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I MANAGEMENTLETTERS SCHRIJVEN VOOR DELOITTE 
 

 

Managementletters schrijven voor Deloitte is een opleidingsprogramma bestemd voor net 

afgestudeerde (of afstuderende) RA-accountants die binnen de organisatie van Deloitte de 

functie van controleleider vervullen. De deelnemers aan het opleidingsprogramma hebben in 

de regel een WO-studie Economie of een HBO-studie Accountancy afgerond en volgden of 

volgen daarna een zogeheten WO-kopstudie Accountancy. 

 

1.1 De functie van controleleider 

 

Binnen een accountantsmaatschap is de controleleider doorgaans degene die de 

managementletters schrijft. De managementletter is een primair informatieve tekst 

geadresseerd aan de top van de organisatie (bestuur en commissarissen) of aan de directie van 

het bedrijf dat door de accountant onder de coupe is genomen en is doorgelicht.  

 In de betreffende tekst schetst de accountant een zo helder mogelijk beeld van zaken 

die tijdens de controle van de jaarrekening naar voren zijn gekomen; hij gaat daarbij ook in op 

vaak netelige kwesties die volgens hem de aandacht van het bestuur van de doorgelichte 

organisatie verdienen. Niet zelden gaat het daarbij om aspecten die de administratieve 

organisatie betreffen (hoe is deze ingericht, functioneert deze naar behoren?) en om de interne 

controle (is het bestuur van de organisatie in voldoende mate ‘in control’?). Het kan echter 

ook om andere aspecten gaan die de bedrijfsvoering in het algemeen raken. Kwesties zoals 

deze die tijdens de door hem uitgevoerde controle naar voren zijn gekomen, vermeldt de 

accountant in zijn managementletter op grond van zijn ‘natuurlijke adviesfunctie’. 

 De accountant heeft overigens meestal geen speciaal onderzoek uitgevoerd naar de 

onderwerpen die doorgaans in de managementletter belicht worden – zou dat wel het geval 
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zijn, dan zou er een geheel ander type tekst geschreven moeten worden: een Rapport van 

Bevindingen. 

 

De managementletter bevat meestal een reeks van onvolkomenheden, zaken die uit het 

oogpunt van een adequate en efficiënte bedrijfsvoering de nodige verbetering behoeven. 

Anders uitgedrukt: de managementletter bevat dus meestal ‘slecht’ nieuws. Dat stelt uit de 

aard der zaak bijzonder hoge eisen aan de wijze waarop de informatie in de managementletter 

wordt gepresenteerd – temeer daar de managementletter vaak de enige tekst is (afgezien dan 

van de tekst waarin de accountantsverklaring zelf staat vermeld) die de klant van de 

accountant jaarlijks ontvangt. Vanuit dit perspectief behoeft het geen verwondering dat bij 

alle grote en middelgrote accountantsmaatschappen trainingen in het schrijven worden 

gegeven. 

 

1.2 Opzet van het programma Managementletters schrijven voor Deloitte 

 

Het opleidingsprogramma Managementletters schrijven voor Deloitte onderscheidt zich op 

drie relevante punten van andere, meer conventioneel getinte schrijftrainingen. 

 

• het opleidingsprogramma kan gekarakteriseerd worden als een ‘blended’ 

programma: het eerste deel bestaat uit het individueel volgen van een e-

learning programma, het tweede deel bestaat uit een groepsbijeenkomst in een 

zaaltje 

 

• het opleidingsprogramma is uitsluitend gericht op het (leren) schrijven van één 
type tekst: de managementletter 

 
• het opleidingsprogramma bevat ook vakinhoudelijke onderdelen uit de 

accountancy 
 
Het e-learningprogramma (en op een specifiek onderdeel van dit trainingsprogramma zullen 

we ons hier verder concentreren: de intaketoets) bevat in totaal vijf modules (1. Efficiënte 

Tekstopzet 2. Lezergerichte Bevindingen 3. Toegankelijk Betoog 4. Aantrekkelijke 

Formulering 5. Deloitte Uitstraling en Toon) die elk een ander onderdeel van het 

schrijfproces c.q. schrijfproduct bestrijken. Elk van deze vijf ‘macro’-modules is op 

microniveau weer onderverdeeld in vier aparte episodes die – wederom – elk een ander aspect 
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van het schrijven betreffen. Het totale trainingsprogramma bevat dus 20 verschillende 

episodes (zie tabel 1.1). 

 

 
Tabel 1.1: Opbouw van het e-learningpogramma, naar module resp. episode 
 
 
MODULE     EPISODE 
 
(1)Efficiënte Tekstopzet  Van IAA naar tekstopzet 
      Bevindingen logisch indelen 
      Samenvatten, inleiden, afsluiten 
      Presentatievorm kiezen 
 
(2)Lezergerichte Bevindingen  Van dossier naar managementletter 
      Ingrediënten herkennen 
      Relevante informatie geven 
      Overtuigend adviseren 
 
(3)Toegankelijk Betoog   Duidelijk verwijzen 
      Adequaat opsommen 
      Zinnen aan elkaar knopen 
      Overzichtelijke alinea’s maken 
 
(4)Aantrekkelijke Formulering  Concrete zinnen schrijven 
      Taal van de lezer gebruiken 
      Kiezen voor actief of passief 
      Informatie doseren 
 
(5)Deloitte Uitstraling en Toon Formuleren met rechte rug 
      Professioneel schrijven 
      Formuleren met respect 
      De lezer aanspreken 
   
 
Na inschrijving en instructie doorloopt de deelnemer de volgende procedure die uit 3 stappen 

bestaat: 

 

1. Hij legt eerst een intaketoets af die (op dit moment althans) uit 80 items bestaat; op 

grond van het behaalde resultaat op deze intaketoets volgt voor elke episode apart 

een studieadvies dat één van de volgende drie mogelijkheden behelst:  

A. Zeer intensief doen  

B. Beslist doen  

C. Alleen bij twijfel doen 

2. Op grond van de gegeven adviezen uit stap 1 doorloopt de deelnemer individueel 

het specifieke, op zijn vaardighedenniveau toegesneden e-learningprogramma (het 

programma is overigens zo ontworpen dat ook alle 20 episodes, indien nodig, 

geoefend kunnen worden); de deelnemer mag vervolgens zelf bepalen wanneer hij 
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een onderdeel voldoende heeft geoefend en wanneer hij naar zijn oordeel de stof  

voldoende beheerst 

3. Na het specifieke, gedifferentieerde e-learningprogramma legt de deelnemer op 

een door hem zelf gekozen moment een uittaketoets af (bestaande uit 20 items); 

evenals het geval is bij de intaketoets, mondt het behaalde resultaat bij deze 

uittaketoets uit in een individueel advies dat vele verschillende vormen kan 

aannemen, variërend van “Je hebt geen enkele vraag juist beantwoord. Dit was ook 

het geval bij de intake. Kortom: dit onderdeel moet je beslist nog een keer 

helemaal grondig doen! En pak ook de syllabus er bij” tot “Je hebt een flinke 

progressie gemaakt. Van minimale score bij de intake tot een goede score op je 

eindtoets. Proficiat!”. Zoals uit de aangehaalde adviezen blijkt, wordt bij de 

advisering van de deelnemer de intakescore mede in de overwegingen betrokken. 

De deelnemer is slechts dan voor het e-learningprogramma geslaagd indien zijn 

totaalscore op de uittaketoets (een toets die hij overigens herhaalde malen mag 

afleggen) minimaal 70% bedraagt. Met het behalen van deze mastery-score wordt 

hij toegelaten tot deel 2 van het trainingsprogramma: de groepsgewijze 

bijeenkomst.  

 

 

1.3 Probleemstelling 

 

Uit bovenstaande beschrijving van de procedure bij deel I van het opleidingsprogramma 

Managementletters schrijven voor Deloitte valt af te leiden dat de intaketoets in dit 

programma een cruciale rol speelt: op grond van het op de intaketoets behaalde resultaat 

wordt een gedifferentieerd, specifiek studieadvies aan de deelnemers verstrekt dat de aard van 

het leerpad van de deelnemers fundamenteel stuurt. Zo kan de één met klem worden 

aangeraden de nodige aandacht te schenken aan liefst 16 verschillende episodes terwijl hij de 

overige 4 - gezien zijn prestatieniveau op deze deelvaardigheden – met een gerust hart mag 

laten vallen, terwijl een andere deelnemer (in theorie althans) mag volstaan met wat oefenen 

van één enkele episode.  

Hoe staat het echter met de kwaliteit van dergelijke adviezen? Zijn de op grond van de 

resultaten van de intaketoets verstrekte adviezen wel adequaat? Wordt de deelnemer die over 

onvoldoende (deel)vaardigheden in het schrijven van managementletters beschikt, in het aan 

hem verstrekte advies ook terecht aangespoord om al die episodes te oefenen, of wordt hem 
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wellicht ten onrechte aangeraden deze episodes alleen in geval van twijfel te bestuderen? En 

omgekeerd: wordt de ervaren en competente schrijver van managementletters niet nodeloos 

opgescheept met irrelevante adviezen die erop neer komen dat hij de nodige tijd en aandacht 

aan deze of gene episode dient te besteden, episodes die hij al lang onder de knie heeft?  

Zulke vragen naar de psychometrische kwaliteiten van de intaketoets als meetinstrument 

klemmen temeer als men beseft dat in de intaketoets (in zijn huidige vorm althans) elke 

episode door slechts 4 items wordt gerepresenteerd: is een betrouwbaar en valide advies op 

grond van een score op slechts 4 items wel mogelijk?  

Naast deze wat meer academisch getinte vragen dienen er bij de intaketoets ook 

vragen van meer praktische aard gesteld te worden, vragen die met name de efficiëntie van dit 

meetinstrument betreffen. Immers, de huidige intaketoets, bestaande uit in totaal liefst 80 

items, legt ongetwijfeld een behoorlijk beslag op de schaarse tijd van de deelnemers. Zou dat 

aantal niet wat gereduceerd kunnen worden, zonder al te veel informatieverlies? Of zou dat 

aantal juist fors moeten worden uitgebreid teneinde een kwalitatief adequaat advies te 

garanderen? Vragen als hier gesteld staan centraal in dit empirisch onderzoeksrapport waarin 

verslag wordt gedaan van de resultaten van psychometrisch en data-analytisch onderzoek naar 

de kwaliteit van de intaketoets. Abstract geformuleerd luidt de te beantwoorden 

onderzoeksvraag: 

 

• Vormt de uitkomst van de intaketoets een adequate representatie van het 

vaardighedenniveau van de deelnemer op de verschillende episodes c.q. 

aspecten die bij het schrijven van managementletters onderscheiden kunnen 

worden? 

