Samenvatting hoorcolleges + Field H17
VOCUS heeft deze samenvatting te danken aan Jeroen Rou.
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!

Field Hoofdstuk 17
Latente variabelen: variabelen waarvan de waarden niet direct observeerbaar zijn / gemeten kunnen
worden
Denk bijvoorbeeld aan burn-out. Dit aspect bestaat uit veel andere aspecten als gebrek aan motivatie
en inspiratie. Burn-out valt niet direct te meten: het heeft veel aspecten. Je kan wel de verschillende
aspecten meten van burn-out.
Factor Analysis & Principal Component Analysis
Technieken voor het identificeren van clusters van variabelen
1. Begrijpen van de structuur van een set van variabelen
2. Opstellen van een vragenlijst om de onderliggende (latente) variabele(n) te meten
3. Verminderen van een data set naar een meer handelbare grootte behoudens zo veel mogelijk van
de originele informatie als mogelijk.
Zowel Factor Analysis als PCA hebben het doel om een set van variabelen te reduceren in kleinere
sets van dimensies (‘factors’ in factor analysis & ‘components’ in PCA).
The total variance for a particular variable in the Rmatrix will have two components: some of it will
be shared with other variables or measures (common variance) and some of it will be specific to that
measure (unique variance). We tend to use the term unique variance to refer to variance that can be
reliably attributed to only one measure. However, there is also variance that is specific to one
measure but not reliably so; this variance is called error or random variance. The proportion of
common variance present in a variable is known as the communality. As such, a variable that has no
unique variance (or random variance) would have a communality of 1; a variable that shares none of
its variance with any other variable would have a communality of 0.
In factor analysis we are interested in finding common underlying dimensions within the data and so
we are primarily interested only in the common variance. Therefore, we need to know how much of
the variance present in our data is common variance.
As such, only factor analysis can estimate the underlying factors, and it relies on various assumptions
for these estimates to be accurate. PCA is concerned only with establishing which linear components
exist within the data and how a particular variable might contribute to that component.
Kaiser (1960) recommended retaining all factors with eigenvalues greater than 1. This criterion is
based on the idea that the eigenvalues represent the amount of variation explained by a factor and
that an eigenvalue of 1 represents a substantial amount of variation. Jolliffe (1972, 1986) reports that
Kaiser’s criterion is too strict and suggested retaining all factors with eigenvalues more than 0.7.
You’ll often see in books or journal articles, or be told by people, that a value of .7 to .8 is an
acceptable value for Cronbach’s α; values substantially lower indicate an unreliable scale. Kline
(1999) notes that although the generally accepted value of .8 is appropriate for cognitive tests such
as intelligence tests, for ability tests a cut-off point of .7 is more suitable.

Hoorcollege 1
Soorten instrumenten
-

Toetsen: kennis en beheersingsniveau
o Kennistoetsen met mc-vragen en/of open vragen
Vragenlijsten / interviews: attitudes, opvattingen, voorkeuren
o Rating scales, checklists, aanvulzinnen, open vragen
Observaties / opdrachten: vaardigheden
o Taken, realistische problemen
Documentanalyse: verantwoording beleid en gemaakte keuzes
o Kwaliteitszorg en visitaties

Objecten
-

Beleid
o Beleidsgerichte evaluatie: bv. programma, maatregel
Instelling / opleiding
o Instellingsgerichte evaluatie: bv. kwaliteitszorg, visitatie
Product
o Productgerichte evaluatie: bv. leerplannen, lesmethodes
Personen
o Assessment van een persoon: bv. faalangst, competentie

Functies
-

Diagnose & feedback
Beoordelen prestatieniveau
Selectie & verwijzing
Kwaliteit lesmethodes; vaststellen & verbeteren
Kwaliteit opleidingen; vaststellen & verbeteren
Effect beleidsmaatregelen; vaststellen & verbeteren

