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(Aangeboden voor plaatsing in "Universiteit en Hogeschool) e 

Gevolgen van het gebruik van objectieve studietoetsen 

voor het onderwijs-,,, 

Dr,Ir. J.D, Janssen 
Lector in de Technische Mechanica, afdeling Werktuigbouwkunde, 
Technische Hogeschool Eindhoven. 

In1 e idEng 
Discussies over de vóór- en nadelen van objectieve studietoetsen ten 
opzichte van klassieke examineermethoden kunnen momenteel in alle 
universiteiten en hogescholen van ons land worden beluisterd. 
Emo e uitspraken en diepgewortelde vooroordelen hinderen nog al 
te e gedachtenwisseling, Onder andere de onbekendheid met objec- 
tieve examineermethoden is de oorzaak van talloze misverstanden en 
irrelevantesbewerin n. Vooral het woord "objectief" is een zeer gewild 
doelwit en een bron van onduidelijkheden, Welnu, een test wordt - per 
definitie - objecti genoemd wanneer voldaan is aan de voorwaarden 
dat iedere examinandus aan dezelfde test wordt onderwo 
score onafhankelijk is van de examinator of corrector 
bewering dat ieder examen of tentamen z o  goed mogelijk 
de hiervoor gedefinieerde zin is geen redelijk bezwaar 
De moeilijkheden o eze constatering leidt tot de keuze 
van speciale - in erwijssysteem - ongewone testvormen 
om aan de opgesomd eenvoudige wijze te kunnen voldoen, 
Zogenaamde "open" vragen zijn immers nauwelijks geschikt omdat het 
meestal onmogelijk is a l l e  antwoorden te overzien en van een. beoordeling 
te voorzien. 

Ee Multiple-Choice L e s t  

Een veel gebruikte testvorm die voldoet aan de kwalificatie '!objectief" 
staat beken6 onder de naara "rnul$ip&e-choice" test ( h h r  afgekûït als 
M.C.-test), Dit is echter geenszins de enige methode, Allerlei vormen 
zijn reeds toegepast en op hun bruikbaarheid onderzocht, In dit artikel 
zullen wij ons echter louter pezig houden met de M.C.-test, ofschoon 
een aantal opmerkingen ook in andere gevallen juist blijken. 
Een M.C.-test bestaat uit een aantal zogenaamde items. Een item is op- 
gebouwd uit een onvol3edige bewering, een vraag of een opdracht die 
aangevuld, beantwoord of uitgevoerd noet worden, Bovendien bevat een 
item een aantal mogelijke aanvullingen van die bewering, antwoorden op 
die vraag of uitkomsten van die opdracht, Slechts &én van de aangeboden 
alternatieven is goed (de beste), terwijl alle andere onjuist (minder 
juist) zijn, De kandidaat moet nu aangeven welk alternatief volgeas 
hem juist is, 
Tegen deze vraagvorm worden door een aantal opponenten van objectieve 
toetsen zeer vele bedenkingen aangevoerd, die voor hen zo zwaar wegen 
dat zij tot de conclusie komen dat objectieve examens voor hun vak geen 
betekenis kunnen hebben. Op de eerste plaats moeten wij dan nogmaals 
wijzen op de talloze andere mogelijkheden om een objectieve test te 
constrxeren, Voerdat ees gefundeerde uitspraadc ka-n worden gedaan is 
samenwerking met testspecialisten en onderwijsdeskundigen vereist, Ik 
kan mij Diet aan de indruk onttrekken dat zeer veel bezwaren fictief 
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blijken te zijn wanneer in openheid contact wordt gezocht met bv. 
medewerkers van een groep ?‘onderwijs research” (of hoe de benaming 
mag zijn van degenen, die zich bezig houden met het onderzoek van 
onderwijs). Trouwens, zeer veel van de uitspraken over de nadelen 
van bv, een M,C.-test berusten mei. op onbekendheid met de methode 
of op het niet op de hoogte zijn van de experimentele gegevens over 
deze testvorm. 
Het is niet onze bedoeling systematisch een aantal veel geuite be- 
zwaren te ontzenuwen [2].  Een beoefenaar van de technische mechanica 
is hiervoor waarschijnlijk ook niet de aangewezen man. Wij willen 
liever de aandacht vestigen op de grote b$?t&enis~- die een goed ge- 
construeerde en geanalyseerde M.C.-test kan hebben voor het onderwijs 
en de docent,’Onze opmerkingen komen voort uit het zelf - als docent 
en examinator - bezig zijn met deze examineermethode. Zij zijn dus 
geenszins van theoretische aard, 
Allereerst willen wij vaststellen dat in onze ogen de informatie over 
het onderwijs, die een M.C.-test, meer dan welke klassieke examineer- 
methode dan ook, biedt van minstens even grote betekenis is als de 
voordelen die voortvloeien uit het objectief zijn, De hoeveelheid ge- 
detailleerde en betrouwbare informatie die deze test kan bieden wordt 
waarschijnlijk pas echt op zijn waarde geschat door hen die enige er- 
varing hebben opgedaan met de constructie en analyse van een derge- 
lijke test, Wij zullen toch trachten onze - vrij beperkte - ervaring 
over te dragen, 

