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Item- en toetsconstructie en –analyse bij 

Computergebaseerd toetsen

BKO-workshop

Desirée Joosten, IPO/CELSTEC, Open Universiteit Nederland

Doel

• Opfrissen van kennis en vaardigheden op het gebied van item-
en toetsconstructie en analyse.

• Toespitsen van constructie en analyse-technieken bij 
computergebaseerd (summatief) toetsen
– Met als tool: Questionmark Perception

• Niet:
– Knoppencursus QMP
– Mondelinge tentamens (via computergebaseerde omgevingen)
– Bijzondere verplichtingen

Programma

• Welkom en doel van BKO CBT
• Inleiding CBT
• Taxonomie van itemvormen aan de 

hand van voorbeelden
• Opstellen toetsmatrijs/ eisen 

toetsconstructie
• Antwoordmodel en feedback
• Toets- en itemanalyse
• Werken met QMP: invoeren items, 

samenstellen toets.
• Huiswerkopdracht

Computergebaseerd toetsen (CBT)

Digitale uitwerking van het volledige tentamentraject:
– Ontwikkelen, afname, resultaatbepaling en rapportage
– Ondersteunen workflow tentaminering
– Summatief en formatief toetsen

Biedt de mogelijkheid om de inhoudelijke en onderwijskundige 
kwaliteit van de toetsing te verbeteren.

Questionmark Perception: geïntegreerd softwarepakket waarmee 
toetsen gemaakt kunnen worden, die vervolgens online kunnen 
worden weergegeven.

� 1 Authoring; toetsen maken

Wat is QuestionMark Perception?

� 2 Scheduling of inplannen 
deelnemers

� 3 Delivery; de deelnemers 
ontvangen het assessment

� 4 Reporting; rapportage en 
analyse van de resultaten

Verschillende manieren van benaderen
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Summatief vs. formatief toetsen

• Summatief = afrondend
• Een summatieve toets is een toets met als belangrijkste 

consequentie: zakken of slagen
• Daarom moet in ieder geval elke summatieve toets voldoen aan 

drie kwaliteitseisen:
– Bruikbaarheid
– Betrouwbaarheid
– Validiteit

Bruikbaarheid

• Efficiëntie, Eerlijkheid en Beschikbare tijd

Betrouwbaarheid
• De mate waarin de tentamenscore consistent is bij herhaalde 

meting.
• Vragen van slechte kwaliteit leveren geen of zelfs een negatieve

bijdrage aan de tentamenbetrouwbaarheid.
• Een tentamen moet uit voldoende vragen bestaan.

Validiteit

• De mate waarin het tentamen meet wat het beoogt te meten.
• Relevantie (ofwel begripsvaliditeit) en evenwichtigheid (ofwel 

inhoudsvaliditeit) 

Eisen voor itemconstructie

• Relevantie
• Objectiviteit

• Efficiëntie
• Moeilijkheidsgraad en differentiatie

Itemvormen
Huidige situatie
• Meerkeuze-vragen
• Juist-onjuist vragen
• Kort antwoordvragen
• Lang 

antwoordvragen
• (mondeling 

tentamen)

CBT situatie
• Meerkeuze-vragen
• Ja/Nee of Juist-

onjuist vragen
• Kort

antwoordvragen
(text match)

• Lang 
antwoordvragen
(essay) 

• Numerieke vragen
• Meerdere

antwoorden juist

• Likert schaal
• Fill in Blanks
• Hotspot
• Pull-down List
• Ranking
• Select a Blank
• Spoken Response
• Captivate/Robodemo
• Drag and Drop
• Macromedia Flash
• Matching
• Matrix

