Samenvatting A&E hoorcolleges
VOCUS heeft deze samenvatting te danken aan Bloem Schmitz.
Het gebruik van deze samenvatting is bedoeld als studeerhulp na het lezen van de
verplichte literatuur. Gebruik van deze samenvatting is geheel voor eigen risico.
Soms wordt er verwezen naar bladzijden of tabellen in het originele boek.
Succes met studeren!

1

Inhoud
Samenvatting A&E hoorcolleges .................................................................................................................. 1
Hoorcollege 1 - Introductie A&E - 4 februari................................................................................................... 3
Hoorcollege 2 - Constructie assessmentinstrumenten - 11 februari .............................................................. 7
Hoorcollege 3 - Factoranalyse - 18 februari .................................................................................................. 10
Hoorcollege 4 - Meetinvariantie - 25 februari .............................................................................................. 18
Hoorcollege 5.1 - De MultiTrek-MultiMethode-matrix - 4 maart ................................................................. 20
Hoorcollege 5.2 - Klassieke testtheorie - 4 maart ......................................................................................... 23
Hoorcollege 6 - Gevolgen assessments en rapportage van de uitkomsten - 18 maart ................................ 28
Hoorcollege 8 - Feedback & Rubrics - 1 april ................................................................................................ 32

2

Assessment & Evaluatie
Hoorcollege 1 - Introductie A&E - 4 februari
1. Toetsingsproces

→ niet alle stappen worden altijd doorlopen

→ versimpeling van het model

Constructive alignment (Biggs, 2003): de doelen die je hebt, de instructie die je geeft en de toetsing
moeten allemaal goed op elkaar afgestemd zijn.

Triangulatie (Van der Vleuten, 2017): als je een beslissing neemt, is het handig om data van verschillende
bronnen te gebruiken, bijv. twee toetsvormen of verschillende meetmomenten. Bij meerdere bronnen
zou de kans op fouten kleiner moeten zijn.

Doelbepaling
Wie of wat en met welk doel wordt er getoetst?
1. Assessment → betrekking op personen (wie?)
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a. Selectie- en verwijzingsinstrument → wordt iemand toegelaten tot…?
b. Kwalificatie instrument → binnen een bepaalde opleiding
c. Voortgangscontrole/feedbackinstrument → formatief karakter (niet summatief
toetsen zonder iets van een formatieve toets aan te bieden)
2. Evaluatie → betrekking op (ontwikkeling) producten, opleidingen en beleid (wat?)
Wat wordt er zoal bij personen getoetst?
-

Model van Gagné (1985)

-

Model van Anderson & Kratwohl (2001)

-

European Qualifications Framework (Dublin Descriptoren, 2008): algemene formulering
eindtermen

Ontwikkeling instrument
Welk type en welk meetniveau is geschikt voor het doel?
-

Kennistoetsen/papers → kennis en beheersingsniveau
Vragenlijsten/interviews → attitudes, opvattingen, voorkeuren
Performance assessments → vaardigheden en beheersingsniveau
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-

Documentanalyses → verantwoording beleid en gemaakte keuzes

Gebruik een combinatie van deze instrumenten, omdat er voor verschillende eindtermen andere
instrumenten beter passend zijn. Ook rekening houden met wat het best passend is bij de middelen die je
beschikbaar hebt (bijv. kosten). Denk ook aan hoe je tot een score komt, a.d.h.v. welke methode of
beoordelingsformulier.

Meting
Welke metingen (en hoeveel) en omstandigheden zijn geschikt voor het doel?

Beslissing
Sluit scoring en cesuur aan bij het doel?
-

Absoluut (criterion → bij 30 punten geslaagd) / relatief (norm → beste 80% geslaagd)

- Holistisch (geheel is meer dan de som van de delen) / analytisch (onderdelen afzonderlijk
beoordeeld)
- Compensatorisch (verschillende onderdelen compenseren) / conjunctief (minimaal 1 punt voor
elk onderdeel)

Is de beslissing te rechtvaardigen?
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2. Kwaliteitseisen
Psychometrische kwaliteitseisen
Validiteit: beoogd doel (van de afname) van het instrument

Betrouwbaarheid: precisie (van de afname) van het instrument

Edumetrische kwaliteitseisen
Utiliteit: transparantie (van de afname) van het instrument
-

Wordt duidelijk uitgelegd hoe het instrument gebruikt dient te worden?
Worden de beoordelingscriteria vooraf voldoende inzichtelijk gemaakt?
Wordt inzichtelijk gemaakt hoe de beoordeling tot stand zal komen?

Impact: benodigde (tijds)investering en consequenties (van de afname) van het instrument
-

Wordt de verwachte prestatie voldoende geoefend?
Is het instrument werkbaar afgezet tegen de tijd (toets, studie, nakijk)?
Is het besluit om iemand te laten slagen/zakken te rechtvaardigen?
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-

Is de gebruiker op de hoogte van en akkoord met de ethische aspecten?

3. Integraal toetsbeleid
Borgen en verbeteren van de toetskwaliteit

Hoorcollege 2 - Constructie assessmentinstrumenten - 11
februari
1. Toetscultuur en toetspraktijk
-

Waarom toetsen we?
Duurzaam toetsen? ( → toetsen om mensen er wat van te laten leren en life-on learning
skills meegeven)
Balans formatief-summatief? ( → wetenschappelijk verschuiving van summatief naar
formatief, maar nog niet te zien in de praktijk)
Toetsen we te veel? ( → ja, summatief, maar misschien juist meer formatief toetsen)
Standardized testing? ( → alles draait om toetsen, hangt heel veel van af)

2. Toetsvormen
-

-

Kennistoetsen (kennis en beheersingsniveau)
- Gesloten vragen
- Open vragen
- Casus(sen)
- Mondeling
Vragenlijsten/interviews (attitudes, opvattingen, voorkeuren)
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-

Performance assessment (vaardigheden, competenties, beheersingsniveaus)
Documentstudie

Elke vorm heeft eigen voor- en nadelen, de perfecte toets bestaat niet.