Hoe een M.C.-test te construeren? 
Een doGent die in pincipe besluit een klassiek schriftelijk of monde- 
ling examen te vervangen door een M.Ce-test, zal zich wellicht met 
zorg afvragen of de constructie van een dergelijke test niet buitex- 
sporig veel tijd zal vergen. Nu staat zonder meer vast dat ket ver- 
vaardigen van een groot aantal items in het algemeen een grotere be- 
lasting is dan het samenstellen van een: klassiek schriftelijk examene 
Hier skaat echter tegenover dat de correctie van een N/i,C.Ltest nauvae- 
lijks tijd vergt, Bovendien kan verwacht worden dat de vaardigheid in 
de constructie van items al doende toeneemt, terwijl het zeker niet 
nodig zal zijn in iedere test alleen maar “nieuwe’> items op te nemeno 
In dit verkand wil ik waarschuwen voor de gedachte dat tijdbesparing 
voor de examinatoren de belangrijkste overweging zou zijn bij de in- 
voering van een objectieve test. De noodzakelijke analyse van de items 
vereist niet weinig tijd en energie, Ook als geen tijdwinst wordt ge- 
boekt, wordt volgens ons minstens bereikt dat de gespendeerde tijd 
zinvoller wordt benut, Om misverstanden te voorkomen moet worden opge- 
merkt dat in veel gevallen inderdaad meteen o f  op den duur een reële 
tijdbesparing wordt verkregen. 
Wanneer een test wordt samengesteld, zal vrij spoedig de vraag op- 
komen hoeveel items over de verschillende onderdelen van de examen- 
stof moeten worden opgenomen. Deze vraag berust op de gedachte dat 
een indeling van de test gemaakt wordt op grond van vaktechnische 
overwegingen. 
Het is inderdaad verstandig de stof te verdelen in enige elementen, 
zeker wanneer verwacht kan worden dat het beheersen van é&n element 
i n  h e t  algemeen niet garandeert dat w k  een  ander gedeelte  wordt be- 
heers t o 
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De taxonomie van Bloom als hulpmiddel bij de constructie 
Behalve de indeling naar onderdelen van het vak, kan mede het 
"gedrag" dat van de student verwacht wordt als basis gekozen 
worden. De taxonomie van Bloom voor onderwijsdoelstellingen is 
een zeer interessant hulpmiddel om systematisch af te tasten welke 
gearagingen het onderwijs beoogt op te wekken b], De hoofdgroepen 
in deze taxonomie van Bloom worden aangegeven met termen als,: kennis, 
begrip, toepassing, analyse, synthese en evaluatie. Ieder van deze 
categorieën is weer onderverdeeld, Een gedeelte van de Bloom-taxono- 
mie is door Kolthoff in "Eniversiteit en Hogeschool" vermeld c47. In 
genoemd artikel wordt ook uitvoerig toegelicht dat deze indeling geen 
woordenspel is, mgar de essentie raakt, Bij iedere categorie wordt 
door Bloom eenG%s-6h%.jving gegeven van de inhoud van de gebezigde 
term, Ofschoon Bloom's boek veel gedetailleerder informatie bevat, 
voorzien van talloze voorbeelden, is het ons inziens voldoende de 
appendix van dit boek te hanteren bij de constructie van items, 