Taxonomie van itemvormen

Gesloten Open

Eenvoudig

1A. 
Juist/onjuist

2A. 
meervoudige 
juist/onjuist

3A.     
matching

4A.    tussen 
de regels

5A. 
Eenvoudig 
numeriek

6A.      
open 
meerkeuze

7A.      project

1B. 
afwisselend 
juist/onjuist

2B.            
ja/nee met 
toelichting

3B. 
categorieën

4B.    
pijnlijke 
vinger

5B.      
kort 
antwoord

6B.      
figuur 
constructie

7B. 
demonstratie

1C. 
standaard 
mc

2C.        
meerdere 
antwoorden 
juist

3C.    
rangorde/ 
volgorde

4C. 
begrensd 
figuur

5C.     
Cloze

6C. 
concept 
map

7C. 
mondeling

Complex

1D.             
mc met 
media 
afleiders

2D. complexe 
mc

3D. 
samenvoegen

4D. 
foutcorrectie

5D. matrix 
volmaken

6D.      
open vraag

7D.     
diagnose

Voorbeelden
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Voorbeelden

• http://www.projecten.ou.nl/gmo/animaties/voorbeeld_cw_nieuw/
start.swf

• http://webtoetsen-
ouontw.qmark.nl/q4/perception.dll?NAME=anoniem&password=
R29EM16H

Opstellen van een toetsmatrijs

• Inhoudelijke clusters
– Op basis van het onderwerp van de vraag wordt elke vraag 

inhoudelijk geclassificeerd.
– De clusters zijn gewoonlijk de ‘hoofdstukken’ uit een cursus (vb. 

perceptie, leren, motivatie, geheugen, enz.). 

• Clusters op grond van drie intellectuele leerniveau’s
– kennis (reproduceren en herkennen van feiten, observaties en 

definities) 
– begrip (produceren van nieuwe kennis: operaties op kennis)
– toepassing (koppeling van kennis en regels aan gegeven situaties: 

operaties met kennis)

• Clusters op grond van itemvorm

Toetsmatrijs voor inhoudsvaliditeit

308976Totaal

513-1toepassing

1023       32begrip

155343kennis

Leerniveau

TotaalDCBACluster

Items invoeren

• QMLive (voor eenvoudige mc-vragen): www.questionmark.com
• Browser based: http://test-

ouontw.qmark.nl/em4/Main.aspx?module=LOGIN
• Authoring manager

• Let op! Vier omgevingen:
– Testontwikkelserver: voor trainingen en uitprobeersels
– Productieontwikkelserver: voor de ontwikkeling van summatieve  en 

formatieve toetsen
– Summatieve productieserver: voor de afname van de summatieve 

toetsen
– Formatieve productieserver: voor de afname van de formatieve 

toetsen

Feedback

• Verschil huidige situatie en CBT-situatie
• Voorbeeld bij gesloten vragen

Itemnr.  Sleutel          Leerstofverwijzing

01               a                  (leh. 1, blz. 16)
02               c                  (leh. 2, blz. 20) 
03               a                  (leh. 3, blz. 55) 
04               b                  (leh. 4, blz. 86) 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
40               d                  (leh. 40, blz. 231)

Antwoordmodel open vragen

Vraag: Noem twee kenmerken van directe instructie. 
(2 punten)

Antw.: Kenmerken van directe instructie zijn:
-klassikaal onderwijs
-leerstandaarden

-overdracht van kennis en vaardigheden
-leerstofjaarklassensysteem
-sterke sturing door de docent (2 punten)
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Toets- en itemanalyse

Toetsanalyse
• Slaagpercentage

• Betrouwbaarheid

Itemanalyse
• Itemmoeilijkheid (p-waarde)

• Item discriminatie

Cesuurbepaling (OUNL)

1. Tentamens met gesloten vragen:
cesuur = raadkans + 55% van het resterende aantal
scorepunten 

2. Tentamens met open vragen (incl. bijzondere
verplichtingen):

cesuur = 55% van het maximaal aantal te behalen
scorepunten

3. Tentamens met gesloten en open vragen:
cesuur = raadkans + 55% van het resterende aantal 
scorepunten + 55% van het maximaal aantal te behalen
scorepunten voor het open deel

Voorbeeld

Een tentamen bestaande uit 40 vierkeuze-vragen:

raadkans 25% van 40 = 10
restant = 40 – 10 = 30
55% van 30 = 16.5

cesuur = 10 +  16.5 = 26.5 ofwel 26/27




