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Wat is het nut van tests in het
onderwijs? Wat zijn de valkuil en?
Welke voorw aard en zijn nodig om
het nut te ma ximaliseren en de
gevaren te verm ijden? Deze vragen
zijn actueel, gezien de snel toenemende mogelijkheden van on line
test en via internet. Een tweede
reden voor de actualiteit van het
onderwerp ligt in ontwikkelingen
in het onderwijs. In het voortgezet
onderwij s en nog sterker in het
beroepsonderwijs zijn van hoog
tot laag loopbaanontwikkeling
en zelfs tu ring centrale thema's
geworden. Juist binnen de ze ontwikkelingen kunnen tests een
bij zondere bijdrage le ve ren.
Wanneer is iets een test?
Het ederlands Instituut van Psy chologen ( lP) definieert een test
als: "een verzameling opdrachten
of vragen, waarmee men bepaalde
soorten gedrag onder gestandaardiseerde omstandigheden wil oproepen om zo vergelijking tussen
personen mogelijk te maken."
In deze definitie zijn tw ee basiskenmerken van tests opgenomen. In de
eers te plaats: standaardisa tie. De test
moet voor d e ene persoon hetzelfde
zijn als voor een ander en moet zo
vee l mogelijk onder dezelfde omstandigheden worden afgenomen.

Goed licht, geen verstoringen, zelfde
instructies, niet de één meer hulp
geven dan de ander, et cetera. Pas als
de test gestandaardiseerd is komt het
tweede basiskenmerk goed tot zijn
recht. Een test heeft 'normen'. Met
andere woorden: er is minimaal één
normgroep, waardoor je (via een
normsysteem) kan zeggen in hoe verre de uitslag van een persoon
hoog, laag of gemiddeld is. Deze
twee kenmerken zijn te besc houwen
als minimu meisen. Als er niet aan is
vo ldaan, is het ook geen test.

Wanneer ishet een goede test?
Dan moet een test voldoen aan de
volgende kwaliteitseisen
• Een helder gebruiksdoel en stevige theo retisc he basis (met goed
gedefinieerde begrippen)
• Een goede testuitvoering (denk
bijvoorbeeld aan een objectief scoringssysteem, gee n racistische of
anderszins kwetsende inhoud,
heldere han d leid ing)
• Betrouwbaarheid: de test meet zo
nauwkeurig mogelijk, met andere
woorden: de rol van het toeval is
zo klein mogelijk
• Validiteit: de test meet werkelijk
wat hij pretendeert te meten. Of:
de test beantwoordt aan zijn doel.

Zelfs bij tests met een
betrouwbaarheid die
goed wordt geacht,
gaat het meten niet
erg nauwkeurig
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Het verschil tussen
betrouwbaarheid en validiteit
Francis Galton probeerde tegen het eind
Pan de negentiende eel/wals een pan de
eersten een intelligentietest te maken.
Hij gillg uit Pall het idee dat intelligentie gedefinieerd kali wordl'Il als het
kunnen opnemen van informatie.
Infonnotie opnemen gaat l'ia de zintuigen, redeneerde hij. Op basis van deze
gedachte ontwikkeldeGalton een wat
wij nu een soortioaarnemingstes!
zouden noemen: kun je goed perschillen
zien tussen objecten? Onderscheid je
kleuren? Hoor je tonen goed? En:opoort. Hoebeterje toaarnecmt, des
te beterje informatie opneemt, des

te intelligenterje bent - dacht Galton.
Hij probeerde zijn test uit op de wereldtentoonstelling in 1884 te Londen.
De test bleek voldoende betrol/wbaar.
Zo scoort iemand die een eerste keer
laag scoort, bij een tweede afnameook
laag. Maar helaas POor Calton: eminente toetenschappers bleken niet hoger
uit te komen dan degewone man of
vrouw in de straat. Met andere woorden: de test u'aswel betrol/wbaar, maar
niet valide. Althans uitgaande Pan de
veronderstelling dat eminente wetenschappers intelligenterzijn dan de
gemiddelde mens.

In Ne de rla nd beoord eelt d e COTA
(Commissie Test aan gelegenhed en
va n het lP) d e kw aliteit va n tests.
Een goe de test is een efficiënt,
nau wk eurig en valide meet instrument van relevante, psychi sche kenmerken. Zo'n test kan een relatief
scherp en betrouwbaar bee ld geven
van kenmerken als cognitieve cap aciteiten , beroepsinteresses. persoon lijkheid skenmerken , moti vatie en
leerstijl.