~ Het gebruik van de Bloom-taxonomie biedt een aantal voordelen. De 
docent-examinator moet nu expliciet beslissen welke kennis of vaar- 
digheid hij in zijn onderwijs heeft willen overdragen, Bij dit be- 
sluit wordt hij geconfronteerd met de doelstellingen aan zijn onder- 
wijs. Hij kan niet werken met vage opmerkingen en tweeslachtige uit- 
spraken. Hij zal constateren dat zij-hem nauwelijks houvast bieden 
om in het kader van de Bloom-taxonomie tot beslissingen te komen, 
Het gevolg van deze constatering zal een intensieve beschouwing over 
het doel van het onderwijs zijn, tenminste bij diegenen, die bereid 
en in staat zijn toe te geven, dat het onderwijsdo slechts vaag 
en intuztief vastligt, Het is niet te verwachten dat op korte ter- 
mijn een concretisering van de onderwijsdoelstellingea bereikt kan 
worden, ook al niet omdat het doel van de opleiding, w@arvan het 
vak onderdeel is, vaak niet duidelijk genoeg vastligt, De test- 
constructeur zal dus in eerste instantie weinig gefundeerd en vrij 
intdtief doch zeer gedetailleerd moeten beslissen over het doel 
van het onderwijs, H i j  z a l  het iaelatieve bslang var, iedeie doel- 
stelling in het aantal items tot uitdrukking brengen, Een garantie 
VOW de juistheid van de beslissingen karr verkregen worden door 
collega's of medewerkers te vragen de test in zijn geheel te toetsen 
aan hun idee over het doel van het onderwijs. 
Behalve een confrontatie met de bedoeling van het onderwijs levert 
het gebruik van de Bloom-taxonomie - vooral voor onervaren test- 
constructeurs - nog een ander voordeel, De kans dat louter feiten- 
kenmis wordt getoetst - een vaak gehoord vooroordeel - kan volkomen 
worden uitgesloten, 

De zekerheidstoets 
Bij een M.C.-test moet worden vastgesteld hoeveel alternatieven 
per item worden aangeboden en welke puntentelling gehanteerd wordt. 
Bij de keuze van het aantal alternatieven moet een compromis ge- 
zocht worden. Een groot aantal impliceert een kleine kans het juiste 
antwoord te gokken maar vergroot de mogelijkheid dat bepaalde alter- 
natieven volkomen onaantrekkelijk zijn. Het gebruik van vier alter- 
natieven per item beviel ons uitstekend, 
Ofschoon gokken: in feite niet veel schijnt te gebeuren 11,239 is de 
invoerin van een zogenaamde zekerheidstoets hiertegen een goed 
wapen ~8 Deze zekerheidstoets bestaat hieruit dat de student bij 
ieder item bovendien moet aangeven of hij zeker is van zijn antwoord. 
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Een met zekerheid gegeven goed antwoord levert hem 2 punten op; 
een goed antwoord waarvan hij niet zeker is, bezorgt hem 'i punt, 
Geeft hij een fout antwoord, waarvan hij niet zeker weet of het 
goed is, dan krijgt hij O punten, Hetzelfde geldt voor een over- 
geslagen vraag. Hij krijgt -1 punt (een strafpunt) wanneer hij 
met zekerheid een verkeerd alternatief als het goede kiest, 
Behalve op het reeds genoemde voordeel bij gebruik van de zeker- 
heidstoets moet gewezen worden op de mogelijke toename van de be- 
trouwbaarheid en de vergroting van het discriminerend vermogen 
van de test, De vrees zou kunnen bestaan dat het gebruik van de 
zekerheidstoets tesamen met de puntentelling te veel waarde zou 
hechten aan de zekerheid waarmee een keuze gemaakt wordt. Deze 
vrees is des te groter wanneer bij sommige tests geconstateerd 
wordt dat het geven van een zeker antwoord slechts zwak correleert 
met het geven van een goed antwoord, Uit het feit dat er een zeer 
hoge correlatie bestaat tussen de scoring en het aantal goede ant- 
woorden uoor een test volgt dat deze vrees niet gerechtvaardigd is, 
Het is onze mening dat het hanteren van de zekerheidstoets de bruik- 
baarheid van de M.C.-test vergroot. 