3. Toetsen van kennis
Het construeren van toetsen is geen kunst, maar kunde, mits:
-

Vanuit doelstellingen opgesteld ( → weten wat je wil meten)
Doordachtheid vraag-/antwoordvorm ( → geen dubbele ontkenningen en ambiguïteit)

Wat is een test ( → toets is meer educatieve term)?
-

Een manier om informatie te verzamelen
Met een zekere intentie
Verzamelde informatie is representatie van gezochte informatie
Tussen testafnemer en geteste: machtsverschil

Toetsschalen: schaal van (grofweg) herkenning naar productie:
-

Waar-onwaar (true-false, binary choice)
Meerkeuze (mc, stam + alternatieven)
Combinatie (matching)
Schijnbaar open vraag (in- of aanvullen)
Reproductie-vraag (noem x … van y)
Korte essayvraag
Lange essayvrag

Theorie en test: verbonden → als de onderliggende theorie slecht is dan is de meting
betekenisloos.
Wat maakt een toets ‘goed’?
Systematische aanpak
-

Vastleggen verschillen tussen leerlingen is niet het doel
- ‘gemakkelijke vragen’ toegestaan
Nadenken over het effect van toets op leren
- verwachtingseffecten
Representativiteit vragen
Algemene (vuist)regels over opstellen toetsvragen toepassen

Transparantie → zit een zekere grens aan. Bijv. rubrics, beoordelingsformulier.

Toetsconstructie - beginvragen
-

Wat wil je weten? → passende vorm
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-

Waarom wil je het weten? → relevantie & ecologische validiteit

Toetsmatrijs - basis voor toetsconstructie → hulpmiddel voor een goede toets, toets moet
dekkend zijn voor wat je hebt aangeboden (validiteit).

Test-wiseness/antwoordstrategie? Principes:
-

Onafhankelijk van de specifieke test
- Indelen van de tijd
- Vermijden van fouten
- Raden van antwoord
- Deductief redeneren
- Afhankelijk van de specifieke test
- Afleiden van intentie testmaker
- Hints uit de vragen halen
Meerkeuze-items:
Voordelen:
- Makkelijk af te nemen en te verwerken
- Objectieve scoringsmethode
- Groter bereik meting kennisdomein mogelijk
- Mits goed geconstrueerd kun je er (bijna) alles mee meten
Nadelen:
-

Gemakkelijk oppervlakkig ( → snel reproductie of toepassing, creëren is al lastig)
Gemakkelijke schijnobjectiviteit
Kost veel ontwikkeltijd

4. Toetsen van attitudes (vragenlijsten)
-

Cognitief (kennis en opvattingen)
Affectief (gevoelens en emoties)
Gedrag (verleden en toekomst)

Drie doelen van vragenlijstonderzoek, soms tegenstrijdig aan elkaar:
-

Verzamelen van informatie → moet valide, betrouwbaar en relevant zijn
Afname dient prettig en gemakkelijk te zijn → voor zowel respondent als
interviewer/toetsafnemer
Ontwikkeling, verwerken en aanpassen vragenlijst moet efficiënt en vlot gebeuren →
levert soms een spanningsveld op; veel vragen zorgen voor afhakers

Meetfouten bij vragenlijstonderzoek:
-

Satisficing → suboptimaal antwoorden want geen tijd/zin
Sociaal wenselijk antwoorden
Acquiescence → neiging om met uitspraken in te stemmen (omscoren en ontkenningen
gebruiken)
Geheugeneffecten (primen, volgorde van vragen)

9

-

Contexteffecten → type vraag, volgorde vragen, manier van invullen
Intervieweffecten

5. Performance assessment
… als een lerende moet demonstreren dat hij of zij een bepaalde vaardigheid of competentie heeft
verworven, via een ‘performance’ of het creëren van een product.

Assessment principes (van der Vleuten et al, 2012):
1. Elke enkele beoordeling is gebrekkig ( → vooral bij high-stakes assessment, hangt veel
van af, dan is een meting niet genoeg)
2. Een gestandaardiseerde test kan ingebouwde validiteit hebben
3. Validiteit van niet-gestandaardiseerde beoordelingsinstrumenten staat of valt met de
kwaliteit van de beoordelaar ( → gebruik meerdere beoordelaars)
4. Hoe verstrekkender de beoordeling, hoe meer beoordelingen je nodig hebt ( → 1)
5. Beoordelingen stuurt het leren
6. Expert beoordelingen zijn noodzakelijk ( → 3)
Instrumenten voor performance assessment:
-

Rubric
Observatieschema
Portfolio
(Criteriumgericht) interview

De kwaliteit van de beoordelaar is bij al deze vormen van groot belang, en heldere criteria en
standaarden, en het beoordelingsproces.

Het belang van moderation bij performance assessment:
-

Kalibreren van beoordelingen en cijfers ( → alle beoordelaars kijken op dezelfde manier,
zonder bias; van tevoren afstemmen ( → moderation))
Discussie over bewijsmateriaal
Delen en (her)interpreteren van criteria
Gebruik van voorbeelden

Hoorcollege 3 - Factoranalyse - 18 februari
-

Confirmatieve factoranalyse: bevestigend, veronderstellingen die je in gedachten hebt, daar
bewijs voor aanleveren met data die je verzameld hebt, kijken of klopt wat je dacht.
Exploratieve factoranalyse: als niet klopt wat je dacht, ga je kijken wat er dan wel in de vragenlijst
zit die je ontwikkeld hebt.

Factoranalyses gebruik je voor het onderzoeken van validiteit → begripsvaliditeit.
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1. Introductie
Onderzoek:
Doel: het vaststellen van de effecten van een of meer predictoren op een of meer
uitkomstvariabelen ( → denk aan multipele regressie).

De effecten van onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabele
kunnen worden weergegeven in en paddiagram.
-

Latente variabele: een variabele waarvan de waarden niet
direct observeerbaar zijn ( → weergegeven in cirkels).
Operationalisatie: de door een verondersteld meetinstrument
verkregen score (geobserveerde variabelen of testscores →
weergegeven in vierkantjes).

Scores:
Itemscores: k items: X1, X2, …, Xk
Ongewogen somscore: X = X1 + X2 + … + Xk ( → ongewogen; iedere score krijgt hetzelfde
gewicht, dit kan alleen bij interval meetniveau)

Polytoom: meer dan twee antwoordcategorieën.
Dichotoom: twee antwoordcategorieën.