Tests zijn op
het gebied van
zelfkennis een
van de weinige
leveranciers van
betrouwbare feiten

Beperkingen van tests

Dat klinkt mooi, de slotzin va n de
vorige paragraaf. Maar het is niet
allemaal rozengeur en maneschijn .
Lang niet alle tests die in Nederla nd
gebruikt worden, zijn beoordeeld
door de COTA . De tests die wel
beoordeeld zijn, halen lan g niet al-

tijd op alle onderdelen vo ldoendes.
Kortom: lang niet alle tests zijn
goed. Maa r zelfs als tests wel goed
zijn, wat betekenen da n de begrippen 'be tro uwbaarhe id' en 'valid iteit'
concreet?
Ook bij betrouwbare tests speelt toeval een rol, bijvoorbeeld ten gevolge
van raden . Stel dat een IQ-test een
betrouwbaarheid heeft va n ' p unt
93' . Deze kr ijgt va n de COTA zo n-

?

dermeer de beoordelin g 'goed' .
Maar hoe nau w keu rig meet deze
test? Wat betekent di t bijvoorb eeld
voor een leerling d ie een IQ-score
van no heeft behaald?
Uit het betrou wbaarheid sgetal is
een 'standaardschattingsfout' af te
leiden. Deze bedraagt in dit geva l
vie r IQ-p unten. Dit betekent, da t de
'ware score' van de betreffende leerling waarschijn lijk (68% ka ns) ligt
tussen 106 en 114. Hoogstw aarsch ijnlijk (95% ka ns) ligt de ware
sco re tussen 102 en 118. Met andere
woorde n: van de 100 leerl ingen d ie
een score van no behalen, zijn er
vijf d ie een ware score onder de 102
of boven de 118 hebben. Als men
zich nu bedenkt da t 102 een normaal IQ-niveau is voor het vm bo en
118 voo r het vwo ... Conclusie: zelfs
bij tests met een bet rou wb aarheid
d ie goed word t geach t, gaa t het meten niet erg nau wkeur ig.
En hoe staat het met de validiteit?
Bij het bepalen va n de validiteit gaat
men di kwijls uit van de correlaties
va n de test met eerder gemaakte
tests. Me t ande re woo rde n: als de
scores va n men sen op een nieu we
test, bijvoorbeeld voor ruimtelijk
inzicht, duidelijk sa menha nge n met
de scores van dezelfde men sen op
een bestaande test, da n beschou wen
psychologen dit als een arg ument
voor de va liditeit van de nie uwe
test. adee l van deze benadering is,
dat me n eeuwig kan blijven voortbordu ren op ge maa kte fou ten. Als
de eerde re tes t ' niet klopt', klopt de
nieuwe eve nmin, ter wijl toch, omda t ze ' met elkaa r klop pe n' de va lid iteit positief wo rd t beoordeeld.
Een moeilijkere proef voor validiteit
is de voorspellende variant. Als bijvoorbeeld de scores op een in 2006
afgenomen intelligentietest samenhan gen met de schoolresultaten in
2009, dan spree kt men va n voorspe llende va lid iteit. Persoonli jkheidste sts en interessetests hebb en
in het alge mee n niet zo' n gro te
voo rspe llende waarde. De voorspellende waarde va n cogn itieve
~
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~ cap aciteitentests is d aarentegen
beh oorlijk . Echter : ook hier ge ld t dat
toekomstige pr estaties slech ts voo r
een klein de el voo rspe ld kunnen
worden met tests. De reden is d at
allerl ei factoren - bijvoorbeeld moti vatie, gezondheid en ontmoetingen med ebepalend zijn voor succes.
Het mogelijkenutvantests

