijn altijd  mensen die ten onrechte toelaat tot 
opleiding en omgekeerd die zouden geslaagd zijn maar die niet 
toelaat

als je goede test-criterium correlatie hebt vb iemand ver boven die 
cesuur scoort dan ga je geen fouten maken dus hoe koter bij de 
cesuur komt hoe meer fouten je zal maken

Obv a-priori bepaling van standaard: beslissing van experts en 
verantwoordelijken (belang van betrouwbaarheid van oordelen)

via experts bepalen wat cesuur is, aan experts vragen wat iemand 
correct hebben om te kunnen slagen vb typisch domein men gaat 
vooral inhoudelijk kijken vb rijexamen ook theoretisch met werkt 
met experts beoordelen

 Scorekoppeling verschillende designs om testen met elkaar in verband te 
brengen 

⇒ we spreken van scorekoppeling wanneer we verschillende instrumenten 
hebben die zelfde meten of iets anders maar waarbij we zelfde schaal 
willen brengen door equivaleren:

Koppelen van scores van verschillende testen of testversies

Equivaleren: op zelfde schaal brengen 

Verschillende versies tezamen (tegelijk) afnemen (lange test 
problematisch door vermoedheids- en leereffecten)

Verschillende versies bij equivalente steekproeven (maar geen directe 
correlatie) 

1 steekproef versie A en 1 steekproef versie B, per toeval kan zijn 
dat ene groep sterker is dan de andere vb als je 
moeilijkheidsparameters berekent ga je toch niet tot goede 
conclusie komen 
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je kan ook geen correlaties berekenen omdat je aan twee 
verschillende groepen hebt gegeven

Inbedden van ankeritems (maar volledig domein dekken en mogelijke 
contexteffecten)

vb bij leerlingvolgsystemen vb test voor eerste leerjaar bedoelt is en 
test 2de dan heb je aantal items die in 1ste leerjaar zitten en 
omgekeerd,.. ankeritems die opgenomen worden en overlappen 
tussen verschillende leerjaren en daarvoor heb je MTT nodig dan kan 
je mooi op een onderliggende dimensie zetten met die ankeritems, 
maar hier zijn ook uitdagingen zeker als je complexer domein hebt 
de vraag is of die items domein voldoende dekken en er kunnen 
ocntexteffecten optreden dat zelfde itemvragen vb items vragen 
over VS president en nadien komt er terug item over VS president 
dan ga je geprimed zijn terwijl je in andere context wordt 
afgenomen ga je niet geprimed zijn

Extern afnemen van ankeritems

Verschillende versies koppelen wanneer nodig bij:

Vaststellen van ontwikkeling en groei

vb in onderwijs kind in lagere school hoe evalueert dat kind, test 
afnemen in 2,3 en 4 leerjaar heeft geen zin

vergelijken scores nieuwe versie van test met oude versie 

 vb hoe hangen versies van WISC samen, door het feit dat we 
nieuwe intelligentie tests maken met nieuwe versies en die opnieuw 
gaan normeren en dan met ook oz doen naar hoe dit samenhangt 
tussen de oude en nieuwe intelligentie test dan heb je die Flyneffect 
empirische evidentie dat iedere keer vooruit gaat, vb als IQ zou niet 
vooruitgaan voorbije eeuw dan zou je nieuwe test vinden en je 
neemt die oude test af van referentiesteekproef dan gemiddelde 100 
halen op de oude, dat blijkt niet te zijn

internationale vergelijkingen van verschillende taalversies

ook equivaleren vb PISA onderzoeken streven naar om vergelijkbare 
testen te hebben over  landen heen om net op basis daarvan een 
uitspraak vb in sommige landen sommige meerlingen zijn sterker in 
wiskunde, om zulke uitspraken te kunnen doen moet je zorgen dat 
vergelijkbaar is
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tests voor verschillende constructen 

als je relatieve sterktes en zwaktes van persoon wil gaan bestuderen 
dan wil je dat die verschillende subtesten uiteindelijk op zelfde 
schaal worden teruggebracht 