Testscore:
Een testscore (operationalisatie van latente variabelen) kan meetfouten bevatten:
-

Systematische meetfout ( → het meten van taal, en daardoor rekensom fout
beantwoorden)
Toevallige meetfout ( → het meten van tijdelijke situationele invloeden, bijv.
vermoeidheid)

De kwaliteit van een testscore hangt af van:
-

-

de validiteit van de testscore
- de mate waarin de testscore vrij is van systematische meetfout
- de mate waarin het meetdoel d.m.v. de testscore wordt bereikt
- de mate waarin de testscore een meting is van de beoogde variabele of het beoogde
construct
de betrouwbaarheid van de testscore
- de mate waarin de testscore vrij is van toevallige meetfout

Soorten validiteit:
Validatie-onderzoek: onderzoek naar de geschiktheid van een test voor het beoogde doel:
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Validatie-onderzoek naar:
-

-

-

Inhoudsvaliditeit: de mate waarin de inhoud van een test alle aspecten van het gedefinieerde
(kennis)domein representeert.
- Deskundigen beoordelen de overeenkomst tussen de inhoud van een test en het
gedefinieerde domein ( → stukje subjectiviteit, gebruik maken van
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid)
Begripsvaliditeit: de mate waarin de theoretisch beschreven variabele of het beoogde construct
wordt gemeten.
- Onderzoek naar de interne structuur of dimensionaliteit van een test d.m.v. een
principale componentenanalyse of een factoranalyse.
- Onderzoek naar relaties met andere constructen (nomologische netwerk) d.m.v. de
multitrek-multimethode-aanpak
- convergente validiteit → twee metingen voor dezelfde latente variabele,
hoge samenhang
- divergente validiteit → twee variabelen die te onderscheiden zijn met twee
verschillende meetinstrumenten, niet te hoge samenhang
Criteriumvaliditeit: de mate waarin een testscore samenhangt met een extern criterium.
- Predictieve validiteit (speciale vorm van criteriumvaliditeit): de mate waarin een
testscore een extern criterium voorspelt.
- Onderzoek naar het voorspellend vermogen van een testscore voor een criteriummaat
d.m.v. regressie-analyse.

Het aantal dimensies:
Een test wordt meestal geconstrueerd door het meten van een verondersteld
aantal latente variabelen. Voor iedere latente variabele wordt meestal een
subtest geconstrueerd. Meestal is ieder item geschreven voor het meten van
een latente variabele.

2. Confirmatieve factoranalyse (CFA)
Onderzoeksvraag:
Validatie-onderzoek naar de begripsvaliditeit: meten de items van iedere
subtest wel een latente variabele? → Dat kan je doen a.d.h.v. een
factoranalyse. F bepaalt wat je scoort op X. Dubbele pijl tussen F1 en F2 geeft correlatie weer.

Voldoen de itemscores aan een standaard confirmatief factormodel? Meten ze slechts een variabele?

Standaard confirmatief factormodel:
-

De items van iedere subtest meten slechts een gemeenschappelijke factor → simple
structure
Elk item meet ook een unieke factor, die niet door de andere items wordt gemeten
Iedere unieke factor is onafhankelijk van alle gemeenschappelijke factoren en alle andere unieke
factoren
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Multivariaat lineair regressiemodel:

-

Meerdere afhankelijke variabelen, maar een gemeenschappelijke predictor (latent)

-

Meerdere afhankelijke variabelen, en twee gemeenschappelijke factoren, predictoren.

Parameters die worden geschat:
-

Intercepten zijn niet van belang, krijg je mee uit de analyse.
Factorladingen geven relatie aan tussen gemeenschappelijke factor en itemscore (0 betekent niet
afhankelijk, dus de ladingen moeten niet gelijk zijn aan 0, behalve bij een twee-factormodel, daar
stel je de lading van de andere factor gelijk aan 0)
- Gemiddelden van de gemeenschappelijke factoren
- Varianties van de gemeenschappelijke factoren ( → maat voor variatie in score van
personen op bepaalde variabele)
- Covarianties tussen de gemeenschappelijke factoren ( → ruwe maat voor samenhang,
ongestandaardiseerde versie van correlatie, want er is geen min of max bekend,
verschillende meetschalen, 0 betekent geen samenhang)
- Gemiddelden van de unieke factoren
- Varianties van de unieke factoren
Probleem: de meetschalen van alle factoren zijn onbekend
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Het schalen van de factoren:
Twee gebruikelijke manieren om meetschalen toe te kennen:
1. Unit Loading Identification
a. De gemiddelden van alle unieke en gemeenschappelijke factoren worden op nul gezet
b. Per gemeenschappelijke factor wordt een factorlading op een gezet
2. Unit Variance Identification
a. De gemiddelden van alle unieke en gemeenschappelijke factoren worden op nul gezet
b. De varianties van de gemeenschappelijke factoren worden op een gezet (gemiddelde van
0, variantie van 1)
c. Voordeel: covariantie tussen latente, gemeenschappelijke factoren zijn dan correlaties,
want de covariantie tussen twee gestandaardiseerde variabelen is een correlatie, deze
kan je interpreteren want je weet min. en max. Deze variant heeft dus de lichte
voorkeur.
Data:
Na het schalen van de factoren en het verzamelen van de data kunnen de parameters worden geschat.

Het schatten van de parameters:
De standaard schattingsmethode is ML (‘Maximum Likelihood’).
Aanname van multivariaat normaal verdeelde itemscores (toevoeging op aannames standaard
confirmatief factormodel).

Statistische ‘goodness-of-fit’ toets:
Na het schatten van de parameters kan het model worden getoetst. De nulhypothese: de itemscores
voldoen aan het veronderstelde standaard confirmatieve factormodel.
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Als de p-waarde kleiner of gelijk is aan het nominale significantieniveau (< .05), dan H0 verwerpen, want
significant. We willen geen significantie, we willen H0 niet verwerpen, want dan heb je bewijs voor
begripsvaliditeit, dus p-waarde > .05.

Problemen:
-

-

Hoe groter de steekproef, hoe groter de kans op het detecteren (verwerpen) van kleine
misspecificaties. Niet significante toets → geen verschil gedetecteerd → betrouwbare
resultaten.
Hoe kleiner de steekproef, hoe kleiner de kans op het detecteren (verwerpen) van grote
misspecificaties. Wel significante toets → model zit er helemaal naast.

