
Aantekeningenbundel te gebruiken bij het onderdeel testtheorie van 
Grondslagen psychologische diagnostiek en testtheorie. 

College: Transformaties, normering en (item)analyse

Tentamentip: voor het tentamen moet je het volgende kennen uit de voorgeschreven stof van Reynolds:

• H1: Introduction to psychological measurement 8-16

• H2: The basic statistics of measurement 

Soorten tests

Er zijn verschillende soorten tests:

1. Tests voor prestatieniveau (maximum performance tests)  dichotoom (0 of 1)

• cognitieve capaciteiten

• intelligentie

• kennis en inzicht

• vaardigheden

bijv. gokverslaving: score op 12 vragen, met 2 antwoordcategorieën (0 en 1), max. score = 12. 

2. Tests voor gedragswijzen (typical response tests)

 Objectieve test: helemaal mee eens – helemaal niet mee eens

 Projectieve test: inktvlek  zeggen wat je er in ziet

• gedrag

• houding

• persoonlijkheid

bijv. rekentest van 100 opgaven, taaltest van 25 opgaven (0 = fout, 1 = goed). 

Ruwe testscores (X). Om de scores te kunnen gebruiken moet je een normgroep hebben om te 

kunnen vergelijken. (norm referenced / criterum referenced)

3. Snelheidstest (speed test)

In beperkte tijd zo veel als mogelijk opgaven van zelfde (moeilijkheid beantwoorden)

4. Niveau test (power test)

Opgaven in oplopende moeilijkheid zonder tijdsdruk.
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Interpretatie testscores

1. Normgericht (norm referenced) 

◦ Vergelijking testscore binnen de groep of populatie 

◦ Relatief meten

2. Criteriumgericht (criterion referenced) 

◦ Vergelijking testscore met vooraf gestelde maatstaf of standaard 

◦ Absoluut meten

3. Normering

◦ Bepalen van verdeling van testscores in populatie.

◦ Bepalen van standaard voor beoordeling.

4. Transformeren: het omzetten van ruwe testscores naar gestandaardiseerde scores met als doel: 
vergelijken en beoordelen.

5. Standaard z-transformatie: z-score 

Z-scores

Als een eigenschap in populatie theoretisch normaal verdeeld en testscores ook empirisch normaal 
verdeeld is, dan transformeren ruwe scores op een test naar z-scores: 

Zj = standaard z-score voor persoon j

Xi = testscore van persoon j = gemiddelde X

SDX = standaardafwijking X

X= ruwe score

X_ = gemiddelde ruwe score

SDx = standaardafwijking ruwe score

SDss = gwenste standaardafwijking

Xss = Gewenst gemiddelde
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Kenmerken 

• Gemiddelde: 0, standaardafwijking = 1

• Z-score: 0, betekent dat iemand dezelfde testscore heeft als het gemiddelde van de 

groep

• Z-score: 1, betekent dat iemand zijn testscore één standaardafwijking boven gemiddelde

van de groep ligt

• Intervalschaal blijft na transformatie intervalschaal

• Vorm van verdeling blijft ongewijzigd

• Naar z-getransformeerde ruwe scores inter- en intra-individueel vergelijkbaar

Assumptie: De testscores zijn (bij benadering) normaalverdeeld.

• Lineaire transformative: IQ-score / T-score

Als eigenschap in populatie theoretisch normaalverdeeld en testscores ook normaalverdeeld  z-

scores lineair transformeren

• Percentielscore transformatie: Percentielscore / Percentiel 

Percentiel is de waarde van een testscore waarvoor geldt dat een bepaalde proportie (.25, .50, .

90) in de groep (of populatie) dezelfde of lagere testscore heeft.

• Voor berekenen percentielscore heb je alle scores van de groep (populatie) nodig. 

• Percentielscore transformatie is voor variabelen van ordinaal, interval en ratio meetniveau. 

• Percentielscore transformatie is een niet-lineaire transformatie. 

• Percentielscore transformatie is mogelijk voor alle soorten verdelingen (normaal, bi-modaal, 

homogeen). 

• Vorm van de verdeling wijzigt bij percentielscore transformatie: ruwe scoreverdeling wordt 

afgeplat tot homogene verdeling. 

• Betekenis van de intervallen tussen opeenvolgende percentielscores is niet gelijk  ordinaal 

meetniveau.

• Bereken geen gemiddelde of standaardafwijking van percentielscores. 

• Percentielscore is niet gelijk aan percentiel

• Stanines 
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• Lineaire transformatie van standaard normaal verdeelde testscores in negen even grote groepen 

(min of meer intervalschaal): liever niet gebruiken

Zijn niet precies (score vertegenwoordigt een klasse).

De intervalschaal voor stanines is discutabel.

• Normaliserende transformatie: Normale z-score hoef je niet te kunnen 

Als eigenschap in populatie theoretisch normaal verdeeld, maar testscores niet normaal verdeeld 

• Kenmerken die niet normaal verdeeld zijn: gezichtsvermogen, concentratie, 

criminaliteit, reactiesnelheid. 

