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1. Inleiding
Elke toets moet voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Voorafgaande aan de
toetsafname is het bereiken van kwaliteit het beste gegarandeerd door de vragen
zorgvuldig te construeren, door de toets samen te stellen met gebruikmaking van een
specificatietabel en door voldoende vragen in de toets op te nemen. Na afname van de
toets kan worden bekeken of de gewenste kwaliteit is bereikt. Een aantal van die
kwaliteitseisen is, na de toetsafname, in een getal uit te drukken. Voor deze indicatoren
bestaan normwaarden, indien die normwaarden niet worden bereikt, zullen zo mogelijk
maatregelen moeten worden genomen om de kwaliteit van de toets te verhogen. De
belangrijkste indicatoren voor de toetskwaliteit zijn:
•
•
•

De moeilijkheid van de toetsvraag (p – waarde);
Het onderscheidingsvermogen van de toetsvraag tussen studenten die de stof wel
en studenten die de stof niet beheersen (Rit);
De betrouwbaarheid van de toets (coëfficiënt alfa).

Het berekenen van de indicatoren hoeft met computers geen probleem meer te zijn. Op
vrijwel iedere computer is tegenwoordig een statistisch pakket te installeren dat
docenten in staat stelt enkele eenvoudige, maar noodzakelijke berekeningen uit te
voeren. Voor het analyseren van de kwaliteit van een gegeven toets kan gebruik worden
gemaakt van analyse -software :SONATE. Deze dienst is ontwikkeld aan de TU Delft om
docenten geavanceerde instrumenten te bieden die itemanalyses en toetsanalyses
kunnen uitvoeren. SONATE bestaat uit twee delen, de schrapkaart verwerking en de
analyse software. Als docent hoeft u alleen de gegevens aan te leveren en krijgt een
bestand met daarin een uitdraai met de statistische verwerking.
1.1 Wat is SONATE?
SONATE staat voor Schriftelijke ONdersteuning en Analyse van Tentamens en
ondersteunt de volgende twee doelen:
●

Efficiëntere bedrijfsvoering door automatische verwerking van schriftelijke
toetsen. Indien u in uw onderwijs gebruik maakt van meerkeuzentoetsen of –
tentamens dan biedt SONATE u de mogelijkheid om deze automatisch te
verwerken. Door de studenten hun antwoorden op de zogenaamde
antwoordformulieren te laten invullen kunnen deze antwoorden worden gescand
en binnen SONATE worden ingelezen. Nadat de toetsgegevens en de relati tussen
score en cijfer gespecificeerd zijn, krijgt u een overzicht van de behaalde
resultaten.