 

In het vervolg van dit onderzoeksrapport zal deze abstracte vraag successievelijk 

geconcretiseerd worden. In dit stadium is het afdoende om op te merken dat de eisen die 

gesteld moeten worden aan de intaketoets, uiteenlopend van aard zijn en – belangrijker – nog 

incompatibel ook: vanuit psychometrisch oogpunt bekeken zou een zo lang mogelijke 

intaketoets – een toets die uit zoveel mogelijk items bestaat – ideaal zijn, terwijl vanuit 

praktisch oogpunt bekeken de intaketoets idealiter zo kort mogelijk zou moeten zijn, dat wil 

zeggen uit zo min mogelijk items zou moeten bestaan. Tussen deze twee incompatibele eisen 

zal zo prudent mogelijk gelaveerd moeten worden. 
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1.4 De opbouw van dit rapport 

 

Het onderhavige verslag is als volgt opgebouwd:   

In hoofdstuk II wordt in het kort het formatieve karakter van de intaketoets toegelicht en  

worden enkele decisietheoretische consequenties ervan besproken voor zover het gaat om 

praktische beslissingen die men op grond van de formatieve toetsuitslagen denkt te kunnen 

nemen. Uitgaande van deze beschouwingen worden vijf criteria ontwikkeld waaraan de 

kwaliteit van de intaketoets kan worden afgemeten en op grond waarvan de bovenstaande 

onderzoeksvraag zo adequaat mogelijk beantwoord kan worden; vervolgens wordt aan de 

hand van de scoreverdeling van de intaketoets het empirische databestand besproken, en 

opgeschoond. Op grond van de empirisch verkregen scoreverdeling zal worden stilgestaan bij 

de vraag of de moeilijkheidsgraad van de intaketoets is aangepast aan c.q. toegesneden op het 

niveau van de deelnemers. Dit hoofdstuk besluit met een overzicht van de verstrekte adviezen 

per module. 

In hoofdstuk III komt de praktische vraag aan de orde hoeveel tijd de ‘modale’ 

deelnemer kwijt is aan de afname van de intaketoets als geheel, en aan de afname van een 

individueel item afzonderlijk. Op grond van een analyse van tijdsbesteding bij de intaketoets 

bestaande uit 60 items wordt een voorspelling geformuleerd over de benodigde tijd bij een 80-

itemtoets – een voorspelling die krachtens de bijzondere aard en opbouw van het databestand 

ook empirisch getoetst kan en zal worden. 

In hoofdstuk IV worden de resultaten van een aantal exercities op het vlak van 

betrouwbaarheidsanalyse gepresenteerd; onder meer zal worden nagegaan welke invloed 

testverlenging- of testverkorting op de betrouwbaarheid heeft. Daartoe zal de betrouwbaarheid 

van de 20 verschillende episodes (die op dit moment in de intaketoets elk worden 

gerepresenteerd door 4 items) en de betrouwbaarheid van de 5 verschillende modules worden 

vergeleken bij een variërend aantal items per episode (namelijk van 2 tot 7). 

In hoofdstuk V worden een aantal data-analytische technieken uitgevoerd (i.c. analyse 

van covariantiestructuren) die informatie (kunnen) verschaffen over de constructvaliditeit van 

de 20 verschillende episodes. Er zal met name worden ingegaan op de divergente en 

convergente validiteit van de 20 episodes, en van de 5 modules. 

In hoofdstuk VI wordt, aan de hand van een specifiek ‘ideaal’ intern criterium, 

nagegaan hoeveel correcte en hoeveel foute adviezen er aan de deelnemers verstrekt worden 

wanneer het aantal items per episode stapsgewijs afneemt van 6 tot 2. 
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Hoofdstuk VII bevat een samenvatting van de voornaamste empirische bevindingen, 

geeft een antwoord op de gestelde onderzoeksvraag en besluit met een reeks praktische 

aanbevelingen.  
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II Scoreverdeling en moeilijkheidsgraad van de intaketoets 
 

 

2.1 Het formatieve karakter van de intaketoets 

 

De intaketoets is, anders dan de uittaketoets, een zogenaamde formatieve toets: de uitkomsten 

op een dergelijke toets worden gebruikt om het toekomstig leer- en onderwijsproces van een 

individu te sturen. De (primaire) functie van de uittaketoets is echter van geheel andere aard: 

de uittaketoets is een summatieve toets met behulp waarvan wordt nagegaan in hoeverre een 

individu erin geslaagd is zich het daaraan voorafgaand leer-en onderwijsprogramma in 

voldoende mate meester te maken. Terzijde zij opgemerkt dat de uittaketoets in zijn huidige 

vorm een feite een mengvorm is van zowel formatieve als van summatieve aard: op basis van 

de scores op de uittaketoets wordt, wanneer de ‘mastery score’ niet wordt gehaald, aan de 

deelnemer gedifferentieerde feedback gegeven over het herhaald en opnieuw doornemen van 

(onderdelen van) de stof. In onderstaande beschouwingen gaan we ter wille van de 

duidelijkheid gemakshalve uit van een summatieve toets pur sang.   

Dit functionele verschil in formatieve en summatieve toetsen heeft consequenties voor 

de aard c.q. grootte van het type fouten die er bij praktische beslissingen op grond van beide 

typen toetsen gemaakt kunnen worden. In ‘werkelijkheid’ is het vaardighedenniveau van een 

deelnemer uiteraard onbekend: dat wordt nu juist geschat met behulp van een toets. Bij 

schattingen van het vaardighedenniveau en, in verlengde daarvan: bij de praktische 

beslissingen die men op grond van die schattingen neemt, kunnen echter twee totaal 

verschillende typen fouten worden gemaakt: een deelnemer beheerst de stof ‘in werkelijkheid’ 

onvoldoende, terwijl de toets ten onrechte indiceert dat de deelnemer een voldoende niveau 

heeft behaald (type II-fout, ook wel een ‘miss’ genoemd). Maar ook het omgekeerde kan 

natuurlijk het geval zijn: ‘in werkelijkheid’ beheerst een deelnemer de door de toets bestreken 

stof op voldoende niveau, terwijl de toets ten onrechte indiceert dat diens niveau het vereiste 

minimum niet te boven komt (type I-fout, ook wel ‘vals alarm’ genoemd).  

Voor een formatieve toets is het zaak het type II-fout te minimaliseren: voor dit type 

toetsen zou het ongetwijfeld een grove fout zijn een deelnemer te adviseren om verder maar 

niet te oefenen en het trainingsprogramma te laten voor wat het is, terwijl zijn niveau 

abominabel is. Het type-I fout dat bij deze formatieve toetsen gemaakt wordt (de competente 

persoon – ten onrechte – adviseren een bepaald studietraject te volgen), wordt 

 11



begrijpelijkerwijze veel minder ernstig geacht dan type II-fout: het onjuiste advies om toch te 

oefenen is, ook al is dit in dit geval niet per se strikt noodzakelijk, op zijn hoogst overbodig te 

noemen. En verder kan het natuurlijk nooit kwaad extra training op te doen in een vaardigheid 

die notoir complex van aard is. 

Voor een summatieve toets echter is het doorgaans zaak juist het type I-fout te 

minimaliseren: het zou bij toetsen van dit type van een grove fout getuigen een deelnemer te 

laten zakken, terwijl deze in feite het mastery-niveau heeft bereikt. Type II-fout bij deze toets 

– het laten slagen van de deelnemer die over onvoldoende vaardigheden beschikt – wordt 

daarbij voor lief genomen, althans aan die fout wordt in de regel wat minder belang gehecht.  

Het problematische van het minimaliseren van deze typen fouten is dat de grootte van 

(de kans op) beide typen fouten omgekeerd evenredig is: probeer je de kans op type-I fout te 

minimaliseren, neemt automatisch de kans op type-II fout toe. Ook het omgekeerde is het 

geval. Beide typen fouten zijn dus niet tegelijkertijd te reduceren; dat geldt ook voor de 

intaketoets. In hoofdstuk VI zal, met het oog op het bepalen van de kwaliteit van een 80-item 

intaketoets in vergelijking met die van een 60-item toets, juist op dit type II-fouten worden  

teruggekomen. 

 

 

2.2 Criteria voor de kwaliteit van de intaketoets 

 

Bovenstaande beschouwing impliceert dat voor een formatieve intaketoets het te hanteren 

praktische decisiecriterium (welk type advies moet gegeven worden: wel of juist niet oefenen 

van een onderdeel?) uiterst streng c.q. ‘conservatief’ dient te zijn, in die zin dat zo veel als 

mogelijk voorkomen moet worden dat deelnemers wier niveau onvoldoende is, het onjuiste 

advies krijgen om niet te hoeven oefenen aangezien hun niveau – gezien de toetsuitslag - 

adequaat zou zijn.Vanuit dit perspectief is het huidige praktische decisiecriterium dat bij de 

intaketoets gehanteerd wordt, optimaal: alleen wanneer een deelnemer op een onderdeel (c.q. 

episode) 100% scoort, wordt hem geadviseerd het betreffende onderdeel te laten voor wat het 

is (‘alleen bij twijfel doen’) – en zelfs dit advies is terecht nog heel voorzichtig en 

‘conservatief’ geformuleerd. Scoort een deelnemer tussen de 50 en de 100% correct, volgt het 

advies ‘beslist doen’; scoort een deelnemer lager dan 50% op een episode, wordt hem 

geadviseerd de betreffende episode ‘zeer intensief’ te bestuderen. Kortom, het huidige 

decisiecriterium dat bij de intaketoets gehanteerd wordt om een (schatting van de) toetsuitslag 
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om te zetten in een praktisch advies, is zo ingericht dat de kans op type-II fout wordt 

geminimaliseerd.    

 

Een tweede criterium dat een rol speelt bij het bepalen van de kwaliteit van de intaketoets 

vormt de betrouwbaarheid van de toets. Uit de aard der zaak is de kwaliteit van het gegeven 

advies (en daarmee de kansen op type-I en type-II fout) mede afhankelijk van de 

betrouwbaarheid waarmee het vaardighedenniveau gemeten wordt. In het algemeen geldt: hoe 

hoger de betrouwbaarheid van de toets, hoe beter de schattingen van het niveau in vaardigheid 

en – in het verlengde daarvan – hoe beter de kwaliteit van het te geven advies.  