• Een niet lineaire transformatie verandert de vorm van de verdeling.

• Het resultaat is een verdeling van normale z-scores (liever niet gebruiken)

o Stappen voor normaliserende transformatie 

Stap 1: bepaal ruwe score persoon i 

Stap 2: bepaal percentielscore van i (niet afronden) 

Stap 3: zoek in tabel bijbehorende z-score 

Stap 4: ken die z-score aan persoon i toe (normale z-score) 

cf2 = cumulatieve frequentie bij klassemidden 

cp2 = cumulatieve proportie bij klassemidden

Itemanalyse

• Personen betrouwbaar onderscheiden (onderscheid voldoende / onvoldoende wel of niet 

verdiend)

o Beoordelen kwaliteit hele test. 

 Betrouwbaarheid (betrouwbaarheidsanalyse) 

 Validiteit (validiteit onderzoek)

o Beoordelen karakteristieken van afzonderlijke items. 

 Item moeilijkheid (item difficulty) 

 Item discriminatie (item discrimination)

o Beoordelen relatie afzonderlijke items en hele test. 

 Item-total correlatie (item totalcorrelation)

 Analyse afleiders (disctracter analysis)

pi = p-waarde = itemmoeilijkheid = de proportie van de respondenten dat het item goed heeft 
beantwoord. pi = aantal goed / gedeeld door fout. 

• Hoge p-waarden: dragen niet bij aan differentiatie 

• Lage p-waarden: mogelijk te moeilijk of een vraag buiten leerstof
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Discriminerend vermogen:

• Hoe goed discrimineert of differentieert een item? 

• Hoe goed kunnen we met een item respondenten onderscheiden?

Item-totaalcorrelatie (Item-total correlation): Lineaire samenhang (rg,x) tussen afzonderlijk item (g) en 
testscore (X). 

Item-restcorrelatie (Item-rest correlation): Lineaire samenhang (rg,(X-g) tussen afzonderlijke item (g) en 
score op test minus het item (X - g).

Afleiders analyse (Distracter analysis): Voldoen alle antwoordalternatieven?
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College: Beslissend testgebruik

Wat is de kans dat iemand werkelijk een stoornis heeft bij een positieve diagnose? Dit heet predictieve 

accuratesse

Signaal detectie theorie

Hoe goed kunnen we een signaal detecteren? Dit is de theorie over de kans op goede en foute 

beslissingen, met aannamen over verdelingen van testuitkomsten onder verschillende omstandigheden:

• Als iemand de stoornis heeft en wordt gediagnosticeerd: ware positieven (hits)

• Als iemand de stoornis heeft en niet wordt gediagnosticeerd: valse negatieven (misses)

• Als iemand de stoornis niet heeft en wel wordt gediagnosticeerd: valse positieven (false alarms)

• Als iemand de stoornis niet heeft en niet wordt gediagnosticeerd: ware negatieven (correct 

rejections)

Sensitiviteit (testkenmerk): kans op positieve diagnose (D+) gegeven dat het individu de stoornis heeft 

(C+). Wordt berekend door a te delen door a+c (zie tabel)

Specifiteit: hoe groot is de kans op een negatieve diagnose, gegeven dat iemand de stoornis niet heeft?

Wordt berekend door d te delen door b+d.

• Positieve predictieve waarde: proportie ware positieven gegeven een positieve diagnose. Wordt 

berekend door a te delen door a+b

• Negatieve predictieve waarde: proportie ware negatieven gegeven een negatieve diagnose.

Wordt berekend door d te delen door c+d

De twee bovenstaande waardes zijn problematisch omdat de verhoudingen niet zijn zoals in de werkelijke

representatie van de bevolking.

Prevalentie: kans op aanwezigheid stoornis voor iemand uit de populatie

Selectieratio: hoe groot is de kans dat iemand uit de populatie een positieve diagnose krijgt? (ware en 

valse positieven bij elkaar). Wordt berekend door: sensitiviteit x prevalentie + (1-specifiteit) x (1-

prevalentie).

Regel van Bayes voor predictieve accuratesse : hoe groot is de kans dat iemand daadwerkelijk de stoornis 

heeft bij positieve diagnose. Wordt berekend door: sensitiviteit x prevalentie / selectieratio

Predictieve accuratesse van diagnostische test is afhankelijk van:

• Kwaliteit instrument (sensitiviteit en specificiteit)

• Voorkomen van stoornis, ziekte, trauma (prevalentie)

® Zelfs bij betrouwbaar instrument is bij lage prevalentie de kans op correcte beoordeling klein.