●

Kwaliteitsverbetering van toetsen en tentamens met behulp van item- en
toetsanalyse. Een toets zal als meetinstrument altijd moeten voldoen aan een
aantal kwaliteitseisen. Als docent probeert u een zo goed mogelijke toets
samen te stellen. Met behulp van SONATE kan achteraf gecontroleerd worden
of de toets aan de verwachtingen beantwoordt en of de toets betrouwbaar en
valide is. U krijgt hierdoor zicht op de kwaliteit van de afzonderlijke vragen binnen
de toets en van de toets als geheel. Ook heeft u de mogelijkheid om de kwaliteit
te verbeteren door bijvoorbeeld een vraag van slechte kwaliteit bij de
cijferbepaling niet mee te laten tellen. SONATE bestaat uit twee delen: deel 1. de
Item en toetsanalyse en deel 2. de cijferverwerking
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1.2 Wie heeft toegang tot SONATE?
Alle medewerkers van Avans Hogeschool hebben toegang. Studenten hebben geen
toegang.
1.3 Waar vind ik SONATE?
Sonate is te vinden via:
- Het PC-startmenu, in de map van uw Dienst of Academie.
- Downloaden via de Application Catalog (bij apps, voor gebruikers Avans laptops)
- U kunt Sonate ook downloaden via:
http://lic.avans.nl/service.lic/services/toetsanalyse
en dan op een andere PC installeren (bijv: Thuis) die niet op het Avans netwerk is
aangesloten.
1.4 Wat is een SONATE bestand en hoe open ik een SONATE bestand?
De bestanden *.set en *.sch:
SONATE maakt gebruik van twee soorten bestanden:
*.set bestand
Om een toets te kunnen nakijken en analyseren zijn er specifieke gegevens van die toets
nodig (aantal vragen, type vragen, weegfactoren, verschillende versies, etc). Deze
instellingen kunt u met SONATE vastleggen in een zogenaamd *.set bestand.
Let wel: Een *.set bestand wordt door SONATE gecreëerd of aangepast na een
willekeurige handeling. Als u een bestaand bestand opslaat onder een andere naam met
“opslaan als” dan wordt alleen het *.set bestand onder die nieuwe naam opgeslagen. Met
andere woorden u kopieert wel de toetsinstellingen, maar niet de studentengegevens.
*.sch bestand
De antwoorden van de studenten worden in de vorm van een schrapkaartbestand binnen
SONATE ingelezen en komen terecht in een*.sch bestand. Dit zogenaamde *.sch bestand
wordt geleverd door degene die de formulieren scant. In dit bestand kunt u eveneens
een 'nul-formulier' mee laten inscannen, waarop het studentnummer 000000 ingevuld is
en de juiste antwoorden zijn aangegeven.
Het *.sch bestand bevat dus eigenlijk al een gedeelte van de informatie die nodig is om
een *.set bestand te maken. Zodra er binnen SONATE een *.sch bestand geopend wordt,
zal deze informatie dan ook automatisch (in het programma-onderdeel 'Invoer
gegevens') worden overgenomen. Dit bespaart u invulwerk. Indien u geen ‘nul- formulier’
heeft aangeleverd kunt u handmatig de juiste antwoorden invoeren in het tabblad ‘invoer
gegevens’( zie Figuur A in paragraaf 2.2).
Let op:
Na het inlezen van het betreffende *.sch bestand kan het voorkomen dat sommige cellen
van de Student Informatie rood zijn. Rode cellen betekenen dat de student:
• Of geen antwoord heeft gegeven. (in de *.sch file voorgesteld door “_” of
underscore)
• Of een dubbel antwoord heeft gegeven. (in de *.sch file voorgesteld door “# “of
numbersign)
• Of een ongedefiniëerd antwoord heeft gegeven. (in de *.sch file voorgesteld door
“?” of questionmark)
• Na het inlezen van het betreffende *.sch bestand kan het voorkomen dat de cellen
van de Student Informatie groen zijn. Groene cellen betekenen dat de toets uit
meerdere versies bestaat en dat de docent bij de Invoer Gegevens versies heeft
ingevoerd.
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Openen SONATE Bestand:
Stap 1:
Als u via de e-mail het Sonate bestand (*.sch) van uw toets toegestuurd krijgt, dan slaat
u dit bestand eerst op. Dus niet vanuit de mail openen.
Stap 2:
Start het programma Sonate op en klik op ‘Bestand’/ ‘Openen’.
Klik bij ‘bestandstypen’ op de optie: ‘Alle bestanden (*.set, *.sbb, *.sch)’.
Ga nu naar de Map waar u het Sonate bestand (*.sch,*.set) hebt opgeslagen, en open
dit bestand.