Passingsmaten:
Maten voor de relatieve toename in passing ten opzichte van het onafhankelijkheidsmodel:
-

de CFI (Comparative Fit Index)
de TLI (Tucker-Lewis Index)

Vuistregels voor zowel de CFI als de TLI (schalen lopen van 0 tot 1)
-

een waarde van .95 of groter → de passing is goed
een waarde kleiner dan .90 → de passing is slecht
daartussenin spreken we niet van een goede en niet van een slechte passing

Een absolute passingsmaat is de RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation)
-

0 ≤ RMSEA ≤ 0.05 → de passing is goed
RMSEA > 0.10 → de passing is slecht
daartussenin spreken we niet van een goede en niet van een slechte passing

Een slechte passing van het veronderstelde factormodel doet afbreuk aan de begripsvaliditeit van de test.
Een goede passing van het veronderstelde factormodel op zich draagt nog niet bij aan de begripsvaliditeit
van de test, omdat het kan zijn dat je hoofdzakelijk unieke factoren meet in plaats van gemeenschappelijk
factoren.

Proportie verklaarde totale variantie (R^2):
Hoe goed meten de items de gemeenschappelijke factoren?
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-

U is de unieke factor
C is het deel dat afhangt van item gemeenschappelijke factoren

Validiteit:
Hoe goed meet itemscore Xi gemeenschappelijke factor Fj?
Wat is de validiteit van Xi als meting voor Fj?
Welk deel van de variantie van Xi wordt door Fj verklaard?

Hoe goed meet subtest Sa gemeenschappelijke factor Fj?

Hoe goed meet de totale ongewogen somscore X = X1 + X2 + … + Xk gemeenschappelijke factor Fj?

Factorscores: variabelen waarmee de waarden van personen op de gemeenschappelijke factoren worden
geschat.
Thurstone factorscores: Y1, Y2, …, Yq zijn gewogen sommen van de itemscores waarvoor de
validiteitscoëfficiënten maximaal zijn.

3. Exploratieve factoranalyse
Onderzoeksvragen:
Hoeveel gemeenschappelijke factoren worden door de items gemeten?
Hoeveel gemeenschappelijke factoren verklaren voldoende totale variantie?
Welke items vormen een subtest?
Hoe kunnen de gemeenschappelijke factoren worden geïnterpreteerd?
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Het aantal gemeenschappelijke factoren bepalen:
Aanpak:
-

Het een-factormodel wordt op de data gepast. Als het een-factormodel past → een factor.
Als het een-factormodel niet past, dan wordt het exploratieve twee-factormodel op de
data gepast. Als het exploratieve twee-factormodel past → twee factoren.
Als het exploratieve twee-factormodel niet past, dan wordt het exploratieve drie-factormodel op
de data gepast, enz.

Je stopt zodra de goodness-of-fit toets niet meer significant is, dan H0 niet
verwerpen.

Een exploratief q-factormodel:
-

Alle items meten de q gemeenschappelijke factoren
Alle gemeenschappelijke en unieke factoren zijn wederzijds
onafhankelijk
Naast de passing kan er worden gekeken naar de proportie totale variantie
verklaard. Hoe goed meten de items de gemeenschappelijke factoren?

Interpretatie:
In het q-factormodel geldt voor itemscore Xi:

Onder het model blijken de covarianties tussen Ci, …, Ck niet te veranderen onder bepaalde
transformaties van de factorladingen en de covarianties tussen de gemeenschappelijke factoren. Die
transformaties zijn rotaties. Onder het factormodel is er dus rotationele vrijheid of onbepaaldheid. Dit
betekent dat gegeven hetzelfde aantal gemeenschappelijke factoren q, er geroteerd kan worden naar een
nieuwe oplossing met andere factorladingen en andere covarianties tussen de gemeenschappelijke
factoren.

Rotatie:
-

Orthogonaal → naar een nieuwe oplossing met onafhankelijke gemeenschappelijke
factoren.
Oblique → naar een oplossing waarin is toegestaan dat de gemeenschappelijke factoren
afhankelijk zijn van elkaar (correleren).
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Populatie rotatiemethodes voor het zo goed mogelijk benaderen van simple structure
-

Varimax-rotatie → orthogonale rotatie
Directe Oblimin-rotatie → oblique rotatie

Ten minste 1 correlatie van .30 → oblimin
Alle correlaties onder .30 → orthogonaal

Hoorcollege 4 - Meetinvariantie - 25 februari
1. Factoranalyse in een groep
Factoranalyse voor het aantonen van begripsvaliditeit:
-

Meet de test wel het veronderstelde aantal latente variabelen? → De passing van het
veronderstelde factormodel (liefst standaard confirmatief).
Hoe goed meet de test de veronderstelde latente variabelen? → Proportie (of
percentage) totale variantie verklaard voor de hele set van items → Voor specifieke
testscores kijk je naar validiteit van subtestscores en factorscores.

Het factormodel:

Multivariate multipele lineaire regressie
-

multivariaat → meerdere afhankelijke variabelen (k itemscores)
multipel → meerdere predictoren (q gemeenschappelijke factoren)

Kenmerkend voor het factormodel
-

de predictoren zijn latente variabelen (niet observeerbaar)
de predictoren verklaren de correlaties tussen de afhankelijke variabelen

Andere notatie van het factormodel → matrixnotatie
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Matrix met een rij of kolom wordt een vector genoemd.

2. Parametermatrices die worden geschat

3. Multi-groep factormodel
Voor m groepen:

Onderzoeksvraag: meet de test hetzelfde in de verschillende groepen?
Kunnen mensen uit verschillende groepen met elkaar worden vergeleken aan de hand van testscores?

4. Meetinvariantie
-

Configurale invariantie: alle factorladingen matrices hebben dezelfde structuur.
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-

Zwakke factorial invariance: factorladingen matrices zijn gelijk over groepen.

-

-

Een gevolg van zwakke factoriële invariantie onder een standaard confirmatief
factormodel met unit variance identification is dat de varianties van de
gemeenschappelijke factoren in m-1 groepen kunnen worden geschat.
Sterke factorial invariance: gelijke factorladingen matrices, maar ook gelijke vectoren van
intercepten.

-

-

Een gevolg van sterke factoriële invariantie is dat verschillen in gemiddelden van de
gemeenschappelijke factoren tussen groepen kunnen worden geschat.
Strikte factoriële invariantie: naast gelijke factorladingen matrices en vectoren van intercepten,
ook gelijke covariantiematrices van unieke factoren.

5. Groepsverschillen op de gemeenschappelijke factoren
Onder sterke factoriele invariantie
Een chi-kwadraatverschiltoets voor verschillen in factorgemiddelden
-

Het nulhypothesemodel: sterke factoriële invariantie en gelijke factorgemiddelden.
Het alternatieve hypothesemodel: sterke factoriële invariantie.