Cesuur en consequenties
Cesuur: zak/slaaggrens bij beoordeling van tentamen (norm, wat een student ten minste moet
behalen voor voldoende)
1. Standaarden (absoluut)
2. Peer vergelijking (relatief)
3. Persoonlijke groei
Kernprincipes A&E
Doel: voorkomen van meetfouten en foutieve beslissingen
1. Encoding-specificity
Dit principe stelt dat wanneer, waar, hoe en waarom kennis, vaardigheden en attitudes

worden onderwezen, invloed heeft op hoe deze kennis, vaardigheden en attitudes worden
onthouden en toegepast.
2. Triangulatie
Triangulatie verwijst naar het gebruik van meerdere bronnen van bewijs om een construct te
meten.
3. Alignment

http://changingminds.org/principles/alignment.htm
Dus: legitimeer de kwaliteitseisen m.b.t. het ontwerp en gebruik van de instrument(en)
1.
2.
3.
4.

Validiteit: beoogd doel (van de afname) van het instrument
Betrouwbaarheid: precisie (van de afname) van het instrument
Utiliteit: efficiëntie (van de afname) van het instrument
Impact: gevolgen uitkomsten (van de afname) van het instrument

Frameworks voor A&E: Macro-, meso- en mirco-niveau
-

-

-

Macro-niveau
o Nationaal: beleid, eindtermen, inspectierapport
o Internationaal: OECD, PISA studies
Meso-niveau
o Opleiding: kwaliteitszorg, toetsprogramma’s (toetsplan)

Micro-niveau

Psychometrische eis
Psychometrische eis
Edumetrische eis
Edumetrische eis

o

Cursus: ontwerpen, gebruiken en legitimeren van instrumenten (toetsmatrijs)

Hoorcollege 2 Klassieke testtheorie
Operationalisatie: de door een verondersteld meetinstrument verkregen score

-

X is bijvoorbeeld score op de DAT (differentiële aanleg test)
Y is bijvoorbeeld score op de PMT (prestatie-motivatie test)
L is bijvoorbeeld gemiddeld eindcijfer vooropleiding

Scores
-

Itemscore:
Testscore:

k items: X1, X2,…. Xk
X = X1 + X2 + … + Xk (ongewogen somscore)

Een testscore kan meetfouten bevatten:
-

Systematische meetfout
Toevallige meetfout (bv. meten van tijdelijke situationele invloeden)

Kwaliteit van testscore hangt af van:
-

-

Validiteit: mate waarin het meetdoel d.m.v. de testscore wordt bereikt / mate waarin
testscore een meting is van de beoogde variabele of het beoogde construct
o Inhoudsvaliditeit: mate waarin inhoud van test het gedefinieerde (kennis)domein
representeert
o Begripsvaliditeit: mate waarin theoretisch beschreven variabele of beoogde
construct wordt gemeten
o Criteriumvaliditeit: mate waarin testscore een criterium voorspelt
Betrouwbaarheid: mate waarin testscore vrij is van toevallige meetfout

Testscore model
Testscore: som van ware score en toevallige meetfout (X = T + E)
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

Betrouwbaarheid
Statistische definitie: betrouwbaarheid van de testscore is de gekwadrateerde correlatie tussen de
testscore en de ware score in populatie: p2XT

De betrouwbaarheid is het deel ware score-variantie van de testscore-variantie

Parallelle testscores
Twee testscores X = T + E en X’ = T’+ E’ zijn parallel als
1. voor iedere persoon de twee ware scores een constant getal c van elkaar verschillen, dus T =
T’ + c
2. de varianties van de twee toevallige meetfouten gelijk zijn:

Paralleltest methode
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 paralleltests is moeilijk
- De afname van paralleltests kost veel tijd en inspanning
Test-hertest methode

1. het 2x 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 2x afnemen van dezelfde test kost veel tijd en inspanning

De ‘split-halves’ methode

Nadeel: de berekening is afhankelijk van de specifieke opsplitsing
Interne consistentie
X=C+S+E
waarin de ware score is opgesplitst in een gedeelte dat is opgebouwd uit item gemeenschappelijke
factoren (C) en een gedeelte dat is opgebouwd uit item specifieke factoren (S).