Hebt u een Sonate bestand al een keer opgeslagen dan kunt u bij het openen van het
Sonate bestand kiezen of u het settingbestand (*.set) wil openen of het basisbestand
(*.sch).
Het basisbestand (*.sch) is het –kale- bestand, dus zonder instellingen.
Let op:
U moet er altijd voor zorgen dat het *.set bestand op dezelfde plaats staat als het *.sch
bestand.
1.5 Hoe sla ik een SONATE bestand op?
Klik op ‘Bestand’/ ’Opslaan als’.
Als u de eerste keer een Sonate bestand opslaat dan maakt Sonate een setting bestand
aan (*.set).
Dit wil zeggen dat alle instellingen die gemaakt zijn (bijv: de cesuur) behouden blijven in
een apart setting bestand (*.set).
Let op:
U moet er altijd voor zorgen dat u het *.set bestand op dezelfde plaats opslaat als het
*.sch bestand.
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2 De Item- en Toetsanalyse
2.1 Hoe te beginnen?
De item- en toetsanalyse geven inzicht in de kwaliteit van een toets. Afzonderlijke vragen
kunnen nader bekeken worden en indien gewenst kan na de kwaliteitsbepaling
bijvoorbeeld een slecht item worden weggelaten uit de toets. De kwaliteitsanalyse wordt
dan opnieuw uitgevoerd en de gerelateerde waarden gecorrigeerd. Na het uitvinken van
een bepaald item worden de correcties direct getoond. Idealiter wordt de item- en
toetsanalyse uitgevoerd voorafgaand aan de cijferverwerking.
2.2 Aanpassen Toetssleutel
Voordat Sonate de toetskwaliteit kan bepalen en de cijfers kan uitrekenen, moeten eerst
de juiste antwoorden zijn ingevoerd. Voordat u start met de item- en toetsanalyse is het
aan te raden om dit te controleren. Bij het Tabblad ‘Invoer gegevens’ kunt u de ‘juiste’
antwoorden van de toets invullen. Als u een zogenaamd sleutel-formulier (met
studentnummer 0000000, ook wel nul-formulier genoemd) heeft ingeleverd bij de in te
scannen toets dan worden de juiste antwoorden direct in het tabblad ‘Invoer gegevens’
ingevuld. Deze antwoorden kunt u zelf op twee manieren weer aanpassen. De eerste
manier is door op de verschillende antwoordmogelijkheden (Alternatieven genoemd) te
klikken. Op deze manier kunnen, naast het oorspronkelijke juiste antwoord, nog andere
antwoorden als juist gedefinieerd worden. Indien echter het oorspronkelijk als juist
ingevoerde antwoord vervangen moet worden, dient het oorspronkelijke .sch bestand
gewijzigd te worden. Dit kan niet binnen Sonate. Om het oorspronkelijke antwoord
volledig te vervangen moet het .sch-bestand geopend worden in het programma Notepad
(of Wordpad). Na openen is te zien dat de eerste serie antwoorden; vermeldt onder
studentnummer 000000, de antwoorden zijn van het sleutelformulier. Oftewel; de
antwoorden die Sonate zal inlezen als de juiste antwoorden. Hier kunt u bijvoorbeeld A
verwijderen en vervangen door B. Door vervolgens het .sch-bestand op te slaan en
opnieuw te openen in Sonate, zal Sonate B als enig juist antwoord interpreteren en A als
foutief antwoord.
Let op:
U maakt op deze manier een definitieve verandering aan het .sch-bestand. Het is
raadzaam om altijd een kopie van het oorspronkelijke .sch-bestand te bewaren.
Per vraag kunt u kiezen uit de volgende opties:
• Weegfactor: Hier wordt standaard de waarde 1 ingevuld. Deze kan per item
worden aangepast. U kunt bijvoorbeeld afhankelijk van de zwaarte of complexiteit
van het item een hogere waarde invullen.
• Alternatieven: Hier staat het aantal alternatieven (A,B,C…..enz)
• V1: Hier kunt u aangeven wat het juiste antwoord is.
• Score #: Hier kunt u aangeven voor welk percentage u een antwoord goed wilt
rekenen. Bijvoorbeeld A is 100% en B is 50%. Wilt u twee antwoorden volledig
goed rekenen, bijvoorbeeld de antwoorden A en B, dan moet u bij beide 100%
invullen.
• #: Dit is het aantal studenten dat voor dit antwoord heeft gekozen.
• Gem.: Dit is de gemiddelde score voor de gehele toets van de studenten die dit
antwoord gegeven hebben.
In Sonate, linksonder bij het Tabblad ‘Invoer gegevens’ (zie figuur A) vindt u algemene
informatie over de toets, zoals het aantal vragen, aantal studenten, evenals informatie
over de scores en statistische informatie over de toets.