 De huidige intaketoets bestaat uit 80 items: elke episode (20 in totaal) is 

vertegenwoordigd door 4 items. Niet elke deelnemer krijgt overigens per episode precies 

dezelfde items aangeboden: de betreffende items worden immers aselect getrokken uit een 

itembank die uit 140 items bestaat. In de itembank zijn per episode 7 items geconstrueerd 

waaruit een aselecte trekking (zonder teruglegging) plaatsvindt (twee uitzonderingen op deze 

regel: de itembank voor de episode ‘Bevindingen logisch indelen’ bestaat niet uit 7, maar uit 8 

items, terwijl de itembank voor de episode ‘Overtuigend adviseren’ uit 6 items bestaat – we 

zullen met deze verschillen in de grootte van de itembank in onze analyses rekening houden).  

De concrete vraag die in dit kader gesteld kan worden, luidt: kan het 

vaardighedenniveau per episode (en per module) op betrouwbare wijze gemeten worden met 

behulp van 4 items? En zo ja, is het dan eventueel mogelijk het aantal items per episode te 

reduceren tot 3, of wellicht zelfs tot 2?  

Met het oog op het functionele onderscheid tussen formatieve toetsen aan de ene kant 

en summatieve toetsen aan de andere kant dient opgemerkt te worden dat de 

betrouwbaarheidseis varieert al naar gelang het type test: voor summatieve evaluatie is 

doorgaans, gezien de civiele effecten van het merendeel van summatieve toetsen - een 

extreem hoge mate van betrouwbaarheid vereist (minimaal .90), voor formatieve evaluatie 

kan naar het oordeel van ter zake kundigen volstaan worden met een veel lagere 

betrouwbaarheid (rond de .70). Gezien het extreem conservatieve decisiecriterium bij de 

intaketoets kan misschien volstaan worden met betrouwbaarheden die zelfs wat lager dan .70 

uitvallen.   

 

Een derde criterium dat van fundamenteel belang is voor een kwaliteitsbepaling van de 

intaketoets, een criterium overigens dat niet onafhankelijk is van de twee eerder genoemde,  

vormt de constructvaliditeit: is het mogelijk om met behulp van 4 items het construct c.q. de 
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deelvaardigheid die door een episode geacht wordt te worden bestreken, ook adequaat te 

meten? Kunnen de 4 conceptueel onderscheiden deelvaardigheden die indicatief zijn voor de 

4 verschillende episodes binnen dezelfde module, wel adequaat van elkaar onderscheiden 

worden? Of vormen zij wellicht gezamenlijk één dimensie binnen dezelfde module 

waarbinnen geen verdere differentiatie mogelijk is? Zou dat laatste onverhoopt het geval zijn, 

dan zou het in praktisch opzicht betrekkelijk zinloos zijn deelnemers met een gedifferentieerd 

advies op episodeniveau op te zadelen – in plaats van 4 verschillende adviezen op 

episodeniveau zou in een dergelijk geval, zonder enig informatieverlies, volstaan kunnen 

worden met één enkel, generiek advies op een hoger aggregatieniveau: dat van de module. 

 

Een vierde criterium waaraan in dit rapport de kwaliteit van de intaketoets zal worden 

afgemeten, wordt gevormd door het aantal correcte en het aantal foutieve classificaties c.q. 

adviezen, uitgaande van de (empirisch nog te onderbouwen) assumptie dat een intaketoets met 

7 items per episode (dus een intaketoets met in totaal niet 80, doch 140 items) de meest 

betrouwbare classificatie oplevert. 

 

Het laatste criterium dat zal worden ingezet bij de bepaling van de kwaliteit van de intaketoets 

is praktisch van aard (maar daarom niet minder belangrijk): de tijd die het de doorsnee 

deelnemer kost om de intaketoets af te leggen. Hoe minder kosten – in termen van tijd – hoe 

groter ceteris paribus de kwaliteit van de toets. 

 

2.3 De scoreverdeling van de intaketoets 

 

 

Het oorspronkelijke databestand bestaat uit de (intake)toetsgegevens van 154 personen die in 

de periode 2006-2007 het e-learningprogramma hebben doorlopen. In de loop der tijden is er, 

met het oog op optimalisering van de betrouwbaarheid, aan de intaketoets gesleuteld: per 

episode is het aantal items verhoogd van 3 naar 4 (dus de totale toets is van de oorspronkelijke 

60 items uitgebreid tot de huidige 80 items). In het onderhavige databestand heeft het 

merendeel van de deelnemers de 60-item intaketoets afgelegd, een minderheid de 80-item 

toets. Beide (sub)databestanden zullen in de berekeningen betrokken worden. 

 In tabel 2.1 staat een overzicht van de scoreverdeling in het volledige databestand van 

n=154. Als score op de intaketoets is, gezien de verschillende omvang van de twee typen 

intaketoetsen, gekozen voor het totale aantal goed beantwoorde items uitgedrukt als 
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percentage van het totaal aantal aangeboden items. Deze transformatie maakt het mogelijk de 

totaalscores op beide toetsen rechtstreeks met elkaar op dezelfde metrische schaal te 

vergelijken, ook al verschilt het aantal aangeboden items per toets aanzienlijk.  

Ter illustratie van de toegepaste scoretransformatie: een deelnemer die bijvoorbeeld 60 

items correct heeft beantwoord van de in totaal 80 aangeboden items, krijgt een score van 80; 

een deelnemer die bijvoorbeeld 40 van de in totaal 60 items correct heeft beantwoord, behaalt 

een score van 67.  

 
Tabel 2.1: absolute, percentuele en cumulatieve percentuele scoreverdeling 
van de Intaketoets (n=154); score uitgedrukt als percentage goed 
beantwoorde items van het totaal aantal aangeboden items(k=60 dan wel k=80) 
                                                         

                 Score  Frekwentie  Perc. Cum Perc. 
 

                                0         3      1.9      1.9 
                                7         1       .6      2.6 
                                8         1       .6      3.2 
                               10         1       .6      3.9 
                               18         1       .6      4.5 
                               20         3      1.9      6.5 
                               22         1       .6      7.1 
                               25         1       .6      7.8 
                               28         1       .6      8.4 
                               30         1       .6      9.1 
                               35         2      1.3     10.4 
                               37         3      1.9     12.3 
                               40         6      3.9     16.2 
                               41         1       .6     16.9 
                               42         1       .6     17.5 
                               43         7      4.5     22.1 
                               45        10      6.5     28.6 
                               46         3      1.9     30.5 
                               47         8      5.2     35.7 
                               48         7      4.5     40.3 
                               50        11      7.1     47.4 
                               51         4      2.6     50.0 
                               52         7      4.5     54.5 
                               53         8      5.2     59.7 
                               54         5      3.2     63.0 
                               55        16     10.4     73.4 
                               56         1       .6     74.0 
                               57         5      3.2     77.3 
                               58         6      3.9     81.2 
                               59         5      3.2     84.4 
                               60         7      4.5     89.0 
                               61         1       .6     89.6 
                               62         2      1.3     90.9 
                               63         8      5.2     96.1 
                               64         1       .6     96.8 
                               65         2      1.3     98.1 
                               67         2      1.3     99.4 
                               72         1       .6    100.0 

                       Totaal      154   100.0    100.0 
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Met een gemiddelde van 48.69 (en een standaarddeviatie van 13.12) lijkt de intaketoets wat 

aan de lastige kant, even aangenomen dat alle data valide zijn. Dat zijn ze echter niet, zo blijkt 

uit nadere inspectie. Hoe kan iemand immers op een 60- (of om het even) een 80-itemtoets 

ooit een score van 0 behalen, of een score van 7 of 8? De scores uit het onderste deciel van 

deze verdeling zijn zonder meer suspect. 

 Bij nadere analyse van het databestand blijken de 7 personen uit de onderste regionen 

van de scoreverdeling (i.c. een score lager dan 20) niet-valide gegevens op te leveren: 4 van 

deze 7 personen zijn weliswaar aan de klus begonnen, maar hebben de intaketoets domweg 

niet afgerond (in het databestand ontbreken na enkele episodes alle scores voor de resterende 

episodes). De overige 3 personen kunnen zonder meer als ‘random’ respondent 

gekarakteriseerd worden. Zij hebben weliswaar de toets afgerond (er zijn voor hen dus scores 

voorhanden op alle 20 episodes), maar uit de hoeveelheid tijd die ze daarvoor hebben 

uitgetrokken, blijkt dat hun antwoorden niet serieus genomen kunnen worden: een van deze 3 

deelnemers speelt het zelfs klaar om een totaal van 80 items in minder dan 5 minuten te 

beantwoorden (de begin- en eindtijd van de intaketoets zijn in het databestand als aparte 

variabelen opgenomen). 

 In tabel 2.2. staat wederom de scoreverdeling van de intaketoets, nu echter 

opgeschoond na verwijdering van de 7 ruisproducenten. Het totale aantal deelnemers waarop 

we onze analyses voortaan zullen baseren, bedraagt (tenzij anders vermeld) 148. 
 
Tabel 2.2: absolute, percentuele en cumulatieve percentuele scoreverdeling 
van de Intaketoets (n=148), na verwijdering van ‘random’ respondenten en 
stakers; score uitgedrukt als percentage goed beantwoorde items van het 
totaal aantal aangeboden items (k=60 dan wel k=80)  
 
                                                          Cum 

Score  Frekwentie  Perc.   Percent  
 
                               18         1       .7       .7 
                               20         3      2.0       .7 
                               22         1       .7       .4 
                               25         1       .7      4.1 
                               28         1       .7      4.7 
                               30         1       .7      5.4 
                               35         2      1.4      6.8 
                               37         3      2.0      8.8 
                               40         6      4.1     12.8 
                               41         1       .7     13.5 
                               42         1       .7     14.2 
                               43         7      4.7     18.9 
                               45        10      6.8     25.7 
                               46         3      2.0     27.7 
                               47         8      5.4     33.1 
                               48         7      4.7     37.8 
                               50        11      7.4     45.3 
                               51         4      2.7     48.0 
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                               52         7      4.7     52.7 
                               53         8      5.4     58.1 
                               54         5      3.4     61.5 
                               55        16     10.8     72.3 
                               56         1       .7     73.0 
                               57         5      3.4     76.4 
                               58         6      4.1     80.4 
                               59         5      3.4     83.8 
                               60         7      4.7     88.5 
                               61         1       .7     89.2 
                               62         2      1.4     90.5 
                               63         8      5.4     95.9 
                               64         1       .7     96.6 
                               65         2      1.4     98.0 
                               67         2      1.4     99.3 
                               72         1       .7    100.0 
                                     -------  -------  ------- 
                            Totaal      148    100.0    100.0 
 
 
Het gemiddelde van de ‘opgeschoonde’ intaketoets bedraagt 50.493, met een 

standaarddeviatie van 9.845. Praktisch de helft van de deelnemers (48 %) behaalt een score 

die gelijk is aan of lager dan 51; 80% van de deelnemers behaalt een score gelijk aan of lager 

dan 58, en bijna alle deelnemers (99%) scoren niet hoger dan 67! Tot slot: geen enkele 

deelnemer blijkt in staat de maximale score (=100%) te behalen. 