Hoorcollege 5.1 - De MultiTrek-MultiMethode-matrix - 4
maart
1. Meerdere trekken en meerdere methoden
Meerdere tests (methoden) die
geconstrueerd zijn voor het meten van
dezelfde latente variabelen (trekken).
Consequenties → 2 t/m 4.

2. Convergente validiteit
De mate waarin onafhankelijke subtests die
geconstrueerd zijn om dezelfde latente
variabele te meten, samenhangen → hoe
hoger de samenhang, hoe hoger de
convergente validiteit.

3. Divergente validiteit
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De mate waarin onafhankelijke subtest die
geconstrueerd zijn om verschillende latente
variabelen te meten, samenhangen → hoe
lager de samenhang, hoe hoger de
divergente validiteit.

4. Methode-effecten (ongewenste effecten)
Correlaties tussen subtestscores die
geconstrueerd zijn voor het meten van
verschillende latente variabelen en tot dezelfde
test behoren zijn vaak hoger dan correlaties
tussen subtestscores die geconstrueerd zijn voor
het meten van verschillende latente variabelen
en tot verschillende tests behoren.

5. Simpele analyses van een MTMM-matrix
Een uitbreiding van de benadering van Campbell & Fiske (1959)
-

blokjes → geobserveerde scores
dubbele pijlen → correlaties

Geen convergente validiteit; testen die zijn bedoeld
om hetzelfde te meten hebben geen correlatie.

Perfecte convergente validiteit: correlaties tussen testen die zijn
bedoeld om dezelfde trek te meten zijn 1.
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Perfecte divergente validiteit: divergent betekent dat de ene twee
metingen ongecorreleerd zijn met de andere twee metingen. Wel
daarbinnen, want dat is convergente validiteit.

Geen methode-effecten: als de rode pijlen, correlaties die daarbij
horen, aan elkaar gelijk zijn. Echter, de itemscores kunnen
toevallige meetfouten bevatten!

6. Confirmatieve factoranalyses van een MTMM-matrix

Het algemene factormodel voor een MTMM-matrix (niet-standaard
confirmatief factormodel):
F1 en F2 zijn bedoelde factoren en F3 en F4 zijn methode-factoren.

Het model zonder bedoelde factoren:
F3 en F4 zijn methode-factoren.
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Het model met perfect gecorreleerde bedoelde factoren:
F1 en F2 zijn bedoelde factoren en F3 en F4 zijn methode-factoren.

Het model zonder methode-effecten:
F1 en F2 zijn bedoelde factoren.
(Standaard-confirmatief factormodel).

7. Chi-kwadraatverschiltoetsen voor de nulhypothesen
Voor iedere toets is het alternatieve hypothesemodel het algemene factormodel voor een MTMM-matrix
-

Convergente validiteit: het nulhypothesemodel is het model zonder bedoelde factoren →
Significantie betekent bewijs voor convergente validiteit
Divergente validiteit: het nulhypothesemodel is het model met perfect gecorreleerde
bedoelde factoren → Significantie betekent bewijs voor divergente validiteit
Methode-effecten: het nulhypothesemodel is het model zonder methode-factoren →
Significantie betekent bewijs voor methode-effecten

Hoorcollege 5.2 - Klassieke testtheorie - 4 maart
Betrouwbaarheid van een testscore, niet van een test.

1. Introductie
Testscore

-

X’jes zijn de itemscores
a’tjes zijn gewichtjes (ongewogen → gelijk aan 1)

De kwaliteit van een testscore hangt af van:
-

de validiteit van de testscore: de mate waarin de testscore vrij is van systematische en toevallige
meetfout
de betrouwbaarheid van een testscore: de mate waarin de testscore vrij is van toevallige
meetfout
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2. Betrouwbaarheid
Hoe stabiel is mijn meting?
Toevallige meetfout: afwijking van de ware score (gemiddelde van testscores) per meting

In de ideale situatie van geen toevallige meetfouten: testscore - ware score = 0
→ dus testscores zijn gelijk aan elkaar en aan ware score
-

de variantie van testscores is gelijk aan nul
de testscores van persoon a zijn perfect betrouwbaar in dit geval

Toevallige meetfoutvariantie
De variantie van testscores is gelijk aan de variantie van toevallige meetfouten
-

in de ideale situatie zijn de varianties van alle personen nul
in dat geval zijn de testscores van alle personen perfect betrouwbaar
variantie dichter bij nul → betrouwbaardere meting

Testscore-model
Testscore: de testscore is de som van de ware score (‘true score’) en toevallige meetfout
X=T+E

Ware score: iemands ware score is iemands gemiddelde testscore over oneindig veel herhaalde afnames
van dezelfde test bij gelijkblijvende structurele persoonskenmerken
-

iemands ware score blijft constant over situaties.
ware scores kunnen variëren tussen personen, niet binnen personen.

Toevallige meetfout: verschil tussen testscore en ware score.
-

varieert tussen en binnen personen.

Er volgt dat:
-

-

de variantie van de testscore gelijk is aan de som van de variantie van de ware score en de
variantie van de toevallige meetfout:

gelijk is aan het gemiddelde van de varianties van alle personen in de populatie

Als
= 0 dan zijn de testscores van alle personen perfect betrouwbaar. Waarom? Omdat
gelijk is aan nul als de varianties van alle personen in de populatie gelijk zijn aan nul.
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alleen

Betrouwbaarheid

Er volgt dat:

Oftewel, de betrouwbaarheid is het deel ware score-variantie van de testscore-variantie.

3. Betrouwbaarheidsanalyse
Parallelle testscores:

Paralleltestmethode:
1. het afnemen van twee paralleltests bij dezelfde personen;
2. het toetsen van de aanname van parallelle testscores;
3. het schatten van pxx’ door het berekenen van de steekproefcorrelatie rxx’
Nadelen:
-

de constructie van paralleltest is moeilijk
de afname van paralleltest kost veel tijd en inspanning
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Test-hertestmethode:
1. het twee keer afnemen van dezelfde test bij dezelfde personen met voldoende tijd tussen de
afnames
2. het toetsen van de aanname van parallelle testscores
3. het schatten van pxx’ door het berekenen van de steekproefcorrelatie rxx’
Nadelen:
-

meet-reactiviteit → herinnerings- en leereffecten
het twee keer afnemen van dezelfde test kost veel tijd en inspanning

De ‘split-halves’ methode:
Als testscore X = S + S’ en S en S’ zijn 2 parallelle subtestscores, dan

Nadelen:
-

de berekening is afhankelijk van de specifieke opsplitsing
het is vaak niet makkelijk de test in twee parallelle delen op te splitsen

Interne consistentie (communaliteit):

-

U=S+E
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COTAN:

Belangrijke beperkingen:
-

-

De aan de hand van data berekende waarde van een (ondergrens van) betrouwbaarheid is een
schatting van een populatiewaarde.
Een geschatte (ondergrens van) betrouwbaarheid geldt alleen voor steekproeven uit dezelfde
populatie.