Maten voor interne consistentie
-

Cronbachs alpha
Guttmans X2
Coëfficiënt w (gebaseerd op een factormodel)

COTAN

Itemparameters
- Itemgemiddelde: het gemiddelde van een itemscore in de populatie
- Itemvariantie: de variantie van een itemscore in de populatie
- Inter-itemcorrelaties: de correlaties tussen de itemscores in de populatie
- Item-restcorrelatie: de correlatie tussen een itemscore Xi en de ongewogen som van de overige
itemscores Ri = X – Xi in de populatie
Het criterium voor itemverwijdering is een lagere waarde dan 0.3
Validiteit en betrouwbaarheid

Hoorcollege 3
1. Toetsen en testen als cultuurfenomeen
1a. Validiteit
Evidence-centered design
-

Domeinanalyse
Domeinmodelleren
Conceptual assessment framework
Assessment implementation
Assessment delivery

2. Het maken van een test
Wat is een test?
-

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

Aannames multiplechoicevragensysteem
1. Meet stabiele eigenschap
2. Meting staat los van leren voorafgaand aan de meting
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 essayvraag

Construeren van toetsen: kunst of kunde?
Geen kunst, maar kunde, mits:
- Vanuit doelstellingen opgesteld
- Doordacht vraag-/antwoordvorm
Wat maakt een toets ‘goed’?
Systematische aanpak
-

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

Toetsmatrijs: basis voor toetsconstructie
Matrijs: leerdoelen x beheersingsniveau (of: inhoudscategorieën x gedragscategorieën)
Specifieke toetsinstrumenten
-

Kennistoets (open of gesloten)
Competentie-assessment (proeve van bekwaamheid)
Psychologische test
Algemeen: in feite kan elke activiteit een test zijn

Test-wiseness
Principes:
1. Onafhankelijk van de specifieke test
a. Indelen van de tijd
b. Vermijden van fouten
c. Raden van antwoord
d. Deductief redeneren
2. Afhankelijk van de specifieke test
a. Afleiden van intentie testmaker
b. Hints uit de vragen halen
Vragenlijstonderzoek
Drie doelen (soms tegenstrijdig aan elkaar)

1. Verzamelen van informatie
a. Valide, betrouwbaar en relevant
2. Afname dient prettig en gemakkelijk te zijn
a. Voor zowel respondent als interviewer/toetsafnemer
3. Ontwikkeling, verwerken en aanpassen vragenlijst moet efficiënt en vlot gebeuren
Bronnen van meetfouten bij vragenlijstonderzoek
-

-

Satisficing
o Suboptimaal antwoorden want geen tijd/zin
Sociaal wenselijk
Acquiescence
o Neiging om met uitspraken in te stemmen
o Balans in formulering aanbrengen
Geheugeneffecten
o Vergeten, telescoping
Contexteffecten
o Type vraag, volgorde vragen, manier van invullen
Intervieweffecten

3. Het maken van toetsitems
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
Gemakkelijke schijnobjectiviteit

Na de toets: toets- en itemanalyse
-

-

Slagingspercentage
o Bepalen zak-slaagcriterium
o Gokkans meenemen
Testkarakteristieken (betrouwbaarheid)
Item-testcorrelatie (of: item-restcorrelatie)
Van elk toetsitem de p-waarde
Verdeling beantwoording antwoordalternatieven
Itemdiscriminatie

Conclusies:
- Transparantie: type toets en type vragen moeten van te voren helder zijn

Hoorcollege 4 Exploratieve
factoranalyse (PCA)
Principale-componenten
-

-

Er worden net zoveel principale-componenten gemaakt als het aantal items. Dus k items = k
principale-componenten
De principale-componenten zijn gewogen somscores van de itemscores
De principale-componenten:
o C1 = a11X1 + a21X2 + … + ak1Xk
o C2 = a12X1 + a22X2 + … + ak2Xk
o Ck = a1kX1 + a2kX2 + … + akkXk
o a11, …, akk zijn gewichten
De gewichten a11, …, akk worden zo gekozen dat
o C1 zoveel mogelijk van de totale variantie verklaart
o C2 onafhankelijk is van C1 en zoveel mogelijk van de resterende totale variantie
verklaart
o C3 onafhankelijk is van C1 en C2 en zoveel mogelijk van de resterende totale variantie
verklaart
o Ck onafhankelijk is van C1, …, Ck-1 en het laatste deel van de totale variantie verklaart