6

Figuur A: Invoer gegevens of Sleutelformulier

2.3 Analyse van de afzonderlijke toetsvragen
Een itemanalyse geeft antwoord op de volgende vragen:
a. Hoe moeilijk was een bepaald item?
De moeilijkheid van een item wordt voornamelijk bepaal door de P- waarde. De Pwaarde is echter in hoge mate afhankelijk van de groep studenten. Een hoge P- waarde
kan betekenen:
• Dat de vraag te gemakkelijk was;
• Dat deze groep studenten goed, intelligent of ijverig is;
• Dat het onderwijs op het door het item gerepresenteerd gebied zeer effectief was.
De P- waarde geeft zodoende informatie over de capaciteiten van een groep studenten.
Hoe hoger de P- waarde hoe gemakkelijker dit item was voor een groep op dit
capaciteitsniveau. De P- waarde geeft daarmee het onderscheidend vermogen aan. In
het ideale geval is de gecorrigeerde P- waarde een 0.5. Oftewel de helft van de
studenten geeft het juiste antwoord en de andere helft beantwoordt het item fout.
b. Hoe aantrekkelijk waren de afleiders?
Het beoordelen van de afleiders gebeurt met de zogenaamde a-waarde. De a-waarde
geeft de percentages studenten aan die een fout antwoord (ook wel afleider genoemd)
hebben gekozen. Deze percentages mogen niet te laag zijn, en zeker niet hoger dan Pwaarde. Omdat de afleider dan als afleider gefaald heeft. Mogelijk is het een strikvraag of
een fout in het antwoordmodel.
c. Zijn het de goede studenten die de items goed beantwoord hebben. Oftewel
hoe was het onderscheidend vermogen van het item?
Het onderscheidend vermogen van een item is groter naarmate de betere studenten het
item vaker goed hebben dan de zwakkere studenten. Met behulp van Rir- waarde of Ritwaarde wordt dit aangegeven. Deze varieert van -1 tot + 1. Een positieve Rir- waarde of
Rit- waarde duidt erop, dat de studenten die het afzonderlijke item goed hebben
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gemiddeld een hogere score op de gehele toets hebben dan de studenten die het item
fout hebben.
De volgende factoren beïnvloeden de Rit-waarde en Rir- waarde:

•
•
•

De betrouwbaarheid van de score, afhankelijk van de homogeniteit van het toets
en de lengte ervan;
De mate waarin toets en item hetzelfde meten;
De betrouwbaarheid van het item (duidelijke en ondubbelzinnige vraagstelling, de
kwaliteit van de afleiders)

Rit-waarde en Rir-waarde zijn zelden hoger dan + 0.60. Bekijk de vraag kritisch indien
de waarde lager dan + 0.20 is.
2.4 Item-analyse in Sonate
Opties: Wij kiezen in het menu ‘Toon > Volledig overzicht
(zie figuur B).
Figuur B: Item analyse

Item-analyse (de afzonderlijke toetsvragen):
• Vraag: Nummer van vraag
• Kwaliteit: De kwaliteit van een item wordt door Sonate gewaardeerd op een
kwaliteitschaal van 1 tot 5.
• Kwaliteits criteria: De criteria
• Aantal studenten (A): De aantrekkelijkheid van de afleiders: a-waarde.
• Gemiddelde score (M): Gemiddelde score van de student per gekozen alternatief: Mwaarde.
• P: Moeilijkheidsgraad: p-waarde voor het item afzonderlijk.
• P’: Gecorrigeerde moeilijkheidsgraad: p’-waarde
• Rit: Rit waarde, oftewel hoe goed past dit item in deze toets.
• Rir: Rir waarde,als Rit maar iets nauwkeuriger (Zie uitleg in Bijlage).
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•
•
•

Rk: Raadkans, gecorrigeerd voor dat item en de toets.
Weegfactor: Het gewicht van de vraag: de mate waarin een vraag mee telt. (Zie Stap
1: Aanpassen sleutel-formulier)
Gebruik: Hier kunt u door op het vinkje te klikken de vraag Niet mee laten wegen in
de toets.

2.5 Analyse van de gehele toets
Een toetsanalyse geeft antwoord op de volgende vragen:
a. Hoe moeilijk was de toets als geheel voor deze groep studenten?
De P- waarde geeft het onderscheidend vermogen aan . In het ideale geval is de
gecorrigeerde P- waarde 0.5. Oftewel de helft van de studenten maken het item goed en
de andere helft maakt het item fout. In dat geval wordt gesproken van de maximale
discriminatie (onderscheidend vermogen). Bij een te hoge waarde was het toets te
gemakkelijk of was de kennisoverdracht van docent naar student perfect.
b. Zijn er grote verschillen tussen de prestaties van deze studenten op deze
toets?
De verschillen in prestaties van de studenten blijken uit de spreidingsgraad van de
scores. Een spreidingsgraad kleiner dan 0.10 wijst op een homogene groep studenten.
Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een (te) gemakkelijke of (te) moeilijke toets. Het kan ook op
goed onderwijs duiden als de score gemiddeld goed is. Een spreidingsgraad hoger dan
0.25 wijst op een heterogene groep resultaten. Dat is gunstig als men wil toetsen in
welke mate studenten de stof beheersen.
c. Hoeveel waarde kunnen we hechten aan de rangschikking van deze groep
studenten, die we aan de hand van deze toets kunnen opstellen?
Deze waarde wordt afgeleid uit de betrouwbaarheid van de toets en is gedefinieerd als de
verhouding tussen de “echte” Variantie en de totale Variantie. Het probleem is echter om
achter de “echte” Variantie te komen. Dus de werkelijke verschillen tussen de studenten
en niet de toevallige, niet- bedoelde invloeden op de scores. Daartoe zou men eigenlijk
dezelfde toets herhaaldelijk moeten afnemen.
In de praktijk is dat niet haalbaar. Daarom rekent men met de grootheid KR-20. KR- 20
wordt gebruikt als schatter voor de betrouwbaarheid van de toets. Men moet intussen
wel trachten om de oorzaken van ongewenste varianties uit te sluiten, door bijvoorbeeld:
• De items duidelijk en ondubbelzinnig te formuleren. Wordt de vraag door de
student gelezen zoals het door de docent bedoeld is;
• De items niet te ingewikkeld te stellen. De aandacht van de student moet naar de
vraag gericht zijn en niet naar dubbel ontkenningen en lange complexe zinnen en
combinaties.
• Een toets lang genoeg te maken en de te toetsen leerstof duidelijk te presenteren.
Bij een te korte toets speelt de toevalsfactor een te grote rol. Bijvoorbeeld een
student weet veel van de stof maar deze vraag toevallig niet. Of een student weet
weinig van deze stof en deze vragen toevallig wel.
2.6 Toets-analyse in Sonate
(Zie figuur B of A, links onderaan in het scherm.)
•
•
•