Verschillende tests voor zelfde construct

wanneer er parallelvormen bestaan vb bij grote testingen van Sailor 
gaat men niet steeds zelfde test werken, men gaat parallel hebben 
van die test, maar je moet ook garanderen dat die tests equivalent 
zijn

vergelijkbaarheid van beoordeling bij verschillende complexe items

vb essayvragen beoordelen, zorgen dat die vragen op zelfde manier 
worden beoordeeld en tot zelfde conclusies komen 

⇒probleem van scorekoppeling is een regelmatig terugkerend 
probleem bij complexe items of taken

Gebruik van psychometrische methoden (benaderingen) (equivaleren) of 
expertbeoordelingen

MTT werkt goed voor testen die partieel overlappen, dan mathematisch 
op onderliggende  dimensie plaatsen

Expertbeoordelingen wanneer het gaat om complexere score systemen 
waarbij essayvragen beoordeeld worden

Let op: het is context- en populatiegebonden

wat heel belangrijk is waneer ging om betrouwbaarheid het is steeds 
populatiegebonden en cotextgebonden vb  

Testafname, scoring, rapportering en interpretatie 
 Belang van standaardisering: de sterkte van ganse benadering, we gaan 

proberen het ganse proces vanaf de afname, vanaf eerste contact met de 
persoon tot interpretatie en rapportage, ganse proces zo 
gestandaardiseerd mogelijk laten verlopen

Testmateriaal; ook voorbeeldvragen: participanten moeten begrijpen hoe 
ze test moeten oplossen

Afname van test: stellen van vragen, exportscoring (kwaliteitscontrole)
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welke vragen mogen gesteld worden, waar mag er geoefend wordenn 
scoring van de test hoe gaan we die scoren met vaste regels

Rapportering: groeps- of individueel niveau, totaalscore of subscores

op voorhand beslissen 

Interpretatie: rekening houden met 

Context: welke context elementen mag je in rekening brengen en welke 
niet

Bijkomende informatie: welke info mag je in rekening brengen?

als dit niet hel duidelijk is dan hang er van af van de testleider vb 
sympathiek en wilt wat meer context in rekening brengen dan anderen, 
belangrijk dat die gestandaardiseerd mogelijk is

Iedereen zoveel mogelijk in context brengen, dat we de score zoveel 
mogelijk op dezelfde manier kunnen interpreteren tot en met de 
raportage

 Soms goede reden om af te wijken van standaardisering (vb fairheid)

ifv fairheid kan je afwijken maar dan is de afwijking op de regel. Op 
specifieke gevallen afwijken en dan kan je effect onderzoeken van die 
afwijking vb grotere lettertype gaan geen inhoudelijke effect hebben, 
rekenmachine gebruiken kan wel inhoudelijk effect hebben  

Ondersteunde documentatie voor testen
 Informatie over wat je allemaal nodig hebt in een test: (handleiding)

Info van aard van de test waarvoor hij ontwikkeld is (wie mag het afnemen, 
voor wie is het bedoeld, voor welke gebruik is het bedoelt)

Gebruik waarvoor ontwikkeld (construct en doelgroep) (voor welke 
gebruik?

Technische info over scoring, interpretaite en evidentie voor validiteit, 
betrouwbaarheid/precisie en fairheid

Schaalberekening, normering, of bepaling van standaard

dus al die technische info die we voorbije lessenreeks hebben verlopen 
daar moet info van de testhandleiding staan, waarom moet dat daarin 
staan? die moet info geven over wat is de juist gebruik van test en juiste 
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interpretatie van testscores, wat is een verkeerd gebruik van test en 
verkeerde interpretatie van test

 Richtlijnen voor testafname, rapportering en interpretatie  

Zowel juiste als de foute interpretatie 

Zowel juist als fout gebruik van de test

dus al die technische info die we voorbije lessenreeks hebben verlopen 
daar moet info van de testhandleiding staan, waarom moet dat daarin 
staan? die moet info geven over wat is de juist gebruik van test en 
juiste interpretatie van testscores, wat is een verkeerd gebruik van test 
en verkeerde interpretatie van test