Base rate neglect: het niet betrekken van (lage) prevalentie bij beoordeling van cliënt op basis van 

positieve diagnose en de sensitiviteit van de test.  Predictieve accuratesse is bij lage prevalentie altijd 

laag.
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Receiver Operating Characteristic (ROC)

Voor een test zet je voor alle mogelijke grenswaarden tegen elkaar af:

• proportie ware positieven (sensitiviteit)

• proportie valse positieven (1 – specificiteit)

Area Under Curve

• Maat voor testkwaliteit

• Gevoeligheid van test voor onderscheiden van diagnostische categorieën (= testsensitiviteit) 

onafhankelijk van gekozen grenswaarde 

Grenswaarde β

Wat is het gevolg van verplaatsen van grenswaarde voor proportie ware positieven en ware negatieven?

Proportie van ware positieven gaat omglaag bij strengere grenswaarden

Proportie van ware negatieven gaan omlaag bij strengere grenswaarden

Gewenst: hoog percentage ware positieven en een lag percentage valse positieven.
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College: Item-responstheorie

Klassieke meetmodel

Testscore wordt bepaald door ware score en meetfout. 

Het klassieke meetmodel heeft bepaalde onvolkomenheden die te item-responstheorie (IRT) niet heeft

• Schatting van psychometrische kenmerken zijn afhankelijk van de groep respondenten  Bij de 

IRT zijn deze kenmerken afhankelijk van de groep.

• De testscores zeggen niks over afzonderlijke items.  Bij de IRT zijn er itemscores in plaats van 

testscores.

• Meetfout is onafhankelijk van niveau respondent  Bij de IRT kan de nauwkeurigheid van 

schatting variëren tussen respondenten.

• Meetniveau kan niet statistisch worden getoetst  Bij de IRT zijn assumpties wel statistisch 

toetsbaar

• Klassieke testtheorie tests zijn vooral betrouwbaar voor middengroep, ontwikkeling is lastig vast 

te stellen.  Bij de IRT is beoordeling van vooruitgang beter mogelijk.

• Alle respondenten moeten hele test maken, ook al hebben sommigen een hoger niveau dan 

anderen.  Bij de IRT is testconstructie op maat mogelijk.

De testscore X wordt bepaald door latente of ware score T en toevallige meetfout E.

De waargenomen itemscore X wordt bepaald door de latente variabele T (theta). Dit kan een latente trek 

zijn (continu kenmerk; rekenvaardigheid, nervositeit etc.) of een latente klasse (discreet kenmerk; sekse, 

etnische achtergrond etc.).

De items-responsfunctie (of item-karakteristieke functie of item-characteristic curve; ICC) geeft een 

relatie tussen het kenmerk (theta) en de succeskans op dat kenmerk. Er zijn twee soorten gegevens:

1. Dominantiegegevens: opgaven waar je vaardigheden kan tonen (bijv. cognitief), je kan dominant

zijn over een bepaald item.

2. Preferentiegegevens: houdingen en attituden.

Soorten antwoordcategorieën:

1. Continu of discreet

2. Geordend of niet geordend

3. Polytoom of dichotoom (meerdere antwoorden mogelijk / 2 antwoorden mogelijk).
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Deterministisch model (Guttman)

Item kan goed of fout worden beantwoord en is afhankelijk van het niveau dat je bezit over de 

vaardigheid. Als je dominant bent over een vaardigheid beantwoord je deze altijd goed en andersom 

beantwoord je deze altijd fout. Respons wordt beïnvloed door één latente trek (items zijn 

ééndimensionaal). Levert maximale discriminatie op tussen items.

Probabilistisch model (Mokken, Rasch, Birnbaum) 

Ook ééndimensionaal. Functie is echter monotoon niet dalend (kans op goed beantwoorden van de vraag 

neemt toe met de latente trek).

Parameters

• Giskans: kans op goed antwoord op item g bij zeer lage waarde van latente trek (afhankelijk van 

aantal alternatieven bij meerkeuze vragen).

• Moeilijkheid: waarde op latente trek (theta) waarvoor geldt dat de succeskans midden tussen 0 

en 1 ligt.

• Discriminatie: onderscheidend vermogen.

Itemsrespons wordt bepaald door één latente trek. Hierbij kan een item globaal afhankelijk zijn of lokaal 

onafhankelijk. 

Globaal afhankelijk: afname van test bij steekproef uit heterogene populatie:

• Proportie goede antwoorden is afhankelijk van gemiddelde vaardigheid in groep.

• Binnen hele groep positieve samenhang tussen item g en item h

Lokale onafhankelijkheid: afname test in homogene subpopulatie:

• Kans op item g goed is onafhankelijk van item h goed.

• Liggen de kansen op antwoordpatronen vast.

Mokkenmodel (probabilistisch) met monotone homogeniteit

Aannamen:

• Ééndimensionaliteit (globale afhankelijkheid items, lokale onafhankelijkheid items)

• Succeskans p is monotoon niet-dalende functie

Mokkenmodel met dubbele monotonie

Met nog een extra aanname: item–responsfuncties mogen elkaar ook niet snijden.
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