Moeilijkheidsgraad: p-waarde voor de toets in zijn geheel.
Gecorrigeerde raadkans: p’-waarde
Deviatie: De deviatie geeft de spreiding in de scores van de studenten aan.
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•
•
•
•

Variantie: Een veel gehanteerde grootheid als maat voor de spreiding is de
gemiddelde gekwadrateerde afwijking van het rekenkundig gemiddelde, genaamd
variantie.
Spreidingsgraad: De spreidingsgraad wordt bepaald door de standaard-deviatie te
delen door het totaal aantal items.
KR 20 factor: De betrouwbaarheidsschatting wordt onder andere ‘á-coëfficiënt’
genoemd. Voor een gedwongen-raden-systeem hebben Kuder en Richardson de
betrouwbaarheidsschatter KR-20 gedefinieerd.
Standaard meetfout: De standaard meetfout is een maat voor de absolute precisie
van de meting. Het geeft aan of de behaalde cijfers een getrouw beeld geven.

2.7 Kwaliteitschaal van 1 tot 5
SONATE waardeert de items van de toets met een eigen kwaliteitsmeting. Deze
kwaliteitsmeting moet gezien worden als een signalering voor de docent en niet als een
absolute keuring. Het geeft onder andere aan hoe het betreffende item binnen deze toets
past en hoe het item zich heeft gemanifesteerd.
De beoordeling van een item wordt gevormd door een combinatie van vier verschillende
itemanalyse waarden; de voor raden gecorrigeerde moeilijkheidsgraad (p’-waarde), de
aantrekkelijkheid van de afleiders (a-waarde.), de gemiddelde toetsscore van de student
per gekozen item (M-waarde.) en hoe goed past dit item in deze toets (Rit waarde).
Een goed item krijgt als waardering 5 punten. Wordt een “gebrek” geconstateerd dan
geeft SONATE een zogenaamd strafpunt. Als minder dan 10 % van de studenten een
alternatief heeft gekozen wordt geen waardering gegeven oftewel “---“ genoteerd.
SONATE beschouwt het item dan als een ‘weggevertje’. Voor de volledigheid wordt de
kwaliteitswaardering in een kleurschakering van niets tot donker rood weergegeven.
Rode items zouden nog eens kritisch bekeken moeten worden. Na een nadere inspectie
van de betreffende vraag of item kan de docent besluiten om de vraag te handhaven of
bijvoorbeeld om de vraag te laten vervallen of minder zwaar te laten meetellen.
Het strafpuntensysteem is als volgt opgebouwd:
• Een p’-waarde (gecorrigeerde moeilijkheidsgraad) kleiner dan 0.25 levert een
minpunt op. Oftewel bij een item met 1 of meerdere alternatieven hadden
evenveel of minder studenten dan de bestaande raadkans het item juist
beantwoord.
• Een alternatief functioneert niet goed als afleider. Elk alternatief dat zich onder
een bepaalde grens bevindt levert een minpunt op. 1
• Bij elk fout antwoord wordt gecontroleerd of de betreffende score gemiddeld lager
is dan de gemiddelde score met het correcte antwoord. Als meer goede
antwoorden mogelijk zijn wordt het hoogste gemiddelde genomen. Is de
betreffende foute score hoger dan de gemiddelde correcte score dan levert dat
een minpunt op.
• Als de Rit waarde onder de waarde 0,29 komt wordt een minpunt in rekening
gebracht. Komt de Rit waarde onder de waarde 0,19 dan worden twee minpunten
in rekening gebracht.