De betrouwbaarheid van een M.C.-test 
Wanneer een test gebruikt wordt is een belangrijk gegeven de be- 
trouwbaarheid van die test. Op de eerste plaats zal vastgesteld 
moeten worden of de test op adequate wijze het te onderzoeken ge- 
bied bestrijkt. De verdeling van dit gebied naar de aard van de 
stof en naar het verwachte gedrag van de student (volgens de Bloom- 
taxonomie) biedt de mogelijkheid een gefundeerde uitspraak te doene 
De doelstellingen van het onderwijs moeten hiervoor uiteraard 801- 
doende gedetailleerd zijn, 
Behalve de betrouwbaarheid in de hiervoor omschreven betekenis 
moet worden vastgesteld in hoeverre toevalsfactoren de score be- 
invloed hebben, Theoretisch is de betrouwbaarheid van de test in 
deze z i n  te definieren als de correlatiecoëfficiënt voor de be- 
haalde scoring wanneer Uazelfde test ,  tweemaal zou worden afgenomen. 
Herinneringseffecten zouden hierbij uitgeschakeld moeten worden, 
Een schatting voor deze betrouwbaarheid is onder bepaalde ant.st.aazdia- 
heden de zogenaamde interne consistentie van de test, die eenvoudig 
te berekenen is, Daardoor kan uit de analyse van een M.C,-test ge- 
conkludeerd worden of aan redelijke elsen van betrouwbaarheid is 
voldaan, Wellicht ten overvloede merken wij op dat de betrouwbaar- 
heid sterk afhankelijk is van het aantal vragen. 