Een geschatte (ondergrens van) betrouwbaarheid is geen schatting van dimensionaliteit van de
test of de testscore.
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4. Itemanalyse
Itemparameters:
-

-

-

-

-

Itemgemiddelde: het gemiddelde van en itemscore in een populatie (interpretatie:
itemmoeilijkeheid) → is er voldoende spreiding in moeilijkheid? Ja → dan is de hele
schaal gedekt. Hebben twee items hetzelfde gemiddelde, dan kan je er een uit laten.
Itemvariantie: de variantie van een itemscore in de populatie → geen spreiding in scores,
dan draagt dit item niks bij aan de betrouwbaarheid van de test. Zegt iets over hoe goed
een item discrimineert tussen personen.
Inter-itemcorrelaties: de correlaties tussen de itemscores in de populatie → moeten hoog
gecorreleerd zijn, convergente validiteit. Negatieve correlatie, verkeerd gecodeerd.
Waarde dicht bij nul, item komt in aanmerking voor item verwijdering.
Item-restcorrelatie: de correlatie tussen een itemscore Xi en de ongewogen som van de
overige itemscores Ri = X - Xi in de populatie (interpretatie: itemdiscriminatie. Het
criterium voor itemverwijdering is een lagere waarde dan 0.3) → Geen verschil tussen in
of uit de test, dan net zo goed weglaten, draagt niks bij aan totale betrouwbaarheid.
Cronbachs alfa na itemverwijdering: Cronbachs alfa voor de restscore Ri

Hoorcollege 6 - Gevolgen assessments en rapportage van de
uitkomsten - 18 maart
1. Meting & normering
Kennistoetsen (vaste structuur):
Beoogde normering op basis van:
-

Gokkans
Beheersingsgraad

60 MC-vragen (3 alternatieven):
- Gokkans: (60:3) = 20 vragen
- Beheersingsgraad: bv. 50% van (60-20) = 20 vragen
Cesuur (cijfer 5.5): = 40 vragen
Omzettingsformule: 5,5 + ((behaalde score - 40) / 20) * 4,5

Kennistoetsen (een alternatief):
Compromismethode → Cohen-Schotanus (1996):
Beoogde normering op basis van:
-

Gokkans
Beheersingsgraad
Maximaal behaalde score / score 95%
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Performance assessments:
-

Holistisch → hele paper lezen, geen specifieke punten, en dan cijfer geven.
Analytisch → subpunten waar je naar kijkt en die beoordelen.
- Compensatorisch → mag je onderlinge aspecten compenseren (bijv.
percentages)?
- Conjunctief → suggereert dat je per onderdeel wel een minimaal aantal punten
moet halen om te kunnen slagen.

Performance assessments (een alternatief?):
Er gaat veel tijd zitten in het beoordelen, zou je niet liever comparatief willen toetsen? Kijken naar
het geheel (holistisch) en dan onderling de papers vergelijken, stapel maken van goed naar
minder goed. Je krijgt een rangorde van goed en slecht, waardoor je minder lang naar ieder
paper op zich moet kijken. Sub-stapels creëren welke je met kenmerken kan beschrijven. Hoe
kom je dan van de rangorde naar een cijfer → dat moet nog ontwikkeld worden.

Standaard setting methoden:
Doel: beargumenteerde assessment of evaluatie

Vooraf:
-

Vaststellen doel en methode
Selecteren facilitator en panelleden (experts)

Tijdens (iteratief):
-

Trainen panelleden (criteria en methode)
Verzamelen data (waardeoordelen)
Panel discussies voeren (cut score, error)
Verzamelen feedback van de panelleden

Achteraf:
-

Documentatie compleet maken
Aanbevelingen doen

Voorbeelden van standard setting methoden:
Evaluatie van de test(items):
-

Kans dat de bordeline examinee (iemand die net aan de materie beheerst (5,5-grens)) iedere
vraag correct zal beantwoorden (Angoff)
- Verschillende beoordelaars maken per item een schatting maken. Per beoordelaar
worden de schattingen van items bij elkaar opgeteld en het gemiddelde van de
verschillende beoordelaars bepaalt dan hoeveel vragen je goed moet hebben voor een
5.5 (cut score).

29

-

Kans dat de bordeline examinee elk cluster van vragen correct zal beantwoorden (Direct
consensus)
Panelleden reviewen de vragen die geordend zijn op basis van de (beoogde) moeilijkheidsgraad
(Bookmark)

Evaluatie van (het werk van) de kandidaat:
A) Raten van kandidaten
-

Identificeren van een typische border line examine (Borderline groups)
Identificeren van groepen kandidaten die duidelijk onder of boven de cut score presteren
(Contrasting groups)

B) Rating van het werk van kandidaten
-

Selecteren van producten waarvan de (item)scores representatief zijn voor een borderline
examinee (item by item)
Panelleden plaatsen holistische waardeoordelen in prestatiecategorieën (body of work)

Beoogde norm hoeft niet de daadwerkelijke norm te
zijn (rubrics cubes):

-

Als de stakes hoog zijn (belangrijke beslissingen)
worden er hogere kwaliteitseisen gesteld aan
betrouwbaarheid
en validiteit.

-

Als de stakes lager zijn, wordt er met minder
genoegen genomen.

dan

2. Kwaliteitscontrole & beslissing
Meetfouten: kennistoetsen
Richtlijnen:
-

P-waarde: bijvoorkeur tussen 0.30 en 0.80 ( → scores correcte alternatief / totaal aantal
scores)

30

-

Rir-waarde: < 0.20 = twijfelachtig, bijvoorkeur > 0,40 ( → correlatie scores op vraag &
(scores gehele test - scores op vraag))
A-waarde: hoe plausibel zijn de afleiders?