1

Afhankelijk van de p’-waarde wordt de ondergrens als volgt berekend:
Is (0 < P <= 0,7) dan is de ondergrens -) {0,3 / (2*(aantal opties–1))}
Is (0,7 < P < 0,9) dan is de ondergrens -) {(1 - p) / (2*(aantal opties–1))}
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2.8 Raadkans
Een uitgewerkt voorbeeld
De raadkans is de kans dat een willekeurig gekozen antwoord correct is. Bij een
tweekeuze vraag is dat bijvoorbeeld 50% oftewel 0,5, bij een vijfkeuze vraag is dat 20%
oftewel 0,2.
De gecorrigeerde raadkans
Heeft een item alternatieven die slecht functioneren als afleiders dan is de raadkans niet
zonder meer te definiëren als hierboven geschetst. Kan bijvoorbeeld een vijfkeuze vraag
worden gezien als een vierkeuze vraag als geen enkele student een bepaald alternatief
heeft gekozen. SONATE heeft een eigen methode om zo’n geval te corrigeren.
De stappen in de methode zijn:
• Bepaal hoeveel studenten de vraag fout hebben; dus niet de goede studenten.
• In het ideale geval zijn de studenten met een onjuist antwoord, evenredig
verdeeld over alle foute alternatieven. Bepaal dat evenredige aantal studenten
per fout alternatief.
• Stel per alternatief het verschil in studenten ten opzichte van de ideale verdeling
(evenredig gemiddelde) vast en bepaal het aantal studenten dat “verplaatst” moet
worden om de ideale of evenredige verdeling te krijgen.
• Bepaal het aantal alternatieven tegen de verhouding van het aantal te verplaatsen
studenten en het aantal studenten dat het item fout had.
• Bepaal het aantal goedgekeurde alternatieven.
• Bepaal de gecorrigeerde raadkans.
Een uitgewerkt voorbeeld
Een vijfkeuze vraag is beantwoord door 146 studenten. Er is één goed antwoord
mogelijk.

Alternatief 1 (goede antwoord)

85studenten (Niet relevant)

Alternatief 2

34studenten

Alternatief 3
Alternatief 4
Alternatief 5

8 studenten
18studenten
1 studenten

Verhouding

21,5 / 61 = 0,352

Resultaat

1,41 afgekeurde alternatieven

•
•
•
•
•
•

34 + 8 + 18 + 1 = 61 studenten hebben het item fout beantwoord.
61 evenredig over het aantal foute alternatieven verdeeld, geeft 15,25 studenten
per alternatief.
Er moeten (34-15,25) en (18-15,25) = 18,75 + 2,75 = 21,5 studenten verplaatst
worden.
De verhouding 21,5 / 61 levert het aantal afgekeurde afleiders op van 21,5 / 61 *
4 = 1,41 alternatieven.
Het aantal goedgekeurde alternatieven is dan 5 - 1,41 = 3,59 alternatieven
De gecorrigeerde raadkans bedraagt dan 1 / 3,59 = 0,28 oftewel 28 %, terwijl de
oorspronkelijke raadkans 20 % was.
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Opmerkingen:
• Als er meerdere alternatieven correct zijn, dan wordt op eenzelfde manier het
aantal afgekeurde correcte alternatieven (juiste antwoorden) bepaald. De
verhouding tussen het aantal goedgekeurde correcte alternatieven en
goedgekeurde afleiders levert dan de gecorrigeerde raadkans.
• Als elke student het juiste antwoord zou kiezen zouden in theorie alle afleiders
afgekeurd moeten worden. Echter kan het ook zijn dat de vraag te gemakkelijk
was oftewel een ‘weggevertje’. In die situatie worden geen alternatieven
afgekeurd.
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3. De Cijferverwerking
3.1 Hoe te beginnen?
Na de item- en toetsanalyse gaan we in dit hoofdstuk in op de cijferverwerking. Hierbij
bepalen we onder andere de toetssleutel, de normering en de uiteindelijke cijfers.
Stap 1: Opties (zie figuur C)
Hier zijn 3 opties van belang:
• Nauwkeurigheid cijfer: Hier kunt u aangeven hoeveel decimalen u uw cijfer wilt
toekennen.
• Weergave score/cijfer in..: Hier geeft u aan of u uw score/cijfer in procenten of
aantallen wilt weergegeven.
• Taal: Hier geeft u aan in welke taal u Sonate wilt instellen. Nederlands of Engels.