Gevolgen van item-analyse 
Zogenaamde item-analyse aan de hand van een aantal statistische 
grootheden voor ieder item, biedt onder andere informatie om de 
betrouwbaarheid van de test te verbeteren. Uit de item-totaal 
correlatiecoëf f ici&nt bijvoorbeeld is af te leiden in hoeverre de 
studenten, die in de eindscore een hoog puntentotaal behaalden 
het betreffende- i-t-e-mm__ao~-d_beantwoord. hebben, 
Uitgaande van de veronderstelling dat alle items eenzelfde kwali- 
teit van de student trachten te meten kan de item-totaal correlatie- 
coëfficiënt een maat voor de kwaliteit van de vraag genoemd worden. 
Het vervangen of verbeteren van "slechte" items is een mogelijkheid 
de betrouwbaarheid van de test te verbeteren. Bet is in dit verband 
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echter noodzakelijk te vermelden dat een lage item-totaal corre- 
latie ook kan wijzen op een onvolmaaktheid in het onderwijs, 
In het begin van dit artikel hebben wij beweerd dat het gebruik 
van een M.Ce-test veel informatie kan leveren over en ten behoeve 
van het onderwijs. Wij wezen reeds op het belang van de Bloom- 
taxonomie om tot een betere formulering van de onderwijsdoelstel- 
lingen te komen. 
De item-analyse geeft gedetailleerd aanwijzingen over het verband 
tussen de bedoeling van de docent en zijn onderwijs enerzijds en 
de prestaties van de studenten anderzijds, Op eenvoudige wijze is 
vast te stellen hoe aantrekkelijk de verschillende aangeboden al- 
ternatieven bij een bepaald item waren, dat wil zeggen hoeveel 
procent van de kandidaten een bepaald alternatief als goed aanwezen, 
Hierbij kan uiteraard nog onderscheid gemaakt worden tussen de kan- 
didaten die zeker waren van hun antwoord en diegenen die niet zeker 
waren van de juistheid van hun keuze. Het is beslist niet uikzonder- 
lijk dat een onjuist alternatief door een groot aantal kandidaten 
goed wordt genoemd, Dit kan veroorzaakt worden door een ongelukkige 
of foutieve vraagstelling, Maar wanneer een nadere analyse van een 
item deze interpretatie niet lijkt toe te latenp worden wij gedwongen 
ons af te vragen of ons onderwijs op dit punt wel voldoet, In sommige 
gevallen kunnen dan inderdaad mankementen van de syllabus of het 
college worden aangewezen! in andere gevallen bestaat het vermoeden 
dat hiaten in de vooropleiding de oorzaak zijn. 
De voorkeur voor een bepaald fout alternatief bevat vaak een aan- 
wijzing in welke richting gezocht moet worden voor een verbetering 
van het onderwijs. Op grond hiervan kunnen veranderingen in het 
onderwijs worden aangebracht, Een objectieve toets is nu uitermate 
geschikt om vast te stellen of deze verandering tot verbetering heeft 
geleid, 
Behalve de aantrekkelijkheid der alternatieven e z ~  de item-totaal- 
correlatie kunnen nog talrijke andere statistische grootheden ~~~ worden 
berekend. Testdeckundigen zijn degenen, die de gebruikers van een 
N.C,-test hierbij behuipzaam kunnen z i j n .  Z i j  zlju het ûûk-die Ueze 
grootheden kunnen interpreteren en in samenwerking met de docent tot 
hyptkesen vrer het onderwijs kunnen komen* 

Toetsing van hypothesen met M.Ce-test 
Omdat bij een M.C.-test op eenvoudige wijze - meestal door tussen- 
komst van een computer - een aantal gegevens voor de student, de 
groep studenten, de test en de afzonderlijke items te bepalen zijn, 
bestaat de mogelijkheid een aantal hypothesen te toetsen. Als voor- 
beeld willen wij enige resultaten vermelden die in de groep technische 
mechanica, afd. , Technische Hogeschool Eindhoven gevonden zijn L6J , 
Voor een bepaalde M.C.-test werd door een aantal docenten en instruc- 
teurs die weinig of geen ervaring hadden met objectieve examineer- 
methoden, voor ieder item de moeilijkheid aangegeven, in d2e zin dat 
geschat werd hoeveel procent van de kandidaten een bepaald item goed 
zou beantwoorden, Deze schattingen werden vergeleken met de gegeven; 
van de groep, Bieruit volgde dat de leden van de groep technische 
mechanica de test 10 tot 30% gemakkelijker vonden dan de werkelijke 
moeilijkheid voor de geexamineerde groep studenten, 
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Verder bleek dat de correlatiecoëfficiënten tussen de schattingen 
en het groepsgegeven vrij laag waren (0.3 tot O 61, Ook onderling 
correleerden de schattingen vrij laag. Men zou zichlkunnen afvragen 
of dit laatste feit geen aanleiding kan zijn voor-beoordelingsfouten 
bij klassieke examens. Daar immers speelt een intuztieve schatting 
van de moeilijkheid een niet onbelangrijke rol. 
Schattingen voor de kwaliteit van een item door twee docenten blij- 
ken bijna perfect onafhankelijk, 
Het feit dat kennelijk noch de moeilijkheid noch de kwaliteit van 
een item op bevredigende wijze voorspeld kan worden door ervaren 
examinatoren, die echter nooit een objectieve studietoets han-teer- 
den, kan aanleiding zijn te veronderstellen dat objectieve gegevens 
vereist zijn om een test werkelijk te kunnen verbeteren. De item- 
analyse van een M.Ce-test biedt een aantal van deze gegevens. 