Extractie
Kan een groot deel van de totale variantie worden verklaard door een kleiner dan k aantal principale
componenten?
Hoeveel principale componenten kunnen er worden geëxtraheerd?
Extractie-methoden:
1. Het eigenwaarde criterium
a. De varianties van de principale-componenten (var(C1), etc.) worden eigenwaarden
genoemd
b. Als een eigenwaarde groter is dan 1, dan verklaart de bijbehorende principalecomponent meer van de totale variantie dan elk van de oorspronkelijke itemscores
afzonderlijk.
c. Het aantal substantiële componenten dat door de items wordt gemeten is gelijk aan
het aantal eigenwaarden dat groter is dan 1. (C1 = 1.92 & C2 = 0.08, wordt door
items 1 substantiële component gemeten)
d. Het eigenwaarde criterium geldt alleen bij een PCA op de gestandaardiseerde
itemscores
2. Het criterium van totale variantie verklaard
a. Het aantal substantiële componenten dat door items wordt gemeten is gelijk aan het
aantal componenten dat een cumulatief percentage verklaarde totale variantie heeft
dat tenminste gelijk is aan een van tevoren vastgesteld percentage
3. Het ‘scree-plot’ criterium

a. Het aantal substantiële componenten dat door de items wordt gemeten is gelijk aan
het aantal eigenwaarden dat hoger is dan de ellenboog in een zogenaamde ‘scree
plot’
4. Het criterium van inhoudelijke interpretatie
a. Het aantal substantiële componenten dat door de items wordt gemeten is gelijk aan
het aantal componenten dat een duidelijke interpretatie kan worden gegeven.
b. Hulp uit de volgende matrices: componentenmatrix, geroteerde componentenmatrix,
patroonmatrix (oblieke rotatie), structuurmatrix (oblieke rotatie)
Interpretatie
Componentenmatrix:
-

Bevat de correlaties tussen de items en de geëxtraheerde componenten
Bevat de gestandaardiseerde regressiecoëfficienten voor het verklaren van de itemscores uit
de geëxtraheerde componenten

Orthogonale rotatie: het roteren van de assen naar een nieuwe stand onder de voorwaarde dat de
componenten ongecorreleerd zijn
Varimax rotatie: het orthogonaal roteren van de assen naar een stand die het best een simpele
structuur benadert
Oblieke rotatie: het roteren van de assen naar een nieuwe stand zonder de voorwaarde dat de
componenten ongecorreleerd zijn
Directe Oblimin rotatie: het obliek roteren van de assen naar een stand die het best een simpele
structuur benadert
Patroonmatrix: matrix van regressiecoëfficienten voor het verklaren van de itemscores uit de
geëxtraheerde componenten
Structuurmatrix: matrix van correlaties tussen de itemscores en de geëxtraheerde componenten
Componenten-correlatiematrix: matrix van correlaties tussen de geëxtraheerde componenten
Als alle correlaties in de componenten-correlatiematrix kleiner zijn dan .3, dan orthogonale rotatie.

Hoorcollege 5 Itemresponstheorie (IRT)
Meetniveau items
Interval, ratio of absoluut
Nominaal of ordinaal

Onderzoeksmethode
- Principale-componentenanalyse
- Factoranalyse
- IRT analyse
- Factoranalyse voor categorische data

Met itemresponsmodellen
-

Kan worden onderzocht of nominale of ordinale itemscores één en dezelfde latente variabele
meten
Kunnen de posities (de waarden) van personen op de latente variabele worden geschat

Itemresponsmodellen
Itemresponsfunctie: de itemresponsfunctie van een item geeft de relatie tussen de kans op itemscore
1 en de latente variabele

Het deterministische Guttman model: de IRFs zijn stapfuncties
Probabilistische modellen
-