Belang voor testgebruik: als psycholoog moet je die info hebben om te 
weten:

Beoordelen van warde van test

Beoordelen van geschiktheid van test voor concrete situatie (kan ik 
verantwoorden in deze concrete test, persoon of vraagstelling, van 
bedrijf, kan ik dit verantwoorden om die test te gebruiken)

Extra info voor persoon die test aflegt: belangrijk met GDPR informed 
content  

Niet technische omschrijving van test

Belang voor geïnformeerde toestemming: participant uitleggen 
waarover die test gaat

Zorgvuldig omgaan met verbergen van ware doelstelling van test

in kader van onderzoek is dit minder problematisch, na onderzoek 
kan je debriefing doen

Discriminatie bij selectie, gelijkaardige cv’s versturen 

Rechten en verantwoordelijkheden van personen die test 
afleggen
 Rechten om

Test afleggen die voldoet aan kwaliteitscriteria (test die validiteit, 
betrouwbaarheid/precisie, fairheid)

Participanten recht op voorhand basisinformatie krijgen over:

Aard van de test
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Gebruik van de test

Confidentialiteit

Voldoende informatie voor geïnformeerde toestemming (actieve of 
passieve vorm): vrijwillige deelname (uitzonderingen mogelijk)

dan kiest participant of hij/zij akkoord gaat met de toestemming 
of niet

Voor testdeelname:

Eventueel aanbieden van oefenmateriaal: moet gelijkaardig zijn als 
testmateriaal

Eventueel aanbieden van informatie over aantwoordstrategieën

Informeren over mogelijkheden over testaccommodaties

vb als je dyslectisch bent heb je recht op extra 30 minuten tijd 
(iedereen weet dit)

Na testafname:

Recht op Feedback over testprestaties (tenzij men er expliciet 
afstand van doet voor de testing)

Recht op veiligheid van het individuele testmateriaal

 Participant heeft ook Verantwoordelijkheden 

Bereid zijn de test goed af te leggen

Richtlijnen volgen van testleider

Eerlijk antwoorden (geen bedrog). Psychologische testen kan men 
manipuleren vb als om zelfbeoordeling gaat kan je jezelf in betere 
daglicht zetten of slechter presteren dan je kan

Veiligheid van testmateriaal beschermen. niet zomaar test kopiëren en 
verspreid 

Rechten en verantwoordelijkheden van testgebruikers 
 Wie zijn de testgebruikers?

Test gebruiken voor: Selecteren, afnemen, interpreteren en gebruik maken 
van testscores, diagnoses te maken

Psychologen, maar ook pedagonen, werkgevers, testontwikkelaars,..

 Verantwoordelijkheid voor Validiteit van interptretaties
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Selecteren van adequate test

Validiteit van score-interpretatie voor bedoeld gebruik (ook fairheid)

Betrouwbaarheid/precisie

Adequaatheid van normen

Mogelijke positieve en negatieve gevolgen van testgebruik evalueren (ook 
schadelijke van test weten)

Noodzakelijke kennis en training opdoen op betrouwbare manier samen 
brengen

Integratie van test-en niet-test info

 Verantwoordelijkheid bij Verspreiding van info

Accurate info geven over test, testafname, testgebruik, behouden van 
testinfo en delen van info

Informeren over rechten van persoon die test aflegt (in high stakes 
context)

Informatie over opnieuw afleggen van test (in high stakes context)

Beschermen van privacy (tenzij expliciet anders overeengekomen) wie info 
krijgt en wie niet 

 Verantwoordelijkheid bij Testveiligheid en bescherming copyright 

Testmateriaal moet veilig bijgehouden worden. 

Intellectuele eigendomsrechten op psychologische testen moeten 
gerespecteerd worden (copyright) ze moeten dit behouden zodat 
testinterpretatie correct kan gebeuren

📌 Hiermee hebben we belangrijkste besproken APA standerts 3 grote 
criteria validiteit, betrouwbaarheid, fairheid en dan hoe je die gaat 
toepassen in verschillende contexten 