Het is een paradox. Of iem and goed
zal pre steren in zijn stud ie, goed zal
functioneren in haar baan of tevreden zal zijn in het leven, is niet of
nau welijks te voorspe llen op basis
van testresultaten. En toch bestaan
er geen betere voo rspe llers. Of men
nu interviewtechnieken geb ru ikt,
kennistoetsen , grafologie, astrologie,
antecedentenonderzoek of het natrekken van referenties: tests d oen
het vrijwe l altijd beter. (Alleen de
assessme nt cent er methode - d e me-

thodische obse rva tie en beoord elin g
van d e uit voerin g van realistische
opd rachten in ges imuleerde of reële
werks itua ties - d oet het soms nog
iets beter, met nam e als het gaa t om
sociale en communicatie ve vaa rd igheden.)
Kort om : d e meetn au wk eurigh eid en
voorspe llende waarde va n tests zijn
bep erkt, maa r betere meeti nst rumenten van psych ische kenme rke n zijn
niet voorhand en. Het is dan ook niet
verwonde rlijk dat tests vaak worden
ingezet bij selectiebes lissinge n. Er
besta at d uide lijk bewijs d at, als men
50 kandidaten moet kiezen uit 100
sollicitanten, tests een nuttige en rendabele rol spelen. Ook in het onderwijs is dit aan de orde, bijvoorbeeld
bij de selectie voo r opleid inge n met
een ' nume rus fixus' of bij de toelating tot ver korte trajecten.

Tests en 'het nieuwe leren'

Over we lke vor m van nieu w leren
men het ook pr ecies heeft, het veronde rstelt altijd d at de leerling of
stu de nt zelf een intrinsiek e motivatie ontwikkelt en zelf keu zes maakt
ten aan zien van lange-termijndoelen
(arbe ids ide ntite it) en kort e-termijnleerob jecten. Om dit te kunnen, is
zelfkennis nodig. Voor vo lwassene n
is di t al moeilijk, voo r jongeren is dit
bijna ondoenlijk. Veel leerlingen in
voortgezet en beroepsonderwijs
missen die zelfkennis. Zij hebb en
geen held er, realist isch en stabiel
beeld va n wa t zij kunnen en eve nmin van wa t zij willen. Toeko mstpersp ectieven ve randeren steeds of
zijn afwezig. Velen missen intrinsieke motivatie en hun gedrag is
calcul erend. Leerloopbanen zijn
vaa k ontstellend richtingloos en inefficiënt. Er is vee l verspilling van
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Adolescenten zijn
doorgaans zeer
geïnteresseerd in
informatie waarmee
zij zichzelf beter
leren kennen en
begrijpen en zichzelf
kunnen vergelijken
met anderen
talent, leven svr eu gd e en ge ld . Veel
leerlingen hebb en dus hulp nodi g
bij het ontw ikkelen van hun loop ba an . Er zijn ve rschillende mani eren
waarop effectief hulp gegeven kan
wo rde n. Blijken s recent onderzoek
in het beroep sonder wi js on tva nge n
jon geren hier ech ter slech ts spo radi sch de nood zakelijke hulp. Onder
meer blijkt d at slechts 11% (volgens
d e leerlin gen ) tot 13% (volgens de
d ocenten ) een test krijgt. Ongeveer
88% va n de leerlingen wordt dus
'het beste meetinstrument voor psychische kenmerken dat voo rha nde n
is' ontho ude n.
Hoe zoude n tests kunnen bijdragen
aan de zelfken nis die nodi g is voo r
het nieu we leren ?
Mense n in het algemee n, maar wellicht ado lescen ten in het bijzonder,
zijn d oorgaans zeer geïnteresseerd
in informa tie wa armee zij zichzelf
beter leren kenne n en begrijpen en
zichzelf kunne n verge lijken met anderen . Meningen en ged achten genoeg, maar con crete, objectieve gegevens zijn hierbij moeilijk te vinden. Tests kunnen op dit punt een
belan grijke bijd rage leveren. Zij zijn
op het gebied va n zelfken nis een
va n de we inige lever anci ers va n betrou wbare feiten . Bijvoorbeeld bij
een interesse tes t: ' Vergeleken met
ande ren heb je vaak ja gezegd op
vrag en die te maken hebb en met
elektrotech niek.' Of bij een capaciteitentest: 'Ik zit bij het slechtste
kwa rt van d e Ne de rla ndse bevolking als het gaat om Woordenschat.'