Wanneer vragen verwijderen en/of norm aanpassen?
Wanneer is het verwijderen van een item een optie?
- Item beinvloedt validiteit / betrouwbaarheid negatief
- Aantal items blijft acceptabel voor valide / betrouwbare beslissing
Nadelen van het verwijderen van een item:
-

Vel items verwijderen (inhoud/niveau) → afbreuk aan representativiteit
Studenten die item goed beantwoord hadden, voelen zich gedupeerd

Aanpassen norm wanneer er sprake is van een gebrekkige instrument kwaliteit:
-

Bij eerste afname en voldoende deelnemers
Als moeilijker dan gedacht
Als minder betrouwbaar dan gehoopt

Meetfouten: open vragen / performance assessments
-

-

Signifisch effect → als de ene beoordelaar op andere dingen let dan een andere
beoordelaar. Of wanneer sommigen het proces meenemen en andere niet.
Halo/horn effect → positief beeld hebben van een student / negatief beeld hebben
Rater drift effect → normverschuiving. Als je merkt dat iets goed of slecht wordt gemaakt,
dan wordt je bij latere beoordelingen strenger of minder streng. Het toekennen van halve
punten is ook in het voordeel van een bepaalde groep.
Sequentie effect → dat je op een gegeven moment strenger of minder streng wordt.
Vermoeidheid kan zorgen dat je minder scherp wordt.

Meetfouten: vragenlijst
-

Rekening houden met ompolen.
Controleer of je een goede antwoordsleutel hebt.

Gevaar van onderschatting en overschatting
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3. Een andere kijk op toetsing
Programmatic assessment
Programma niveau: Met meerdere metingen tot een beoordeling komen voor een persoon. Zo krijg je een
portfolio en dat wordt aan het einde van het jaar besproken om te kijken of je competent genoeg bent.
Maar ook belangrijk om tussentijds een gesprek in te voeren om te kijken waar diegene staat, formatief
i.p.v. summatief. Sprake van meerdere beoordelaars om tot een goede beslissing te komen.

Compensatorische toetsing: leerlijn / cursus niveau
Opleidingsniveau: combinatie van vakken maken en dan per leerlijn aantonen. Bezwaren: je kan het ene
deel hoog en andere deel laag scoren en dan toch halen. Dan kan je als opleiding niet garanderen dat alle
doelen worden gehaald. Je kan dan regels stellen: minimaal een 4 voor bepaalde combinaties van
cursussen.
Je kan ook cumulatief toetsen. Om meetfout van bepaalde toets tegen te gaan.

4. Rapportage & ethiek
Menselijke kant, bij wie de data wordt afgenomen
-

moet vrijwillig zijn
mag niet traceerbaar zijn
informed consent
geen sprake van plagiaat

Data kant, wie de data gaan analyseren
-

inzicht in betrouwbaarheid en validiteit geven
manier van samplen
steekproefgrootte
wijze van rapporteren → inhoud, vormgeving, taalgebruik en plagiaat

Mogelijkheden tot beroep (informeel en formeel)
Inzagemomenten of examencommissie.

Hoorcollege 8 - Feedback & Rubrics - 1 april
1. Sustainable assessment (Boud, 2000)
-

-

Assessment drives learning
Prescriptief, visie → is nog niet getoetst
Encompasses the knowledge, skills, and predispositions required to underpin lifelong
learning activities → toetsen gebruiken om mensen aan het werk te krijgen en eigen
leerpad te bepalen
Renewed focus on formative assessment
“As educators it is our responsibility to equip all learners as best we can, for formal and informal
learning”.
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A framework for sustainable assessment:
-

Criterion-based → laten zien waar je aan moet voldoen. Anders is het norm referenced,
iemand afzetten tegen de rest, dat is volgens hem niet sustainable.
Belief that all students can succeed
Focus on learning rather than performance
Development of self-assessment is vital - effective self-assessors
Reflective assessment with peers
“A key aspect of assessment is assisting students to recognise cues from the context of study
which indicate what is good quality work and helping them develop criteria which enable them to
distinguish good from not so good task performance”.

2. Formatief toetsen
Teacher: aangeven wat criteria voor succes zijn, feedback providen
Peer/learner: moeten begrijpen wat criteria voor succes zijn, elkaar en zichzelf activeren
3. Feedback definities en modellen
Feedback definities:
-

-

Actions taken by (an) external agent(s) to provide information regarding some aspect(s) of one’s
task performance (Kluger & Denisi, 1996)
Information provided by an agent (e.g. teacher, peer, book, parent, self, experience) regarding
aspects of one’s performance or understanding (Hattie & Timperley, 2007)
Specific information about the comparison between a trainees observed performance and a
standard, given with the intet to improve the trainees performance (in clinical education) (van de
Ridder, Stokking, McGaghie & Ten Cate, 2008)
Information about the gap between actual performance level and the reference level, which is
subsequently used to alter that gap (Ramaprasad, 1983)
Information communicated to the learner that is intended to modify his or her thinking or
behavior for the purpose of improving learning (Shute, 2008)
All post response information that is provided to a learner to inform the learner on his or her
actual state of learning or performance (Narciss, 2008)

Feedback varianten:
-

Bron (intern, extern)
Waarop (taak, inzet, persoon)
Hoe (progressie, discrepantie, criteria)
Vorm (eenmalig, schriftelijk/verbaal)

Feedback model van Hattie & Timperley (2007):
Discrepantie tussen waar je bent en waar je heen moet reduceren.
-

Teachers: uitdagende en specifieke doelen of effectieve feedback geven
Studenten: meer inzet of effectieve strategieën gebruiken of lat iets lager leggen
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3 belangrijke vragen:
-

Feed up → where am i going?
Feed back → how am i going?
Feed forward → where to next?

4 niveaus:
-

Task level → hier gaat de meeste feedback over, dit is wat studenten zien, heeft weinig
transfer, je kan de feedback op een bepaalde taak niet toepassen op een andere taak.
Process level
Self regulation level → wordt niet zo vaak gegeven. Je moet weten hoe mensen te werk
zijn gegaan en die informatie heb je niet altijd beschikbaar
Self level → niet zo effectief ‘wat ben jij slim’ geen input om beter te worden.