 

Bovenstaande beschouwingen komen er op neer dat geen enkele deelnemer in staat is meer 

dan 2 van de 3 items goed te beantwoorden! Geen enkele deelnemer behaalt een score hoger 

dan 80, die score die in de psychometrisch/onderwijskundige literatuur meestal wordt opgevat 

als de ‘mastery score’. De implicatie is duidelijk: door de deelnemers zal fors geoefend 

moeten worden teneinde een acceptabel niveau in het schrijven te behalen – en dat is nu 

precies de functie van de formatieve intaketoets. 

Ook al is de intaketoets zonder meer een lastige – en voor de wat mindere goden zelfs 

een heel erg lastige - toets, qua scoreverdeling echter lijkt deze optimaal te zijn geconstrueerd 

om maximale discriminatie tussen het vaardighedenniveau van de deelnemers mogelijk te 

maken. Een score van rond de 50% (of om het even: een p-waarde per item van .50) is 

immers, blijkens de psychometrische literatuur, het meest ideale scorepunt om optimaal te 

discrimineren of, anders uitgedrukt, om een maximale betrouwbaarheid te behalen. Kortom, 

uit betrouwbaarheidsoogpunt vormt deze scoreverdeling een bemoedigend gegeven. 

 Daar komt nog als praktisch voordeel bij dat de doorsnee deelnemer, gegeven het 

moeilijkheidsgehalte van de door hem te beantwoorden vragen en het uiteindelijk door hem 

behaalde – magere – resultaat (met het daaraan gekoppelde advies: oefenen!) extra 

gemotiveerd zal zijn om het e-learningprogramma serieus aan te pakken.  
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2.4 De moeilijkheidsgraad van de intaketoets 

 

Hoe men het ook wendt of keert, de intaketoets blijkt - althans tegen de achtergrond van het 

vaardighedenniveau van de deelnemers – empirisch gezien een erg lastige toets. Te lastig 

wellicht? Dat zou pas echt het geval zijn, wanneer op lager aggregatieniveau (het niveau van 

de episodes) geen enkele deelnemer in staat zou blijken de maximale score van 100% te 

behalen. Op dit concreet-elementaire niveau immers – het niveau van de episodes – worden in 

eerste instantie de adviezen betreffende het leerpad van de deelnemer verstrekt – niet op het 

niveau van de intaketoets als geheel! Op dit lagere aggregatieniveau dienen we derhalve de 

beschouwingen over de moeilijkheidsgraad van de intaketoets toe te spitsen. 

In onderstaande tabel staat per episode aangegeven hoeveel deelnemers de minimale 

score (0) en hoeveel deelnemers de maximale score (100) behalen.    
 
Tabel 2.3: absolute aantal deelnemers met een score van 0 respectievelijk 
100%, per episode (episodes geordend naar module) 
 
                                                         

 Episode           Score 0%   Score 100% 
 

1. Van IAA naar tekstopzet      18          9 
2. Bevindingen logisch indelen  11         15 
3. Presentatievorm kiezen       20         12 
4. Samenvatten, inleiden & afw. 22         17                                
  
5. Van dossier naar management  28          7 
6. Ingrediënten herkennen       10         23 
7. Relevante informatie geven     7         49 
8. Overtuigend adviseren       12         25 
                                
9. Duidelijk verwijzen            9         25 
10.Adequaat opsommen              8         26 
11.Zinnen aan elkaar knopen     11         17 
12.Overzichtelijke alinea’s     11         22 
                                
13.Concrete zinnen schrijven    23         11 
14.Taal van de lezer gebruiken  20          7 
15.Kiezen voor actief-passief  20         23 
16.Informatie doseren           11          9 
                                
17.Formuleren met rechte rug    12          9 
18.Professioneel schrijven      38          5 
19.Formuleren met respect         9         19 
20.De lezer aanspreken          24          8 
 
 
 
Uit de resultaten in tabel 2.3 wordt duidelijk dat de intaketoets bezwaarlijk als een te 

moeilijke toets gekarakteriseerd kan worden: op alle episodes, geen enkele uitgezonderd, weet 
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een substantieel deel van de deelnemers alle vragen correct te beantwoorden. Er is dus geen 

sprake van een bodemeffect bij deze intaketoets. 

Dat desondanks de maximale score op de intaketoets als geheel amper boven de 70% 

ligt, kan alleen verklaard worden uitgaande van de veronderstelling dat de 20 episodes 

onderling niet of nauwelijks correleren – een (tentatieve) verklaring die in hoofdstuk V 

empirisch getoetst zal worden. 
 
 
2.5 De adviezen op moduleniveau 
 
 
Gezien de moeilijkheidsgraad van de intaketoets als geheel hoeft het geen verbazing te 

wekken dat de adviezen die aan de deelnemers verstrekt worden op basis van de behaalde 

scores, in de regel positief voor het formatieve karakter van de intaketoets zullen uitpakken. 

Anders uitgedrukt: we mogen er, gegeven de behaalde scores en gegeven de drievoudige aard 

van het verstrekte advies (1. zeer intensief doen 2. beslist doen 3. alleen bij twijfel doen) 

ervan uitgaan dat in het leeuwendeel van de verstrekte adviezen de deelnemers zal worden 

aangeraden de stof van het e-learning programma te besturen, al dan niet intensief. 

In onderstaande tabel 2.4 waarin per module de op basis van de scores gegeven 

adviezen worden weergegeven, blijkt dat onze verwachtingen inderdaad door de gegevens 

bekrachtigd worden. Consistent met onze bevindingen op episodeniveau uit paragraaf 2.5 – 

namelijk dat de intaketoets geen bodemeffect kent – blijkt ook nu weer geen bodemeffect op 

te treden. Overigens is het, gezien de aard van de opdrachtgever en de naam van het e-

learning programma, wel aardig om te constateren dat alleen bij module 5 (Deloitte uitstraling 

en Toon) alle deelnemers, geen enkele uitgezonderd, wordt aangeraden de betreffende module 

door te nemen.    
 
Tabel 2.3: absolute aantal deelnemers voorzien van een specifiek advies, 
geordend naar module 
 
 
MODULE 1: EFFICIENTE TEKSTOPZET 
  
 
                                                        Valid     Cum 
Advies    Value  Frekwentie Percent  Percent  Percent 
 
zeer intensief doen             1        62     41.9     41.9     41.9 
beslist doen                    2        82     55.4     55.4     97.3 
alleen bij twijfel doen         3         4      2.7      2.7    100.0 
                                     -------  -------  ------- 
                            Totaal      148    100.0    100.0 
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MODULE 2: LEZERGERICHTE BEVINDINGEN 
  
 
                                                        Valid     Cum 
Advies                       Value  Frekwentie  Percent  Percent  Percent 
 
zeer intensief doen             1        30     20.3     20.3     20.3 
beslist doen                    2       108     73.0     73.0     93.2 
alleen bij twijfel doen         3        10      6.8      6.8    100.0 
                                     -------  -------  ------- 
                              148    100.0    100.0 
 
MODULE 3: TOEGANKELIJK BETOOG 
  
 
                                                        Valid     Cum 

                 Value  Frekwentie Percent  Percent  Percent 
 
zeer intensief doen             1        32     21.6     21.6     21.6 
beslist doen                    2       109     73.6     73.6     95.3 
alleen bij twijfel doen         3         7      4.7      4.7    100.0 
                                     -------  -------  ------- 
                            Totaal      148    100.0    100.0 
 
 
MODULE 4: AANTREKKELIJKE FORMULERING 
  
 
                                                        Valid     Cum 

                 Value  Frekwentie Percent  Percent  Percent 
 
zeer intensief doen             1        72     48.6     48.6     48.6 
beslist doen                    2        74     50.0     50.0     98.6 
alleen bij twijfel doen         3         2      1.4      1.4    100.0 
                                     -------  -------  ------- 
                            Totaal      148    100.0    100.0 
 
 
MODULE 5: DELOITTE UITSTRALING EN TOON 
  
 
                                                        Valid     Cum 

                 Value  Frekwentie Percent  Percent  Percent 
 
zeer intensief doen             1        73     49.3     49.3     49.3 
beslist doen                    2        75     50.7     50.7    100.0 
                                     -------  -------  ------- 
                            Totaal      148    100.0    100.0 
 
       
2.6 Conclusies en aanbevelingen 
 
 

Het gemiddelde percentage goed beantwoorde vragen bedraagt 50.493, met een 

standaarddeviatie van 9.845. Praktisch de helft van de deelnemers (48 %) behaalt een score 

die gelijk is aan of lager dan 51; 80% van de deelnemers behaalt een score gelijk aan of lager 

dan 58, en bijna alle deelnemers (99%) scoren niet hoger dan 67! Verder blijkt geen enkele 
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deelnemer in staat de maximaal haalbare score (=100%) te behalen: de hoogst behaalde score 

bedraagt 72%. 

Geen enkele deelnemer behaalt een score hoger dan 80, die score die in de 

psychometrisch/onderwijskundige literatuur meestal wordt opgevat als de ‘mastery score’. De 

implicatie is duidelijk: door de deelnemers zal fors geoefend moeten worden teneinde een 

acceptabel niveau in het schrijven te behalen – en dat is nu precies de functie van een 

formatieve intaketoets. 