Gez ien d e kwa liteiten van tests kan
gecons tatee rd wo rde n dat dergelijke
bevindingen niet op toeval berusten .
Tests geve n dus feitelijke inform ati e.
Zij vo rmen een spiege l die een ver houdingsgewijs held er en realistisch
beeld geeft. Daarnaast bied en zij een
begrippenkad er d at het resultaat is
van meer d an een eeuw psychologisch onde rzoek. Dit heeft begrippen opgeleve rd die vooralsnog aanzienlijk beter gedefi nieer d en stabieler zijn d an vee l begrip pen die gehanteerd wo rde n in competenti egerich t onderwijs. Een interessetest
geef t bijvoorb eeld niet alleen inzic h t
in d e eigen belan gstelling, maar tege lijk een overzich t over de mogelijkhe de n in de beroepenwereld en
hoe di e va nui t psych ologisch oog punt van elkaa r versch illen. Een
persoonli jkheid stest biedt niet alleen
objectief vergelijkings mater iaal,
maar ook begrippen waarmee je
goe d over je eigen gedrag (in ve rgelijking tot anderen) kunt nad en ken.
Bij het opbo uwen van zelfkennis in
relatie tot de we reld ku nnen tests
daarom een waa rdevolle bijd rage
leveren.
Drie gevaren van tests
Gevaar 1 Verwarring van institutioneel en
individueel perspectief

Testgebruik vo nd tot voo r kort do orgaans plaats va nuit een institutioneel persp ectief. Dat w il zeggen d at
het belan g van de onderwij sor ganisatie voorop stond: deze wilde leerlingen selecteren of adviseren.
Als tests geb rui kt worden in het ka-

der va n zelfkennis en zelfsturing
kan men beter ve rtrekken vanuit
een puu r ind ivid ueel persp ectief:
het belan g van de indi viduele leerling staa t voorop. Er dr eigt gev aar
als niet een duidelijke keu s gemaakt
word t tu ssen beide perspectieven .
Wanneer de organisatie bijvoorb eeld
d e leerlin g dw ingt om 'voor eigen
bestw il' mee te doen aan een test,
d an wo rd t d eze di rect met een
moeilijke pa rad ox geco nfro ntee rd:
ik móet een test doen voor mijn ze lfsturing . 'R are' uitslage n ku nne n het
gevolg zijn. Als de leerl ing er niet
zeker van is, d at h ij zelf 'e igenaa r'
za l zijn va n de uit slagen , ka n dit
eve nzeer de kwaliteit van de testafnam e verstoren, omdat hij het gevoe l heeft dat schoo l, oude rs en / of
klasgen oten tijden s de tes tafna me
' over zijn scho uder meekijken ' .
Gevaar 2: Testuitslagen verkeerd interpreteren en
self-fulfilling prophecies

Bij de inter pre tatie va n testuitslagen
kan vee l mis gaa n. Bijvoorbeeld als
je er zo nde rmeer va n uit gaa t dat
een score van iema nd uit een etnische of cu lturele minderheidsgroep
hetzelfde betekent als d ie va n een
autochtoon. In een wa ar gebeurd
ver haa l zag een eerstejaarsstude nt
op het bur eau van zijn st udie advi seur terl oop s zijn uit slag op een capaciteitentest. Hij zag het getal 98 en
ma akt e da aruit op dat hij een IQ va n
98 had . In we rkelijkheid was hij in
het 98ste percenti el uit gekom en
(he tgee n corresp ondeert met een IQ
van 140). Hij zakte bijna voor het

eerste trimester en zei tegen zijn ouder s: 'Ik geloof niet dat ik de uni versiteit aankan.' Ze gingen samen naar
de stud ieadv iseur die uit legde wat
in werk elijkheid zijn testuitslag was
geweest. De stude nt beëindigd e het
jaar met de kw alificatie ' uitm untend '. Talloos zijn de verha len van
testscores die ver keerd wo rde n geïn terpreteerd . Bijvoorb eeld dat interesse ve rward wo rd t met geschik theid . Of dat een zoge naa mde staninescore van 5 als onvoldo ende
wordt op gevat (in plaat s va n ' gemiddeld '). Zeker als ook het volgende gevaar aa n de orde is, kunnen
de consequenties ernstig zijn.
Gevaar 3 Ie veel belang hechten aan

De decaan moet de leerling stimuleren om
zelf actief de testuitslagen te interpreteren
en ermee aan de slag te gaan
ande re dat interesse slechts één factor is bij loopbaanke uze. Een laatste
voorbeeld: ' Ik kom bij de persoonlijkheidstest uit als weinig consciëntieus, daarom kan ik maar beter geen
stu die of soo rt we rk kieze n, waarbij
zo rgv uldig heid en doorzetten belan grijk zijn.' Hij ve rgee t da t mensen
binnen zeke re grenze n kunnen ve rande ren, voo ral als ze daarvoor kiezen. Boven dien betekent de lage score niet automatisch dat hij niet consciën tieus IS, maar dat hij zichzelf als
zoda nig beschreven heeft.