Confrontatie van een M.Ce-test en een mondeling examen 
Tiij willen nog melding maken van een vergelijkend onderzoek dat 
door ons werd uitgevoerd tussen een H.Ce-test en een mondeling 
examen. 
Dezelfde studenten werden onderworpen aan een M.Ce-test en aan 
een mondeling onderzoek, De commissie, bestaand uit twee man, 
die het mondeling examen afnam, staat bekend als "ervaren8'. De 
correlatiecoëffici&nt tussen de scoring voor de M.C.-test en de 
cijfers voor het mondeling bedroeg slechts 0,45, 
De commissie ttmondelingrt was nadat zij de M,C.-test ingevuld en 
bestudeerd had de overtuiging toegedaan dat deze test een betrouw- 
baarder meetinstrument was voor de beoordeling van de studenten 
dan het mondeling examen, De uitgebreide en gedetailleerde infor- 
matie over het effect van het onderwijs zoals de analyse van een- 
M.C.-test biedt, was een tweede reden om over te schakelen op een 
objectieve test. 

De greris voldtm.de - onvoldoende: mir+imum e i sea  

Rij een klassiek $xamen bevat, het cijfer dat aan een kandidaat 
wordt meegedeeld twee beslissingen van de examinator, In dit cijfer 
brengt hij tot uitdrukking de volg 
normen voldoen. Een student, die a beoordeling een 7 behaalt, vol- 
doet beter aan de normen dan degene die een 6 krijgt. Bovendien be- 
vat dit cijfer de mededeling of een kandidaat aan de mlnimum-eisen 
voldoet, dus de beslissing voldoende of onvoldoende, 
Het vaststellen van de volgorde is bij gebruik van een M.C.-test 
zeer eenvoudig, De door een student behaalde score legt bij een 
betrouwbare test zijn rangorde in de groep onweerlegbaar vast, 
Dit gebeurt des te genuanceerder naarmate de spreiding in de scores 
groter is, 

test volgen- Hierin zullen namelijk de minimumeisen van de examina- 
tor tot uitdrukking komen. Vaak wordt gedacht dat de grens tussen 
slagen en zakken via een eenvoudig rekenprocéaé uit de scoring valt 
af te leiden, De bewering wordt wel gedaan dat bij een test bestaan- 
de uit n items n punten behaald moeten worden om in de gebruikelijke 
tien-puntsschaaz-een 5 te behalen, 
Deze conclusie zou volgen uit het feit dat de maximale score 2n is. 

de waarin de kandidaten aan de 

ing voldoende - onvoldoende kan niet automatisch uit de 
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In deze gedachtengang wordt in elk geval over het hoofd gezien, 
dat het mogelijke scoringsgebied van -n tot 2n punten loopt, Wan- 
neer op dit gebied een lineaire transformatie naar een 10-punts- 
schaal wordt toegepast zou een 5 corresponderen met 3n punten bij 
de M.C.-test. Ook deze werkwijze is niet te verdedigen. Bij een 
eenvoudige transformatie wordt geen rekening gehouden met de in- 
vloed van slecht geformuleerde vragen en met de ffmoeilijkheid" der 
items, Dat deze transformatie niet juist is volgt ook uit de be- 
schouwing voor welke scoring het cijfer 10 gegeven wordt. In het 
algemeen zal niet geëist worden dat een kandidaat alles moet weten 
over de stof om een 10 te behalen. Een aantal items behoeft hij 
niet goed te beantwoorden om als "uitmuntendff gekwalificeerd te 
worden, Bovendien is het niet noodzakelijk dat hij alle antwoorden 