Figuur C: Opties

Stap 2: Score cijfer: (zie figuur D)
De Score Cijfer transformatie kent 2 vormen:
1 Gelijke klassen: 1-5,5-10 of 0-5,5-10
Bij gelijke klassen kunnen 3 velden worden ingevuld:
o De ondergrens, hetgeen cijfer 0 of 1 vertegenwoordigt
o De net-voldoende grens, hetgeen het cijfer 5,5 vertegenwoordigt
o De bovengrens, hetgeen het cijfer 10 vertegenwoordigt
U kunt de standaard waarden van alle drie bovengenoemde velden vrij aanpassen,
dat geld zowel voor: Score # en het Cijfer.
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2

Vrije indeling: 1…10 of 0…10
Bij de vrije indeling kan voor ieder cijfer de benodigde score worden
gespecificeerd.
U kunt de standaardwaarde van alle velden vrij aanpassen, dat geldt voor: Score
# en het Cijfer.
Het beste is om dan vanaf de 10 omlaag te werken bij het invullen van de
waarden, daar deze elkaar soms in de weg liggen als u met invullen van laag naar
hoog begint.
LET OP:
Het op basis van een (cesuur)percentage bepalen van de normering kan op twee
manieren:
a) Het aantal vragen goed score voor het percentage is als volgt te berekenen:
het totaal aantal vragen gedeeld door 100, vermenigvuldigd met het gewenste
percentage cesuur.
Dus stel: 98 vragen die meetellen en een cesuur van 75 procent:
(98/100)*75=73,5 vragen goed voor een 5,5. Het cijfer 73,5 kun je dan
invullen bij score, waarna het percentage verandert in 75%.
b) Een alternatieve manier is door via opties te kiezen voor weergave van
percentages ipv aantallen en dan in de grafiek (in tabblad score-cijfer) met het
blauwe bolletje te schuiven tot je het gewenste percentage bij de 5,5 hebt.
Beide manieren leveren dezelfde uitkomst.
Belangrijk:
Daarnaast moet je er ook rekening mee houden dat na het weghalen van vragen
er een percentage weergegeven wordt dat groter is dan 100%.
Dit is handmatig op te lossen door het juiste totaal aantal vragen te vermelden in
het vakje voor de 10.
Je geeft dus niet alleen aan hoeveel vragen de student goed moet hebben voor
een 5,5 maar ook hoeveel voor een 10.
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Figuur D: Score cijfers

Let op:
Bij SONATE zijn de parameters vanuit de verschillende instelmogelijkheden met elkaar
gekoppeld en worden altijd direct geactualiseerd.
Stap 3: Student info: (zie figuur E)
Hier zijn 3 opties van belang:
1

Resultatentabel (zie figuur E)
In deze Resultatentabel staan de volgende rijen:
• Correct antwoord: De ‘juiste’ antwoorden zoals
aangegeven in Stap 1: Aanpassen sleutel-formulier
• Weegfactor: De weegfactor zoals aangegeven in Stap 1:
Aanpassen sleutel-formulier, Weegfactor.
• Vraag: De nummers van de vragen.
In deze Resutatentabel staan de volgende kolommen:
• #: Nummervolgorde van de gescande formulieren
• Student nr: Nummer van Student
• Student naam: Naam van Student
• Opl: N.V.T voor Avans studenten
• V: N.V.T voor Avans studenten
• Score #: Het aantal ‘juiste’ antwoorden van de student.
• Score %: Het percentage ‘juiste’ antwoorden van de student
• Cijfer: Het behaalde cijfer van de student
• Gebruik: Of de vraag meegerekend word. U kunt de vraag aan- of -uit- zetten door op het ’vinkje’ te klikken.
• 1, 2, 3, enz: dit zijn de antwoorden van de student. Bij een
hoofdletter heeft de student het ‘juiste’antwoord gekozen.
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Let op:
Het kan voorkomen dat sommige cellen -rood- zijn. Rode cellen betekenen
dat de student -geen antwoord- heeft gegeven of dat hij meerdere
antwoorden heeft gegeven.
Het kan ook voorkomen dat sommige cellen -groen- zijn. Groene cellen
betekenen dat de toetssleutel (Invoer gegevens) nog niet is ingevuld.