testuitslagen

Kiezen bij belan grijke stappen in het
leven is vaak moeilijk. Het kan verleidelijk zijn de ve rantwoo rde lijkheid ervoor te ont lopen . Med e door
het we tenschappe lijke aura va n tests
bestaat het gevaar dat te veel belan g
wordt gehecht aan testui tslagen. In
zekere zin kies t de test dan voor je
en kun je d ie ook de sch uld geven
als het mis gaat. Iem and met een IQ
van 110 zeg t bijvoorb eeld : 'Mijn IQ
ligt d uidelijk bened en het gemidde lde in het wet ensch appelijke onder wijs. Dat betekent dat een un iversitaire stud ie te moeilijk voor mij zal
zijn.' Deze persoon beden kt zich niet
dat er talloze mensen me t een IQ
van 110 succesvol aan universiteiten
stu deren. Of: ' Mijn hoogste score bij
de interessetest is op ad ministra tief
werk, du s kan ik het best d ie kant op
gaan.' Deze pe rsoon vergee t onde r
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Voorwaarden aan testgebruik in hetonderwijs

Als tests in het onderwijs worde n
ingezet, zo nde r dat aa n een aantal
voorwaarde n is vold aan, zullen de
opbrengs ten in het gunstige geval
geri ng, maa r in het ongunstige geval
scha delijk zijn. Uit ervaringen bij
projecte n waarbij testgebru ik op gro te schaa l is ingevoerd, kwa me n de
volgende voo rwaarden naar voren:
• Goed e voorlichting voora f: het
moe t de leerling of stude nt glasheld er zijn wat het doel van de
test is en hoe en aa n wie rapport
za l worden uitgebr acht. Ook moet
globaal d uidelijk zijn wa t de inhoud va n de tests is en wat men er
wel en niet va n kan verwachten.
Ruim misverstanden hierover zo
snel mogelijk uit de weg.
• Gebruik van kw alitatief goede
tests (zie ook de kwaliteitseisen
onder het kopje 'Wat zijn tests?').
• Goed e afna me pro ced ures (betrou wb are ha rd- en software, onges too rde ru imte enzovoort).
• Verantwoorde en du idelijke rapportage.
• Procedu res die garande ren dat
testgegevens niet in handen komen van onbev oeg de n.
• Recht op bespreking van de uit slagen met een competent e ges p rekspartner. Dit hoeft niet per se een
psycholoog te zijn. Wel moet de

coach, decaan of stud ieloop baa nadviseur in staat zijn om testuitslagen (inclu sief alle - ook de techni sche - detailsl) goed uit te leggen
en om op een productieve manier
te commu nicere n over de betekenis erva n voor het zelfbeeld en de
plann en va n de deelnem er / st uden t.
• De decaan moet de leer ling sti muleren om zelf actief de testu itslagen te interpreteren en ermee aan
de slag te gaan, maar ook eventuele foute interpretaties signa leren
en corrigeren.
• Fellow-up in het vervo lg van de
studieloopbaa nbege leidi ng (bijvoor bee ld in reflectieme thode).
Testgeb ruik moet ingebed zijn in de
organisatie en in het onderwijs- en
leerp roces. Als aan de voorwaarden
hierboven is voldaan, kan de opbre ngst in termen van zelfke nnis,
zelfsturi ng en daadwerkelijke com peten tieontw ikkeli ng hoog zijn.
Tom luken is arbeids- en organisatiepsycholoog en is als adviseur bij loopbaanen beoordelingsvraagstukken werkzaam te
Amsterdam bij Stichting NDA en luken
loopbaan Consult.

Meer lezen?

• Loop baa nbegeleidi ng bij de
doorstroom van MBO naar HBO Onderzoeksrapport in opdracht
va n het Platfo rm Beroep sonderwijs. Door Luken, T. & ew ton, I.
(2004). Uitgever: NOA, Am sterdam
• Over leerl oopbanen en loopbaanIeren. Loopbaancompetenties in
het (vlmbo. Door Meijers, F.,
Knijpers. M. & Bakker, J. (2006).
• Concept-rapport He t Platform
Beroepsonderwijs, febru ari 2006