  

 

• De moeilijkheidsgraad van de intaketoets is, gezien vanuit het formatieve 

karakter van de toets, optimaal 

 

• De moeilijkheidsgraad van de intaketoets is optimaal voor een scherpe 

discriminatie tussen de verschillende vaardighedenniveaus van de deelnemers 

 

• Hoewel de intaketoets zonder meer als een moeilijke toets gekarakteriseerd kan 

worden, is er toch geen sprake van een bodemeffect: voor alle episodes geldt 

dat een substantieel deel van de deelnemers de maximale score weet te behalen 
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III De aan de intaketoets bestede tijd 
 
 
 

De intaketoets is, zoals gesteld, in de loop der tijden uitgebreid van 60 naar 80 items in totaal. 

Aangezien het databestand, naast de scores op de afzonderlijke vragen en daaraan gekoppelde 

adviezen, ook informatie bevat over het tijdstip waarop aan de toets is begonnen (zowel 

datum als precieze tijd, in uren en minuten) en over het tijdstip waarop deze is afgerond, biedt 

dat een uitgelezen mogelijkheid om de bestede tijd aan de qua omvang verschillende 

intaketoetsen onderling te vergelijken. Met die vergelijking kunnen uitspraken over de 

efficiëntie van beide intaketoetsen worden gedaan, een vanuit praktisch oogpunt 

belangwekkend criterium waaraan de kwaliteit van de toets onder meer moet worden 

afgemeten. 

 Als uitgangspunt van de vergelijking wordt gekozen voor de 60-item toets: 103 

personen hebben de intaketoets van deze lengte afgelegd, terwijl 45 deelnemers de 80-item 

toets hebben gemaakt. Uitspraken over de bestede tijd zijn dus betrouwbaarder in het geval 

van de 60-item toets.  

 

 

3.1 Bestede tijd aan de 60-item intaketoets 

 

In tabel 3.1 staat de verdeling van de aan deze 60-item toets bestede tijd (uitgedrukt in aantal 

minuten). Opgemerkt moet worden dat de intaketoets geen ‘speedtoets’ is, maar een 

‘powertoets’: de deelnemers wordt ruimschoots de tijd geboden om alle opgaven in de toets te 

voltooien – in het onderhavige geval mogen de deelnemers zelfs zo lang over deze toets doen 

als hun goeddunkt! Op dit bedenkelijk aspect komen we zo meteen nog terug. 

 
Tabel 3.1: frekwentieverdeling van bestede tijd aan de 60-item intaketoets, 
in minuten (n=103)  
 
 
                                                        Valid     Cum 

                       tijd   Frekwentie Percent  Percent  Percent 
 
                                -        20     19.4     19.4     19.4 
                                -         1      1.0      1.0     20.4 
                               12         1      1.0      1.0     21.4 
                               32         1      1.0      1.0     22.3 
                               33         1      1.0      1.0     23.3 
                               34         2      1.9      1.9     25.2 
                               38         1      1.0      1.0     26.2 
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                               45         2      1.9      1.9     28.2 
                               46         2      1.9      1.9     30.1 
                               52         1      1.0      1.0     31.1 
                               54         1      1.0      1.0     32.0 
                               55         1      1.0      1.0     33.0 
                               56         1      1.0      1.0     34.0 
                               57         1      1.0      1.0     35.0 
                               60         2      1.9      1.9     36.9 
                               61         1      1.0      1.0     37.9 
                               63         1      1.0      1.0     38.8 
                               66         1      1.0      1.0     39.8 
                               67         1      1.0      1.0     40.8 
                               69         2      1.9      1.9     42.7 
                               71         1      1.0      1.0     43.7 
                               72         1      1.0      1.0     44.7 
                               74         3      2.9      2.9     47.6 
                               77         2      1.9      1.9     49.5 
                               79         2      1.9      1.9     51.5 
                               82         1      1.0      1.0     52.4 
                               83         1      1.0      1.0     53.4 
                               84         2      1.9      1.9     55.3 
                               85         2      1.9      1.9     57.3 
                               86         2      1.9      1.9     59.2 
                               87         2      1.9      1.9     61.2 
                               88         1      1.0      1.0     62.1 
                               89         2      1.9      1.9     64.1 
                               91         1      1.0      1.0     65.0 
                               92         3      2.9      2.9     68.0 
                               94         3      2.9      2.9     70.9 
                               96         1      1.0      1.0     71.8 
                               99         1      1.0      1.0     72.8 
                              106         1      1.0      1.0     73.8 
                              108         1      1.0      1.0     74.8 
                              109         2      1.9      1.9     76.7 
                              110         2      1.9      1.9     78.6 
                              113         1      1.0      1.0     79.6 
                              114         2      1.9      1.9     81.6 
                              116         1      1.0      1.0     82.5 
                              117         1      1.0      1.0     83.5 
                              131         2      1.9      1.9     85.4 
                              132         1      1.0      1.0     86.4 
                              133         1      1.0      1.0     87.4 
                              137         1      1.0      1.0     88.3 
                              139         1      1.0      1.0     89.3 
                              143         1      1.0      1.0     90.3 
                              155         1      1.0      1.0     91.3 
                              161         1      1.0      1.0     92.2 
                              176         1      1.0      1.0     93.2 
                              182         1      1.0      1.0     94.2 
                              195         1      1.0      1.0     95.1 
                              224         1      1.0      1.0     96.1 
                              231         1      1.0      1.0     97.1  
                              241         1      1.0      1.0     98.1 
                              243         1      1.0      1.0     99.0 
                              469         1      1.0      1.0    100.0 
                                     -------  -------  ------- 
                            Totaal       103    100.0    100.0 
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Ter toelichting op deze tabel het volgende: sommige deelnemers starten op een bepaalde dag, 

maar maken de toets niet in één ononderbroken sessie af, doch gespreid over een aantal dagen 

(zo begint een deelnemer op 5 juli 2007 om 14.24 uur, terwijl hij op 23 juli – liefst 2 weken 

later! – om 14.35 de toets afrondt). Zulk soort deelnemers (21 in totaal) zijn geschaard onder 

het hoofd ‘-’; ze zullen vanwege hun contaminerende invloed op de berekeningen verder niet 

in de beschouwingen over de bestede tijd worden betrokken.  

Terzijde zij in dit verband opgemerkt dat de huidige vrijheid in afnametijd die aan de  

deelnemers geboden wordt, strijdig is met het ‘power’- karakter van de intaketoets, dus 

strijdig met het begrip ‘vaardigheid’ dat de toets pretendeert te meten, en bovendien tot grote 

interpretatieproblemen van de verkregen scores leidt. Ook powertoetsen die vaardigheden 

proberen te meten, limiteren uiteraard de afnametijd (zij het in veel mindere mate dan 

speedtoetsen), en wel vanwege de simpele reden dat aan het begrip ‘vaardigheid’ 

onlosmakelijk het begrip ‘snelheid’ verbonden is. Dat geldt a fortiori voor (aspecten van) de 

schrijfvaardigheid die de intaketoets pretendeert te meten. Schrijven immers geschiedt in de 

regel onder tijdsdruk: wie eindeloos veel tijd blijkt nodig te hebben om een futiel 

schrijfkarweitje te klaren, kan bezwaarlijk een hoog niveau in schrijfvaardigheid worden 

toegeschreven – en dat is precies wat de intaketoets met zijn liberale houding ten opzichte van 

de afnametijd toestaat! Het valt dan ook sterk aan te bevelen, ook al vanuit het oogpunt van 

een uniforme interpretatie van de scores, om de afnametijd hoe dan ook te limiteren; dat 

betekent niet dat de deelnemers de toets ook in één ononderbroken sessie hoeven af te ronden, 

alleen dat er een grens wordt gesteld aan de totale hoeveelheid tijd die de deelnemer aan de 

beantwoording van alle vragen mag besteden. 

  

Hoe lang doet nou de ‘modale’ deelnemer over de 60-item toets? Gaan we uit van de 

veronderstelling dat 50% tot 80% van de deelnemers de ‘modale’ deelnemer definiëren, dan 

kan geconstateerd worden dat de afnametijd van de 60-item toets ligt tussen ongeveer 80 en 

120 minuten (de mediane bestede tijd van bovenstaande verdeling bedraagt: 79). Op 

itemniveau komt dit er op neer dat één enkel item ongeveer 1.5 tot 2 minuten afnametijd in 

beslag neemt.   

 Een en ander wordt bevestigd door de geclassificeerde frekwentieverdeling van de 

bestede tijd aan de 60-item toets. De bestede tijd is in deze geclassificeerde verdeling 

onderverdeeld in de volgende 16 klassen:    
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Klasse 1: 1 tot 10 minuten 

Klasse 2: 11 tot 20 minuten 

Klasse 3: 21 tot 30 minuten 

Klasse 4: 31 tot 40 minuten 

Klasse 5: 41 tot 50 minuten 

Klasse 6: 51 tot 60 minuten 

Klasse 7: 61 tot 70 minuten 

Klasse 8: 71 tot 80 minuten 

Klasse 9: 81 tot 90 minuten 

Klasse 10: 91 tot 100 minuten 

Klasse 11: 101 tot 110 minuten 

Klasse 12: 111 tot 120 minuten 

Klasse 13: 121 tot 130 minuten 

Klasse 14: 131 tot 140 minuten 

Klasse 15: 141 tot 150 minuten 

Klasse 16: langer dan 151 minuten 

 
Tabel 3.1: geclassificeerde frekwentieverdeling van bestede tijd aan de 60-
item intaketoets, in minuten (n=103)  
 
  
 
                                                        Valid     Cum 
                            klasse  Frekwentie Percent  Percent  Percent 
 
                                1         1      1.0      1.2      1.2 
                                2         1      1.0      1.2      2.4 
                                4         5      4.9      6.0      8.4 
                                5         4      3.9      4.8     13.3 
                                6         7      6.8      8.4     21.7 
                                7         6      5.8      7.2     28.9 
                                8         9      8.7     10.8     39.8 
                                9        13     12.6     15.7     55.4 
                               10         9      8.7     10.8     66.3 
                               11         6      5.8      7.2     73.5 
                               12         5      4.9      6.0     79.5 
                               14         6      5.8      7.2     86.7 
                               15         1      1.0      1.2     88.0 
                               16        10      9.7     12.0    100.0 
                                0        20     19.4   Missing 
                                     -------  -------  ------- 
                            Totaal       103    100.0    100.0 
  
 
Gaan we weer na hoeveel tijd de bulk van de deelnemers (tussen de 50 en 80%) aan deze 60-

item toets besteedt, dan kan geconstateerd worden dat 80% van de deelnemers deze toets 
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binnen de 2 uur afrondt; de helft van het aantal deelnemers heeft daarvoor maximaal 90 

minuten nodig. 