d kan geven, terwijl toevallige vergissingen zeker ge- 

Voor een bepaalde M.C.-test, bestaande uit 65 items was de maximale 
score door een student behaald 74. Twee examinatoren over het be- 
treffende vakgebied behaalden 59 resp. 92 punten. Het lijkt rede- 
lijk dat de student 
hetgeen in een cij£ omgezet de beoordeling met een 10 verantwoord 
maakt 
Uit het voorgaande is af te leiden dat bij een M,C.-test 
worden vastgelegd op welke wijze de minimumeFsen op bruik 
expliciet gemaakt kunnen worden, Het is onze ervaring dat hierbij 
grote moeilijkheden rijzen, Het woord "objectief" in de uitdrukking 
"objectieve studietoets$' duidt ook helemaal niet op het feit dat de 
normen, evenmin trouwens als de doelstellingen, onafha 
van de docent. Integendeel, de docent beslist wat zijn minimumeisen 
zijn, Het voordeel dat aan een NI.C.-test is te ontlenen is gelegen 
in de mogelijkheid om de normen in de tijd constant te houden. Hier- 
over zullen wij in het vervolg nog komen te spreken. 
Voorlopig staan wij voor de moeilijkheid om de minimumeisen expliciet 
te maken, Er bestaan - enige procedures die hierbij van dienst kunnen 
zijn, 
Ue door de Groot geproyageerde methode, die bekend staat onder de 
naam "kernitem-method berust op het vaststellen van zogenaamde 
kernitems voordat de ëstresultaten bekend z i j n .  Een test bestaat 
uit een aantal items die onderscheid maken tussen de "goedeft en de 
"zeer goede" kandidaten ("moeilijke" items) 
aanwezig die discrimineren tussen de "slechte" en de ?'zeer slechte" 
kandidaten. Het ligt voor de hand dat er ook een ~- aantal - vragen zijn 
opgenomen waarvan de docent denkt dat zij juist OE, rscheid maken 
tussen hen, die wel en hen die niet aan zijn minim eisen voldoen. 
Deze vragen heten kernitems. Het aanwijzen van ee aantal kernitems 
is een expliciet maken van de normen, Het percent e studenten dat 
een bepaald kernitem met zekerheid goed beantwoordt geeft aan hoe- 
veel procent van de groep op voldoende wijze voldoet aan de in dit 
item expliciet gemaakte norm, Het gemiddelde van de percentages 
voor alle kernitems is een redelijke schatting voor het  percentage 
studenten die voldoende zijn, tenminste wanneer de percentages voor 
de verschillende kernitems weinig verschillen, Wanneer hier niet aan 
voldaan is, komt vast te staan dat de docent niet in staat is op de 
hier beschreven wijze zijn normen expliciet te maken. De kernitem- 
methode is dan onbruikbaar. 
nek was voor- ons- -  ûaeïvaren ;;let li.C.=test - orxwgelijk h o g s  4e-e 
weg de grens voldoende - onvoldoende te concretiseren, Inbeze er: - 

lijkheid en de kwaliteit van een item in zeer beperkte mate konden 

et 74 punten als uitmuntend wordt beoordeeld, 

Evenzeer zijn items 

Y 7 0  v a i &  *-I n m staan r n r i  ,.Id i n i e t  -___ all een Obellicht is het feit dat w i j  de moei- 