Feedback volgens Sadler’s (1989) evaluative experience:
-

Transitie van docentfeedback naar zelfmonitoring van de lerende
Communiceren van criteria naar lerenden (omschrijvingen en voorbeelden)
Fuzzy vs sharp criteria → je kan het niet altijd waterdicht beschrijven, fuzzy criteria laten
gebruiken door professionals en lerende meegeven wat kwaliteit is.
Metacriteria (belang van de beoordelaar)
Manifeste en latente criteria → criteria die niet in rubric staan, kunnen gebruikt worden bij
formatief assessment, niet bij summatief assessment
Holistisch vs analytisch → voorkeur naar holistisch voor beoordelaar en student
Task compliance, quality, and criteria
Peer assessment als middel om evaluative experience op te doen en tacit knowledge te
verwerven → zou mooi zijn als lerende over de schouder van een beoordelaar mee kan
kijken terwijl performance assessment beoordeeld wordt.

4. Feedback: meerwaarde, kwaliteit en effectiviteit
-

Feedback komt op de 10e plaats, omdat feedback soms ook negatief kan uitpakken. ⅓ van alle
situaties waarin feedback wordt gegeven, werkt negatief.
Formatieve evaluatie komt op de 3e plaats, meer kijken naar leerproces, effect-size is veel groter.

Mechanismen:
Docent feedback → leerling leren
-

Leerling begrijpt doelen en criteria beter → als je weet waar je naar toe moet, kun je dat
makkelijker realiseren
Leerling krijgt inzicht in sterke en zwakke punten → als je weet waar je aan moet werken,
kan dat makkelijker
Leerling krijgt ideeën om te verbeteren
Leerling raakt gemotiveerder → afhankelijk van hoe het gegeven wordt
Stimuleert zelfregulerend vermogen van de leerling

Verklaringen wisselende feedback effecten:
-

Onderzoeksmatig
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-

Authentieke taken
Verschillende interactie mogelijkheden
Verschillende prestaties
Verschillen feedbackgevers
Verschillen feedbackboodschappen
Gevoeligheid communicatie
Gevoeligheid ontvanger
Verschillen ontvangers

Wat bepaalt de kwaliteit van feedback?
-

Inhoud
Uitleg → onderbouwen waarom je vindt wat je vindt
Balans positief/negatief (6/1)
Stellen van (reflectieve) vragen → doel: iemand zelf te laten nadenken over gemaakte
keuze
Geven van voorbeelden → komt beter over
Suggesties, advies → als dingen fout zijn en je weet niet wat je volgende stap is, dan kan
je niet verder, maar mbv suggesties kan je de volgende stap toch zetten.
Structuur → comments in een document, maar soms wil je overall feedback geven of
gestructureerde punten
Formulering → steekwoorden of zinnen
In eerste persoon → praat vanuit de eerste persoon, naar mijn mening…, maakt het voor
de ontvanger makkelijker om het wel of niet mee eens te zijn.

Effectiviteit van feedback:
Effectieve feedback:
-

is gericht op taak, proces of zelfregulatie (niet op zelf)
is doelgericht (geeft antwoord op de 3 feedbackvragen)
is onderbouwd
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-

wordt door de leerling geaccepteerd
is behapbaar voor de leerling
is begrijpelijk voor de leerling

Eerste drie zijn algemene richtlijnen, tweede drie kunnen voor elke leerling anders zijn. Vraagt dus om
differentiatie: adaptiviteit.

5. Feedback ontvangen
Winstone et al. (2017):
Feedback interventions
- Internalizing and applying standards → wat is kwaliteit
- Sustainable monitoring → actiebereidheid, planmatig leren werken, subdoelen
- Collective provision of training
- Manner of feedback delivery
The SAGE recipience processes
-

Self-appraisal → zelf beoordelen waar je staat, dan is het makkelijker te verwerken
Assessment literacy → belangrijke criteria, daarmee kunnen werken
Goal-setting and self-regulation → als je weet waar je naartoe wil, kan je het makkelijker
oppakken
Engagement and motivation

Interpersonal Communication variables
-

Characteristics and behavior of the receiver
Characteristics of the sender
Characteristics of the message
Characteristics of the context

Rollen gedurende feedback dialogen:
-

De actieve rol van de student is niet altijd aanwezig
Van teacher-directed via co-directed naar student directed interactions (Hadwin et al., 2005)
Vraag om informatie, verwachtingen, herhaling, samenvatten, …
Geef informatie, verwachtingen, suggesties, voorbeelden, doelen, beoordeel je eigen prestaties,
…
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6. Peer feedback
Complex peer feedback skills (Sluijsmans, 2002):

7. Rubrics
Een rubric is een set van criteria voor het werk van studenten met beschrijvingen van de kwaliteitsniveaus
op deze criteria (Brookhart, 2013)

Functies van een rubric:
-

Assessment instrument voor docenten
Studenten bewust maken van verwachtingen en vertrouwd laten raken met criteria en
standaarden
Interpreteren van docent-feedback
Assessment instrument voor peer feedback

Formatief gebruik van een rubric:
Hoe het gebruik van rubrics prestaties van studenten kunnen verbeteren:
-

Verhogen van de transparantie over verwachtingen
Verminderen van assessmentangst
Ondersteunen van het feedbackproces
Vergroten van self-efficacy
Ondersteunen van zelfregulatie (planning, monitoring, self-assessment)

Wel grote verschillen tussen rubrics (vorm, domein)

Dilemma’s bij rubric ontwerp:
-

Bottom-up vs top-down
Voor de beoordelaar of voor de beoordeelde?
Holistisch vs analytisch beoordelen → analytisch geeft voor beginners meer houvast,
toewerken naar holistisch
Hoeveel niveaus? Is er een onderliggende theorie?
Hoe uitgebreid?
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Kenmerken van een goede rubric:
-

Inhoud: weerspiegelt wat kan worden verwacht
Niveau: hoogste niveau moet binnen bereik zijn
Aantal criteria moet logisch zijn, ze moeten coherent zijn en in een structuur passen
Gewichten van criteria
Onafhankelijkheid van criteria
Onderscheidende criteria
Indicatoren zijn aanwezig
Indicatoren zijn transparant
Indicatoren hebben een structuur

Kwaliteitseisen:
Betrouwbaarheid
-

Consistentie tussen beoordelaars
Kappa, overeenstemming
Betrouwbaarheid / samenhang niet altijd afdoende

Validiteit
-

Content-related validity (bv literatuur)
Internal validity (bv factor analyse)
Other construct-related evidence for validity

Utiliteit en impact

8. Self-assessment
Panadero et al. (2015):
-

Het ultieme doel van onderwijs
Problemen met nauwkeurigheid
Belangrijke rol voor expertise
Verwachtingen
Positieve samenhang met zelfregulatie-strategieën
Activeert eigenaarschap
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