Figuur E: Resultatentabel

2

Student score grafiek (zie figuur F)
De scoregrafiek toont de behaalde scores van het aantal studenten.
Linksonder ziet u informatie over de toets zoals het aantal vragen,
studenten en behaalde scores. Tevens ziet u hier informatie over de
‘kwaliteit’ van de toets zoals moeilijkheidsgraad, raadkans, deviatie enz.

Rechtsboven ziet u een vak met daarin:
Score studenten < Cesuur
aantal: 1
percentage 6.3

Linksboven ziet u een vak met daarin:
Score studenten > Cesuur
aantal: 15
percentage: 93.8

Hier vindt u gegevens over het aantal en percentage studenten dat bij Cesuur X
zijn “gezakt” en “geslaagd”.
De verschillende instelmogelijkheden van sonate zijn aan elkaar gekoppeld,
worden direct geactualiseerd en gekoppeld aan de Score Cijfer transformatie. (zie
stap 3 )
Met de Cesuurlijn (de blauwe onderbroken verticale lijn met bovenaan de zwarte
pijltjes) kunt u de Cesuur direct aanpassen en hierbij ook meteen zien wat voor
effect dit heeft op de scores van de studenten.
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(Hierbij moet u de muisaanwijzer plaatsen op de zwarte pijltjes van de Cesuurlijn,
de muisaanwijzer verandert dan in zwarte pijtjes, dan de linkermuisknop
ingedrukt houden en vervolgens kun u de Cesuurlijn verschuiven).
Let op:
Dit werkt alleen als u bij de Score Cijfer transformatie heb gekozen voor Gelijke
klassen. (zie Stap 3 )
Figuur F: Student score grafiek

3

Student cijfer grafiek (zie figuur G)
De cijfergrafiek toont de behaalde cijfers..
Linksonder ziet u informatie over de toets zoals de hoeveelheid vragen,
studenten en behaalde scores. Tevens ziet u hier informatie over de
‘kwaliteit’ van de toets zoals moeilijkheidsgraad, raadkans, deviatie enz.

Rechtsboven ziet u een vak met daarin:
Studenten geslaagd
aantal: 1
percentage 6.3

Linksboven ziet u een vak met daarin:
Studenten gezakt
aantal: 15
percentage: 93.8
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Figuur G: Student cijfer grafiek

Stap 4: Printen cijfer informatie
Printen in SONATE werkt volgens het WYSIWYG ( What You See Is What You Get) of in
het Nederlands: Je krijgt wat je ziet principe.
Wat u op het scherm ziet wordt op eenzelfde wijze afgedrukt.
Rechts onderaan op het scherm ziet u: Student overzicht:
 Volledig
 Naam-Nr-Score-cijfer
 NR-Score-cijfer
Hier kunt u aanvinken welke informatie u wilt printen Daarna via Bestand > ??? de
printopdracht geven.
3.2 Exporteren en importeren van de resultaten (bv naar Osiris).
Sonate biedt de mogelijkheid om de resultaten te exporteren naar een ASCII bestand.
Klik op Bestand / Exporteren naar een ASCII bestand.
U kunt dit ASCII bestand inlezen in verschillende software pakketten. Hierbij een
voorbeeld van hoe een ASCII bestand te importeren in MS Excel 2007.
Start Ms Excel 2007 op.
Klik op Openen
- Klik op de Microsoft Office-knop en klik vervolgens op Openen.
- Selecteer de optie Alle bestanden (*.*) in de lijst Bestandstype.
- Dubbelklik op het tekstbestand (ASCII bestand) dat u wilt openen.
- De wizard Tekst importeren wordt gestart.
Volg de onderstaande stappen:
Let op: U moet exact dezelfde opties aanvinken als in de onderstaande voorbeelden.
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Klik nu op Voltooien, het bestand is nu geïmporteerd en u kunt het opslaan als Excel
bestand. Met dit excel bestand kan de verdere verwerking in Osiris plaatsvinden.
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Bijlage

Uitleg statistische- en toetsindicatoren.
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