-

Niet-parametrische modellen: de IRFs zijn slechts ordeningsrelaties
o Het monotone homogeniteitsmodel van Mokken (MH model)
o Het dubbele monotoniemodel van Mokken (DM model)
Parametrische modellen: de IRFs zijn wiskundige functies de parameters bevatten
o Het Rasch model
o Het 2-parameter logistische Birnbaum model (2PL model)
o Het 3-parameter logistische Birnbaum model (3PL model)

Het Guttman model

Mokkens MH model

Onder het MH model kunnen de waarden van personen op de latente variabele niet worden geschat.
De rangorde van de waarden van personen op de latente variabele kan wel worden geschat met de
rangorde van de ongewogen somscores
Mokkens DM model

Ook onder het DM model kunnen de waarden van personen op de latente variabele niet worden
geschat. De rangorde van de waarden van personen op de latente variabele kan wel weer worden
geschat met de rangorde van de ongewogen somscores. Dit betekent dat de ongewogen somscore X
alleen als ordinale variabele kan worden gebruikt.
Het Rasch model

Het 2PL Birnbaum model

Het 3PL Birnbaum model

Parametrische itemresponsmodellen
Wat zijn de belangrijkste voordelen t.o.v. het klassieke testscoremodel en/of niet-parametrische
itemresponsodellen?
-

-

Itemparameters en de waarden van personen op de latente variabele (persoonsparameters)
kunnen worden geschat
o Dit kan soms populatieverdelingsvrij: een aselecte steekproef uit een doelpopulatie
is niet nodig
o Metingen zijn onafhankelijk van de testlengte
o Interval meetniveau
Een parametrisch itemresponsmodel kan worden getoetst
o Statistische ‘goodness-of-fit’ tests
o Passingsmaten

Hoorcollege 6 (normering,
instrumentanalyse, consequenties &
rapportage)
Normering
Vanuit welk perspectief kijken we naar normering?
-

-

Competence based
o What can you do?
o Competences undelying behaviour
o Task-independent
Performance-based
o Wat do you do?
o Observable behaviour
o Task-dependent

Beoordelingsformulieren vs. rubrics
Observaties/interviews
Normering vaststellen door standard setting
-

-

-

Doel
o Beargumenteerde assessment of evaluatie
Vooraf
o Vaststellen doel en methode
o Selecteren facilitator en panelleden (experts)
Tijdens (iteratief)
o Trainen panelleden (criteria en methode)
o Verzamelen data (waardeoordelen)
o Panel discussies voeren (cut score, error)
o Verzamelen feedback van de panelleden
Achteraf
o Documentatie compleet maken
o Aanbevelingen doen

Instrumentenanalyse & consequenties
Gevaar van onderschatting of overschatting

Constructiefouten:
-

Eenduidigheid vraagstelling
Formulering alternatieven
Stof niet (goed) behandeld, wel bevraagd
Logisch redeneren

Borgen en verbeteren kwaliteit assessment & evaluatie instrumenten
-

-

Vooral zinnig
o Als slaagpercentage tegenvalt
o Bij eerste afname
o Als analyse onderdeel is van cesuurmethode
o High-stake test
Minder van belang
o Bij hoog slaagpercentage
o Deeltoets met gering gewicht
o Low-stakes test

Wanneer is het verwijderen van een item een optie?
-

Item beïnvloedt validiteit / betrouwbaarheid negatief
Aantal items blijft acceptabel voor valide / betrouwbaar waardeoordeel
Inhoudelijke argumenten (bv. toetsmatrijs) doorslaggevend

Nadelen van het verwijderen van een item
-

Veel 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 instrumentkwaliteit
-

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

Programmatic assessment

Rapportage & Ethiek
Nieuwe ontwikkelingen: Opkomst Learning Analytics
Log-file data kan gebruikt worden voor het:
-

Ontdekken van gedragspatronen
Geven van suggesties voor nieuw gedrag
Ontwikkelen van adaptieve omgevingen
Voorspellen van toekomstig gedrag