Als bovenstaande beschouwingen enige betrouwbaarheid mag worden toegeschreven, 

dan kan men daaruit een toetsbare prediktie afleiden over de tijd die de doorsnee deelnemer 

aan de 80-item toets zal besteden: deze zal bij benadering tussen de 120 minuten (als 

ondergrens) en de 160 minuten (als bovengrens)liggen. Deze prediktie zal in de volgende 

paragraaf getoetst worden. 

 

  

3.2 Bestede tijd aan de 80-item intaketoets  

 

Het zal geen verbazing wekken dat de deelnemers aan de 80-itemtoets er langer over doen: de 

mediane tijd bedraagt 110 minuten. Ter vergelijking: de mediane tijd op de 60-item 

intaketoets bedraagt 79 minuten. De deelnemers doen dus grosso modo 30 minuten langer 

over deze 80-item toets in vergelijking met de kortere versie. 

Deze empirisch verkregen waarden impliceren dat onze oorspronkelijke schatting van de tijd, 

besteed aan één item (i.c. 1.5 tot 2 minuten), relatief nauwkeurig is: 20 items meer leiden 

volgens onze schatting tot een afnameverlenging van tussen de 30 en 40 minuten, terwijl de 

empirisch verkregen waarde 30 minuten bedraagt. 

   
Tabel 3.3: frekwentieverdeling van bestede tijd aan de 80-item intaketoets, 
in minuten (n=45) 
                                                        Valid     Cum 
                             tijd  Frekwentie  Percent  Percent  Percent 
 
                                -         7     15.6     15.9     15.9 
                               45         1      2.2      2.3     18.2 
                               61         1      2.2      2.3     20.5 
                               70         2      4.4      4.5     25.0 
                               75         1      2.2      2.3     27.3 
                               82         1      2.2      2.3     29.5 
                               85         1      2.2      2.3     31.8 
                               89         1      2.2      2.3     34.1 
                               90         1      2.2      2.3     36.4 
                               98         1      2.2      2.3     38.6 
                              101         1      2.2      2.3     40.9 
                              102         1      2.2      2.3     43.2 
                              107         1      2.2      2.3     45.5 
                              108         1      2.2      2.3     47.7 
                              110         2      4.4      4.5     52.3 
                              118         1      2.2      2.3     54.5 
                              124         1      2.2      2.3     56.8 
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                              126         2      4.4      4.5     61.4 
                              133         1      2.2      2.3     63.6 
                              138         1      2.2      2.3     65.9 
                              141         1      2.2      2.3     68.2 
                              153         1      2.2      2.3     70.5 
                              158         1      2.2      2.3     72.7 
                              170         1      2.2      2.3     75.0 
                              175         1      2.2      2.3     77.3 
                              182         1      2.2      2.3     79.5 
                              197         1      2.2      2.3     81.8 
                              200         1      2.2      2.3     84.1 
                              206         1      2.2      2.3     86.4 
                              208         1      2.2      2.3     88.6 
                              237         1      2.2      2.3     90.9 
                              260         1      2.2      2.3     93.2 
                              283         1      2.2      2.3     95.5 
                              294         1      2.2      2.3     97.7 
                              437         1      2.2      2.3    100.0 
                                .         1      2.2   Missing 
                                     -------  -------  ------- 
                            Totaal        45    100.0    100.0 
 
 
Hoe lang doet nou de ‘modale’ deelnemer over deze 80-item toets? Gaan we weer uit van de 

veronderstelling dat 50% tot 80% van de deelnemers de ‘modale’ deelnemer definiëren, dan 

valt te constateren dat 80% van de deelnemers deze 80-item toets afrondt in minder dan 180 

minuten, terwijl 50% van de deelnemers de klus binnen 110 minuten klaart.  

De geclassificeerde frekwentieverdeling biedt een overeenkomstig beeld (zie tabel 3.4) 
 
Tabel 3.4: geclassificeerde frekwentieverdeling van bestede tijd aan de 80-
item intaketoets, in minuten (n=45) 
 
                                                        Valid     Cum 

klasse   Frekwentie Percent  Percent  Percent 
 
                                5         1      2.2      2.7      2.7 
                                7         3      6.7      8.1     10.8 
                                8         1      2.2      2.7     13.5 
                                9         4      8.9     10.8     24.3 
                               10         1      2.2      2.7     27.0 
                               11         6     13.3     16.2     43.2 
                               12         1      2.2      2.7     45.9 
                               13         3      6.7      8.1     54.1 
                               14         2      4.4      5.4     59.5 
                               15         1      2.2      2.7     62.2 
                               16         2      4.4      5.4     67.6 
                               17         1      2.2      2.7     70.3 
                               18         1      2.2      2.7     73.0 
                               19         1      2.2      2.7     75.7 
                               20         2      4.4      5.4     81.1 
                               21         7     15.6     18.9    100.0 
                                .         1      2.2   Missing 
                                0         7     15.6   Missing 
                                     -------  -------  ------- 
                            Totaal        45    100.0    100.0 
 
De mediane klasse van deze verdeling bedraagt 13.  
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3.3 Conclusies en aanbevelingen 

 

Wat efficiëntie betreft is de 60-item toets duidelijk superieur aan de 80-item toets: 80% van de 

deelnemers weet deze 60-item toets binnen maximaal 2 uur af te ronden – wat op zichzelf al 

een behoorlijke tijd is voor een powertoets als de intaketoets – terwijl een soortgelijk 

percentage van 80% over de 80-item toets maximaal liefst 3 uur doet. De helft van de 

deelnemers doet er wat korter over: 1.5 uur voor de 60-item toets, en bijna 2 uur voor de 80-

item toets. 

 

• Aangenomen dat in psychometrisch opzicht beide toetsen (de 60-item en de 

80-item intaketoets) equivalent zijn, dan gaat de voorkeur duidelijk uit naar de 

kortere versie: de 60-item toets 

• Het zou aanbeveling verdienen de deelnemers in de instructie bij de intaketoets 

te informeren over de tijd die de ‘modale’ deelnemer aan deze toets kwijt is 

• Het verdient sterke aanbeveling vanwege een uniforme interpretatie van de 

scores en vanwege het powerkarakter van de intaketoets, de huidige vrijheid in 

afnametijd die aan de deelnemers geboden wordt, te limiteren; dat betekent niet 

dat de deelnemers verplicht zouden worden deze toets in één ononderbroken 

sessie af te ronden, alleen dat er een bovengrens wordt gesteld aan de totale 

hoeveelheid tijd die de deelnemers aan de beantwoording van de vragen mogen 

besteden  

• Gezien de empirisch verkregen scoreverdeling van de aan de intaketoets 

bestede tijd lijkt een limiet van 2.5 uur bij de 60-item toets meer dan redelijk: 

ruwweg 90% van alle deelnemers blijkt de klus binnen deze tijdspanne te 

kunnen klaren – zelfs een limiet van 2 uur zou serieuze overweging verdienen  
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IV DE BETROUWBAARHEID VAN DE INTAKETOETS 
 
 

Naast de scoreverdeling en de aan de intaketoets bestede tijd vormt de betrouwbaarheid van 

de intaketoets een cruciaal element in de beoordeling van de kwaliteit: zonder 

betrouwbaarheid is een valide meting onmogelijk, en zonder betrouwbaarheid is een adequaat 

advies over het te volgen leerpad onmogelijk. Kortom, betrouwbaarheid is een conditio sine 

qua non. 

 Overigens, een betrouwbare intaketoets impliceert nog geen valide toets, en evenmin 

een verantwoord advies. Anders uitgedrukt: betrouwbaarheid is een noodzakelijke, maar geen 

voldoende voorwaarde voor validiteit en praktische relevantie wat betreft de aard van de 

verstrekte adviezen.  

  

4.1 Het schatten van ontbrekende scores 

 

Voor de berekening van die betrouwbaarheid vormt de specifieke aard van de voorhanden 

liggende datamatrix echter een netelig probleem: voor elke episode zijn er aselect 3 items uit 

een itempool van 7 getrokken, zonder teruglegging (of 4 items in het geval van de 80-item 

toets). Dat betekent dat verschillende deelnemers per episode een ander scorepatroon 

vertonen: zo heeft de ene deelnemer item 1, 2 en 3 beantwoord, een andere deelnemer de 

items 2, 4 en 6, een derde de items 1, 5 en 7, enzovoort. In de datamatrix komen dus 

systematisch, op willekeurige wijze, missing values voor. Omdat betrouwbaarheidsberekening 

uitgaat van een correlatiematrix tussen de items die gezamenlijk een schaal constitueren, en 

omdat een dergelijke correlatiematrix alleen berekend kan worden voor zover de data van een 

deelnemer compleet zijn, moeten die missing values geschat worden. 

Voor elke deelnemer hebben we, per episode, de ontbrekende scores geschat op basis 

van de empirisch verkregen scores van die deelnemer binnen de episode: voor de 60-item 

toets levert dat 4 schattingen op per episode, voor de 80-item toets 3 schattingen per episode. 

Na herhaalde toepassing van de schattingstechnieken beschikt elke proefpersoon uiteindelijk 

over hetzelfde aantal scores: 140 (20 episodes maal 7). Van die 140 scores zijn er, in het geval 

van de 60-item toets, 60 realistisch, dat wil zeggen op de empirische werkelijkheid gebaseerd, 

en 80 geschat (voor de 80-item toets: 80 realistisch, 60 geschat). Anders dan de analyses in de 

vorige twee hoofdstukken waarbij is uitgegaan van uitsluitend realistische data, zijn de 
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betrouwbaarheidsanalyses in dit hoofdstuk mede gebaseerd op schattingen. Schattingen – het 

is bekend – kunnen fouten bevatten die tot contaminatie van de conclusies kunnen leiden. Om 

zulks uit te sluiten c.q. te minimaliseren, voeren we onze betrouwbaarheidsanalyses uit op een 

variabel aantal items per episode: op 7, 6, 5, 4, 3 en 2 items. Kunnen we per episode trends bij 

dit variërend aantal items aantreffen, en zijn die trends generaliseerbaar over de episodes, dan 

mogen we er gevoeglijk vanuit gaan dat de onvermijdelijke ruis die aanwezig is in de 

schattingen, niet van dien aard en zo groot is dat consistente patronen in de data versluierd 

raakten. 

