
 

Statistische analyse in TestVision 

Dankzij digitaal toetsen is het eenvoudig mogelijk om analyses uit te voeren op de toetsresultaten. 

We beschrijven hier de belangrijkste mogelijkheden in TestVision. 

In het domein Demo (http://hu.testvision.nl/online/ontwikkelaar) van TestVision kun je de 

analysegegevens van een voorbeeldtoets bekijken. Deze vind je in de map Voorbeeldanalyse in het 

onderdeel Gepubliceerde toetsen. 
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Toetsanalyse in TestVision 

 

In TestVision kun je voor een afgenomen toets eenvoudig de toets- en itemanalyse bekijken. Op het 

tabblad Toetsanalyse zie je de toetsgegevens. In de linkerkolom zie je de gegevens die de 

toetsontwikkelaars van tevoren heeft ingesteld of van tevoren vastliggen, zoals de maximumscore, 

de kansscore en de cesuur. Rechts zie je de analysegegevens. Vooral interessant zijn daar natuurlijk 

de moeilijkheid, de betrouwbaarheid en de standaardmeetfout van de toets. Maar het is goed om 

ook te kijken wat de maximaal behaalde score is. Is er iemand die de maximale score heeft behaald? 

Dat geeft vertrouwen dat alle vragen voldoende duidelijk waren. 

Wat de gewenste moeilijkheid is van je toets, hangt mede af van het doel ervan. Meestal is een 

moeilijkheid tussen 0,6 en 0,8 een prima resultaat. Voor de betrouwbaarheid hanteert men in de 

http://hu.testvision.nl/online/ontwikkelaar


literatuur vaak als norm dat deze minimaal 0,8 moet zijn. In de praktijk is dit vaak moeilijk haalbaar. 

Maar bij een betrouwbaarheid lager dan 0,6 is het toetsresultaat zo onbetrouwbaar dat je moet 

oppassen met de waarde die je eraan hecht. Een kandidaat die rond de cesuur scoort en is geslaagd, 

had dan net zo goed gezakt kunnen zijn (en andersom). 

Itemanalyse in TestVision 

 

Op het tabblad Itemanalyse vind je de gegevens per item (toetsvraag). Naast de p-waarde 

(moeilijkheid van de vraag) vind je hier ook de rit-waarde (het onderscheidend vermogen). TestVision 

geeft via een kleur aan hoe goed de vraag functioneert. Rode vragen functioneren niet goed, groene 

vragen zijn prima en oranje vragen zitten daartussenin. Een slecht functionerende vraag heeft 

bijvoorbeeld een erg lage of hoge p-waarde en is dan dus heel moeilijk of juist makkelijk. Ook een 

lage of negatieve rit-waarde is een signaal dat er iets mis is met een vraag. Bij een negatieve rit-

waarde beantwoorden goede kandidaten de vraag fout en zwakkere kandidaten juist goed. Vaak 

blijkt zo’n vraag een strikvraag te zijn of is er een fout gemaakt bij het instellen van het correcte 

antwoord. Bij een-uit-meervragen zie je ook de a-waarden, de aantrekkelijkheid van de afleiders. De 

getallen achter het streepje -, betreft het aantal en de proportie studenten die de vragen hebben 

overgeslagen. Door de analysegegevens vast te leggen bij de vragen, kun je eenvoudig bij de 

toetsvragen zelf de vragen filteren en aanpassen. De goed functionerende vragen kun je natuurlijk 

mooi gebruiken als inspiratie voor nieuwe, vergelijkbare vragen! 

De gecorrigeerde p-waarde (p(corr)) is interessant als je de moeilijkheid van verschillende 

vraagvormen met elkaar wilt vergelijken. In deze gecorrigeerde waarde is de kansscore verrekend, 

zodat de invloed daarvan is weggenomen. Stel dat twee vragen, driekeuze en vierkeuze, exact 

dezelfde p-waarde hebben, dan is een driekeuzevraag makkelijker dan de vierkeuzevraag. Dit zie je 

terug in de gecorrigeerde p-waarde.  

In de voorbeeldtoets zijn geen open vragen opgenomen. Maar ook daarvoor berekent TestVision 

automatisch de itemgegevens op vergelijkbare wijze, zie het voorbeeld hieronder uit een andere 

toets in een andere database. Leuk detail is hier het grote verschil tussen rit- en rir-waarde, dat wordt 

veroorzaakt door de geringe omvang van de toets (in totaal zijn er 11 punten te verdienen, waarvan 

6 voor deze open vraag). 

 



Quick scan voor het beoordelen van de kwaliteit van de items 

Itemgegevens Oorzaak Actie 

rit- en/of rir-waarde < 0? Sleutelfout Sleutel aanpassen in TestVision 

Strikvraag of onduidelijke 

vraag 

Vraag niet meer gebruiken en 

eventueel bij iedereen goed 

rekenen 

p-waarde < 0,4 en rit-waarde > 0,3? Moeilijke vraag die veel 

bijdraagt aan de 

betrouwbaarheid 

Hergebruik van de vraag 

mogelijk 

Parallelle vragen maken voor 

nieuwe toetsen 

p-waarde < 0,4 en rit-waarde < 0,3? Moeilijke vraag die minder 

bijdraagt aan de 

betrouwbaarheid 

Bij hergebruik eerst aanpassen:  

• Vraagformulering duidelijk? 

• Voldoende relevant? 

• Afleiders echt fout? 

p-waarde 0,4 - 0,9 en rit-waarde > 0,3? Gemiddeld moeilijke vraag 

die veel bijdraagt aan de 

betrouwbaarheid 

Hergebruik van de vraag 

mogelijk 

Parallelle vragen maken voor 

nieuwe toetsen 

p-waarde 0,4 - 0,9 en rit-waarde < 0,3? Gemiddeld moeilijke vraag 

die minder bijdraagt aan 

de betrouwbaarheid 

Bij hergebruik eerst aanpassen: 

Bij p-waarde < 0,7 de 

vraagformulering en relevantie 

controleren. Bij p-waarde > 0,7 

niet-functionerende afleiders 

indien mogelijk vervangen 

p-waarde > 0,9 en rit-waarde > 0,2? Makkelijke vraag die nog 

wel wat bijdraagt aan de 

betrouwbaarheid 

Kan hergebruikt worden voor 

het evenwicht makkelijke en 

moeilijke vragen in de toets 

p-waarde > 0,9 en rit-waarde < 0,2? Makkelijke vraag die 

weinig bijdraagt aan de 

betrouwbaarheid 

Vraag niet meer gebruiken 

a-waarde < 0,05? De afleider wordt vrijwel 

niet gekozen 

Afleider vervangen of laten 

vervallen (zodat de kansscore 

van de vraag beter klopt) 

 