2-e.e-yI vuuls-pellen een redvn T r o m  het n?islukkera van de kernitem-methode. 
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Een andere manier om te komen tot de grens voldoende - onvoldoende 
is gebaseerd op een analyse van de prestsities van de kandidaten na- 
bij een fictieve grens, Getracht wordt aan te geven welke kandi- 
daten voldoen en welke niet voldoen aan de normene Valt de zo ver- 
kregen scheiding niet samen met de fictieve grens dan wordt deze 
grens verlegd en de hele procedure herhaald, totdat wel overeen- 
stemming bestaat. 
Onze ervaring met een vrij moeilijke test, bestaande uit veel items 
is dat het nauwelijks mogelijk is een totaalbeeld te cregren van de 
prestgties van de kandidaat, anders dan in de vorm van de scores. 
De grote moeilijkheid impliceert bovendien dat ook de "goede" stu- 
denten nog betrekkelijk veel onjuiste antwoorden geven, Hierdoor 
bestaat de neiging zeer zware eisen te hanteren. 
Het vóór de test vaststellen van het aantal punten dat tenminste ge- 
scoord dient te worden om te slagen is eveneens een mogelijkheid de 
scheiding slagen - zakken te concretiseren. Uit de hiervoor gemaakte 
opmerkingen volgt dat het gekozen aantal punten nauwelijks meer dan 
een slag in de lucht kan zijn, 
Tenslotte bestaat de mogelijkheid het percentage kandidaten aan te 
geven die zakken, Dit percentage kan bv, gelijk gesteld worden aan het 
gemiddelde percentage afgewezen kandidaten bij een aantal vroegere 
klassieke examens, Het schijnt ons toe dat in eerste instantie deze 
procedure toegepast moet worden, Het is duidelijk dat een gericht 
onderzoek naar de minimumeisen de mogelijkheid kan bieden een beter 
gefundeerde beslissing te nemen, 
Uit het voorgaande volgt dat het vastleggen van de grens voldoende - 
onvoldoende vrij grote moeilijkheden kan op epeno Het feit dat bij 
een klassiek examen hierover weinig gediscussieerd wordt kan natuur- 
lijk niet uitgelegd worden als een voordeel van deze examineermethoden. 

Constant houden van de normen 
Zeer belangrijk is dat bij gebruik van een M.C.-test de normen in de 
tijd constant kunnen worden gehouden, Dit kan bereikt worden door een 
betrekkelijk k l e i 3  aantal-items ir, de test op? t,e m m e n  die vroeger 
reeds deel uitmaakten van een test. 
De mogelijkheid de normen constant te houden is - naast de reeds ge- 
noemde redenen - een aanleiding om een M.C.-test objectief te noemen. 
Het behoeft geen betoog dat deze mogelijkheid van ongewoon grote be- 
tekenis is. 
In het voorgaande hebben wij getracht de ervaring die wij opdeden bij 
het gebruik van een M.C,-test tot uitdrukking te brengen, Hierbij 
hebben wij vooral aandacht besteed aan de informatie die uit de test 
ten behoeve van het onderwijs verkregen wordt, 
Het is onze stellige overtuiging dat deze informatie van grote bete- 
kenis is voor een rationele motivering en een verbetering van ons 
onderwijs, 

Mei, 1968. 



1 .  

2. 

3 .  

40 

5. 

6. 

Literatuur 

de Elerk, L.F.L'J. 
Objectieve studietoetsen 
Stichting V.A,M., Voorschoten 

Heuwese, W .  
Een onderzoek met objectieve tentamineermethoden 
in: Onderzoek van Onderwijs I 
Technische Hogeschool Eindhoven (1964) 

Bloom, B.S. ede 
Taxonomie of Educational Objectives I 
New Pork (1956, 1959) 

Kolthoff, K o  

De betekenis van doelformuleringen voor psychologisch 
onderzoek van het wetenschappelijk onderwijs 
in: Universiteit en Hogeschool 
Jaargang 13, no. 39 dec. 1966 pag, 147-456 

van Naerssen, R.F. 
Itemscoring met "Zeker" of "niet zeker" 
in: Inleidingen bij het nationaal congres onderzoek van 
wetenschappelijk onderwijs 
Technische Hogeschool Eindhoven (1966) 

Janssen, J,D, 
Het ffMultiple-Choicefv tentamen 
"Trillingen en Balanceringtt Januari 19689 
een objectieve studietoets contra een mondeling examen. 
Bapport VdE - 5811 ; ÛPtep Technische i%ckìanica 
Technische HoEreschool Eindhoven (1968) 

e 