 Het spreekt voor zich dat de aandacht in dit hoofdstuk zich met name zal richten op 

een vergelijking tussen de betrouwbaarheid van een episode bestaande uit 3 items, en een 

episode bestaande uit 4 items.  

 

4.2 Een illustratief voorbeeld: de betrouwbaarheid van de episode ‘Van IAA naar 

tekstopzet’ 

 

Ter toelichting op de tabellen die in dit hoofdstuk gepresenteerd zullen worden, zullen we in 

deze en de volgende paragraaf wat langer stil staan bij een als exemplarisch bedoeld 

illustratief voorbeeld, namelijk de analyse van de betrouwbaarheid van de 4 verschillende 

episodes die alle vallen onder de eerste module: Efficiënte tekstopzet.  

 In de eerste plaats is de betrouwbaarheid van de episode Van IAA naar tekstopzet 

berekend (als Cronbach’s alpha, de homogeniteitsindex), en wel voor alle beschikbare 7 

scores. Die betrouwbaarheid blijkt bijzonder hoog: .82. Vervolgens is aselect een item (dus 

ook een score) uit de pool van 7 items verwijderd, waarna de betrouwbaarheid voor de 

resterende 6 items werd berekend. Resultaat: .80, opnieuw een erg bevredigende uitkomst, 

zeker in het licht van het beperkte aantal items. Uit die resterende 6 items is vervolgens weer 

aselect een item verwijderd, opnieuw de betrouwbaarheid van deze toets berekend die nu uit 5 

items bestaat (met als resultaat: .79), enzovoort, enzovoort, totdat er slechts 2 items resteren 

voor de compositie van de schaal. De uitkomsten van deze iteratieve procedure staan in 

onderstaande tabel. 
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Tabel 4.1: betrouwbaarheid van de episode ‘Van IAA naar tekstopzet’ bij een 
variërend aantal items; betrouwbaarheid uitgedrukt als Cronbach’s alpha   
 
Aantal items        betrouwbaarheid 
 

7    .82 
7 .80 
6 .79 
5                .80 
4                .76 
3 .71 

 
 
 
Merk op dat – algemeen gesproken - met de afname van het aantal items de betrouwbaarheid 

enigszins afneemt, zij het niet spectaculair. Zelfs een episode bestaande uit 2 items behaalt 

nog een respectabele betrouwbaarheid waarmee - vanuit psychometrisch oogpunt bekeken - 

zaken zijn te doen. 

Ook het verschil in betrouwbaarheid tussen 4 en 3 items is marginaal, en zeker niet 

spectaculair. In het algemeen geldt: bij dit geringe aantal items kan de verkregen 

betrouwbaarheid verbluffend hoog worden genoemd. 

Overigens, men dient te beseffen dat de in tabel 4.1 gerapporteerde betrouwbaarheden 

‘realistische’ betrouwbaarheden zijn die niet tot stand zijn gekomen via de gebruikelijke 

formules voor testverkorting- of verlenging, maar onveranderlijk gebaseerd zijn op (de 

correlatiematrices van) de betreffende scores, en dus de facto berekend.  

  

 

4.3 Een illustratief voorbeeld: de betrouwbaarheid van de episodes  

      binnen de module ‘ Efficiënte tekstopzet’  

 

Zouden de in tabel 4.1 gesignaleerde trends toevalstreffers zijn, of doen zij zich ook voor bij 

de 3 andere episodes binnen module 1 en zijn ze dus systematisch? In tabel 4.2 staat het 

overzicht voor alle episodes binnen module 1. Voorts is, bij een variërend aantal items, de 

betrouwbaarheid van de gehele module berekend: de module is immers opgebouwd uit de 4 

afzonderlijke episodes. Ter toelichting: wanneer het aantal items per module 7 bedraagt, 

bestaat de module als geheel uit 28 items (4 maal 7); bestaan de episodes bijvoorbeeld uit 3 

items, bevat de module als geheel 12 items (4 x 3).    
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Tabel 4.2: betrouwbaarheid van de 4 episodes binnen de module ‘Efficiënte 
tekstopzet’ en van de module als geheel, bij een variërend aantal items; 
betrouwbaarheid uitgedrukt als Cronbach’s alpha (aantal items varieert van 
7 tot 2)   
 
 Episode      Aantal items 
 
      7  6   5  4  3  2 
 
1. Van IAA naar tekstopzet      .82 .80 .79 .80 .76 .71 
2. Bevindingen logisch indelen  .85 .81 .79 .74 .73 .64 
3. Presentatievorm kiezen       .83 .80 .77 .72 .64 .59 
4. Samenvatten, inleiden & afw. .84 .84 .80 .77 .77 .68  
   Module                           .81 .78 .75 .69 .69 .52 
 
 
De geconstateerde trends in tabel 4.1 blijken inderdaad generaliseerbaar naar alle episodes 

binnen module 1: 

 (1) de betrouwbaarheden zijn voor alle episodes, geen enkele uitgezonderd, zonder meer 

hoog te noemen, zeker gelet op het geringe aantal items 

(2) met de afname van het aantal items per episode neemt de betrouwbaarheid in de regel af, 

zij het nimmer spectaculair 

(3) het verschil in betrouwbaarheid tussen 4 en 3 items is marginaal 

 

Twee opmerkingen kunnen hier, gezien de resultaten in 4.2, nog aan toegevoegd worden: 

(4) 2 items leveren soms een dubieuze betrouwbaarheid op 

(5) de betrouwbaarheid van de module als geheel is systematisch lager dan de 

betrouwbaarheid van elk van de episodes waaruit die module is opgebouwd, zelfs al bevat de 

module 4 keer zoveel items als de samenstellende episodes – mocht dit resultaat naar alle 

modules gegeneraliseerd kunnen worden, dan heeft dat als praktische consequentie dat de aan 

de deelnemers verstrekte adviezen niet op moduleniveau, maar op episodeniveau gegeven 

zouden moeten worden. 

 

  

4.4 De betrouwbaarheid van de overige episodes en van de overige modules 
 

 

In tabel 4.4 staat een overzicht van de betrouwbaarheden van de overige episodes en van de 

overige modules waaruit de intaketoets is samengesteld. Leiden die betrouwbaarheden tot 

soortgelijke conclusies als die welke getrokken konden worden naar aanleiding van de 

gegevens betreffende de 4 episodes binnen module 1: Efficiënte tekstopzet? 
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Tabel 4.4: betrouwbaarheid van de 4 episodes binnen de modules 
‘Lezergerichte bevindingen’, ‘Toegankelijk betoog’, ‘Aantrekkelijke 
formulering’ en ‘Deloitte uitstraling en toon’ en betrouwbaarheid van de 
modules als geheel, bij een variërend aantal items; betrouwbaarheid 
uitgedrukt als Cronbach’s alpha (aantal items varieert van 7 tot 2)   
 
Module 2 Lezergerichte Bevindingen 
 
 Episode        Aantal items 
 
        7  6   5  4  3  2 
 
1. Van dossier naar management      .84 .83 .79 .74 .67 .64 
2. Ingrediënten herkennen   .84 .81 .80 .73 .66 .49 
3. Relevante informatie geven       .88 .87 .86 .82 .78 .77 
4. Overtuigend adviseren  .81 .81 .77 .73 .67 .58  
   Module                           .82 .81 .79 .73 .65 .53 
 
Module 3 Toegankelijk betoog 
 
       7  6   5  4  3  2 
 
1. Duidelijk verwijzen        .84 .82 .78 .76 .75 .65 
2. Adequaat opsommen    .85 .81 .79 .75 .71 .64 
3. Zinnen aan elkaar knopen       .84 .81 .78 .73 .68 .56 
4. Overzichtelijke alinea’s  .84 .82 .79 .76 .72 .62  
   Module                           .79 .76 .72 .68 .63 .50 
 
 
Module 4 Aantrekkelijke formulering  
 
       7  6   5  4  3  2 
 
1. Concrete zinnen schrijven      .85 .82 .80 .77 .66 .56 
2. Taal van de lezer gebruiken  .82 .81 .79 .76 .71 .57 
3. Kiezen voor actief-passief      .88 .86 .82 .81 .75 .63 
4. Informatie doseren   .84 .82 .78 .76 .72 .65  
   Module                           .79 .76 .74 .68 .57 .46 
 
Module 5 Deloitte uitstraling en toon  
 
       7  6   5  4  3  2 
 
1. Formuleren met rechte rug      .80 .77 .71 .63 .48 .36 
2. Professioneel schrijven   .83 .81 .81 .77 .73 .55 
3. Formuleren met respect      .84 .81 .78 .74 .62 .48 
4. De lezer aanspreken   .85 .83 .81 .77 .71 .61  
   Module                           .78 .74 .70 .63 .53 .37 
 
 
De conclusies naar aanleiding van bovenstaande tabel zijn ‘straightforward’ en bevestigen 

onze eerdere bevindingen: 2 items zijn in de regel onvoldoende om op betrouwbare wijze een 

episode te meten. De episodes kunnen overigens wel op betrouwbare wijze met behulp van 

slechts 3 items gemeten worden, met uitzondering van de episode ‘Formuleren met rechte 

rug’ (dat zou overigens kunnen toegeschreven aan ‘steekproeffouten’ bij de aselecte trekking 

van de items). De betrouwbaarheid van de episode ‘De lezer aanspreken’ vormt een 
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grensgeval. In dit stadium van het onderzoek is het echter prematuur om te besluiten beide 

episodes als inadequate meetinstrumenten van de hand te wijzen: de resultaten uit de volgende 

2 hoofdstukken betreffende de validiteit en betreffende het aantal juiste beslissingen c.q. 

adviezen moeten uitsluitsel geven.   

 Met de afname van het aantal items per episode neemt de betrouwbaarheid in de regel 

af, zij het allerminst dramatisch. Het verschil in betrouwbaarheid tussen episodes bestaande 

uit 3 items en episodes bestaande uit 4 items is echter marginaal.  

 De betrouwbaarheid van de modules is in de regel consequent lager dan de 

betrouwbaarheid van de episodes waaruit die modules zijn samengesteld – dat betekent dat 

adviezen beter op episode- dan op moduleniveau verstrekt kunnen worden. 

 

 

4.5 Conclusies en aanbevelingen 

 

• met de afname van het aantal items per episode (van 7 naar 2) neemt de 

betrouwbaarheid in de regel af, zij het geenszins in spectaculaire zin 

• de betrouwbaarheden van de episodes zijn, vooropgesteld dat deze uit meer dan 2 

items bestaan, doorgaans hoog – zeker in het licht van het beperkt aantal items 

• 2 items ter meting van een episode leveren in de regel een te lage betrouwbaarheid op; 

een intaketoets bestaande uit 40 items voldoet niet of nauwelijks aan de vigerende 

psychometrische kwaliteitseisen  

• de verschillen in betrouwbaarheid tussen episodes bestaande uit 3 items en episodes 

die uit 4 items bestaan, zijn marginaal; uit het oogpunt van betrouwbaarheid is een 

intaketoets bestaande uit 80 items weliswaar superieur aan een intaketoets met 60 

items – zij het in geringe mate -, maar is er geen reden om een intaketoets die uit 60 

items bestaat op psychometrische gronden als inadequaat van de hand te wijzen 

• de betrouwbaarheid van de episodes waaruit de modules zijn samengesteld, is 

consequent hoger dan de betrouwbaarheid van de overeenkomstige module; uit 

praktisch oogpunt verdient het daarom aanbeveling de adviezen aan de deelnemers 

niet zozeer op module- als wel op episodeniveau te verstrekken   
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V DE CONSTRUCTVALIDITEIT VAN DE INTAKETOETS 
 
 
Betrouwbaarheid is niet het enige, en evenmin het belangrijkste criterium aan de hand 

waarvan de kwaliteit van de intaketoets kan worden afgemeten. Van groter gewicht voor die 

kwaliteit is de constructvaliditeit: meten de instrumenten wat ze pretenderen te meten? 

 Die constructvaliditeit zal in dit hoofdstuk worden onderzocht via de convergente en 

de discriminante validiteit. Hangen in conceptueel opzicht verwante items met elkaar samen 

(anders uitgedrukt: convergeren zij?), en hangen zij onderling meer met elkaar samen dan met 

niet-verwante of minder verwante items? Toegepast op onze intaketoets: hangen bijvoorbeeld 

de items die de episode ‘Van IAA naar tekstopzet’ instrumentaliseren, onderling samen en 

wel zodanig dat deze items onderscheiden kunnen worden van bijvoorbeeld de items die de 

episode ‘Presentatievorm kiezen’ (pretenderen te) markeren? 

 De twee in dit hoofdstuk te onderzoeken typen validiteit zijn, evenals het begrip 

‘betrouwbaarheid’, geen absolute, maar relatieve begrippen. Met het oog op de praktische 

vraag of de intaketoets uit 3 dan wel 4 items per episode moet c.q. kan bestaan, concentreren 

we ons in dit hoofdstuk – vergelijkenderwijs – op episodes die zijn samengesteld uit 3 dan 

wel 4 items. 

 

5.1 Twee concurrerende modellen 

 

Het uitgangspunt van de analyses wordt gevormd door de correlatiematrices van de 16 items 

die gezamenlijk één module markeren (in het geval wanneer elk van de constituerende 

episodes 4 items bevatten) en de daarmee corresponderende correlatiematrices van de 12 

items wanneer elk van de episodes uit 3 items bestaat.  

De structuur van de betreffende 16 of 12 correlaties zal telkens, voor elke module 

afzonderlijk, getoetst worden via covariantiestructuur-analyse. Onder de aanname dat de 

items c.q. variabelen multivariaat-normaal verdeeld zijn, kan een toetsingsgrootheid worden 

berekend die bij benadering chi-kwadraat verdeeld is: getoetst wordt het gespecificeerde 

model (als nulhypothese) tegen het alternatief dat de geanalyseerde matrix een willekeurige 

positief definiete matrix is. 

Met het oog op de convergente en discriminante validiteit zullen 2 concurrerende 

modellen worden getoetst:  
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(1) een model waarin 4 latente, gecorreleerde factoren worden onderscheiden die 

corresponderen met de 4 episodes binnen een module; de 4 respectievelijk 3 items per episode 

correleren uitsluitend met die latente factor waarop ze geacht worden te ‘laden’. Dit model zal 

voortaan model 1 worden genoemd 

 

(2) een model met slechts één algemene latente factor waarop alle 16 dan wel 12 items een 

lading vertonen. Dit model wordt voortaan model 2 genoemd. 

 

Merk op dat model 2 strijdig is met de convergente en discriminante validiteit (immers, een 

empirisch en dus conceptueel onderscheid tussen de 4 episodes per module is, mocht dit 

model bij de gegevens passen, niet mogelijk en zinvol), terwijl model 1 juist indicatief is voor 

de validiteit van de intaketoets. Beide modellen zijn overigens, het moet met nadruk worden 

gesteld, a priori op grond van theoretische overwegingen geformuleerd – ze zijn derhalve niet 

het resultaat van ad hoc, op inductieve wijze tot stand gekomen data-fitting procedures. Om 

‘overfitting’ van de 2 concurrerende modellen te voorkomen en het toetsende karakter van de 

hier toegepaste analysetechniek te behouden, zal evenmin getracht worden de passing van 

beide modellen op grond van de verkregen resultaten te optimaliseren.            

 
 

 

5.1 Een illustratief voorbeeld: de constructvaliditeit van de episodes binnen de module     

‘Deloitte uitstraling en toon’ in de 80-item intaketoets 
 

 

Gezien de uitkomsten van onze betrouwbaarheidsanalyses (waar juist bij de module ‘Deloitte 

uitstraling en toon’ 2 episodes een enigszins dubieuze betrouwbaarheid vertoonden) zal ter 

illustratie van de manier waarop beide concurrerende modellen getoetst worden, als 

exemplarisch voorbeeld uitgegaan worden van deze 5de module: ‘Deloitte uitstraling en toon’. 

Eerst zullen de resultaten voor de 80-item toets worden geanalyseerd en besproken (dus 4 

items per episode), in de volgende paragraaf komen de analyses van de 60-item toets aan bod 

(dus 3 items per episode). In tabel 5.1 staan de meest aannemelijke schatters voor model 1. 

Ter wille van de interpretatie zijn de 4 gecorreleerde latente factoren achtereenvolgens 

benoemd als RUG (= Formuleren met rechte rug), PROF (= Professioneel schrijven), RESP 

(= Formuleren met respect) en AANS (= De lezer aanspreken). VAR1 tot en met VAR16 
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verwijzen naar de items die achtereenvolgens de 4 episodes markeren: VAR1 t/m VAR4 

bijvoorbeeld zijn de items die de episode ‘Formuleren met rechte rug’ markeren, VAR5 t/m 

VAR8 de items van de episode ‘Professioneel schrijven’, enzovoort. 

    
Tabel 5.1: meest aannemelijke schatters voor model 1 (4 items per episode), 
voor de module ‘Deloitte uitstraling en toon’; onderste deel tabel: 
correlaties tussen de 4 latente factoren; nulladingen op 0 gefixeerd 
 
  

           RUG        PROF      RESP       AANS        
               ________   ________   ________   ________    
    VAR 1       .386       .000       .000       .000 
    VAR 2       .550       .000       .000       .000 
    VAR 3       .473       .000       .000       .000 
    VAR 4       .781       .000       .000       .000 
    VAR 5       .000       .697       .000       .000 
    VAR 6       .000       .603       .000       .000 
    VAR 7       .000       .802       .000       .000 
    VAR 8       .000       .655       .000       .000 
    VAR 9       .000       .000       .548       .000 
   VAR 10       .000       .000       .584       .000 
   VAR 11       .000       .000       .695       .000 
   VAR 12       .000       .000       .751       .000 
   VAR 13       .000       .000       .000       .742 
   VAR 14       .000       .000       .000       .614 
   VAR 15       .000       .000       .000       .657 
   VAR 16       .000       .000       .000       .675 
 
 
          

           RUG        PROF       RESP       AANS        
           ________   ________   ________   ________    
 RUG           1.000 
 PROF          -.091      1.000 
 RESP           .215      -.026      1.000 
 AANS           .097       .002       .056      1.000 
       

 
De passing van dit model blijkt bijzonder goed: de chi-kwadraat verdeelde toetsingsgrootheid 

bedraagt 89.78 bij 98 vrijheidsgraden (p=.711).  

Ook de andere, hier te hanteren passingsmaten als de GFI en de RMSR-index tonen 

aan dat dit model 1 de data bijzonder goed beschrijft. De GFI-index (de ‘goodness-of-fit’ 

index) is een passingsmaat die varieert tussen de 0 en 1: hoe hoger deze index, hoe beter het 

model. In dit geval bedraagt die index .930, wat opnieuw wijst op een bijzonder goede 

passing.  

De derde passingsmaat RMSR (de ‘root mean square residuals’, dus de wortel uit de 

gemiddelde kwadratensom van de verschillen tussen de oorspronkelijke correlaties en de door 

het gespecificeerde model gereproduceerde correlaties) wijst eveneens op een prima model 

(hoe kleiner deze RMSR, hoe beter het getoetste model). In dit geval bedraagt deze 
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passingsmaat .06. Ter illustratie – opnieuw - van de uitstekende passing staan in onderstaande 

tabel de residuen voor model 1. 

 
Tabel 5.2: residuenmatrix voor model 1 (4 items per episode), voor de 
module ‘Deloitte uitstraling en toon’ 
 
  
 
               VAR 1      VAR 2      VAR 3      VAR 4      VAR 5      VAR 6    
            ________   ________   ________   ________   ________   ________    
    VAR 1       .000 
    VAR 2       .011       .000 
    VAR 3       .066      -.020       .000 
    VAR 4      -.017      -.005       .009       .000 
    VAR 5       .028      -.031       .002      -.001       .000 
    VAR 6       .030      -.070       .133      -.036      -.036       .000 
    VAR 7       .011       .006       .064       .037      -.008       .037 
    VAR 8       .038      -.054       .095      -.116       .045      -.031 
    VAR 9      -.068       .126       .035       .200       .023       .011 
   VAR 10      -.018       .051      -.059       .042      -.098      -.148 
   VAR 11       .007       .049      -.089       .051      -.056      -.146 
   VAR 12      -.183      -.017      -.116      -.083       .086      -.039 
   VAR 13       .049       .101      -.114       .026       .051       .073 
   VAR 14       .061       .043      -.078      -.023      -.097       .023 
   VAR 15       .142       .000       .014      -.003       .037       .094 
   VAR 16       .039       .029      -.094      -.066       .022       .018 
 
               VAR 7      VAR 8      VAR 9     VAR 10     VAR 11     VAR 12    
            ________   ________   ________   ________   ________   ________    
    VAR 7       .000 
    VAR 8      -.017       .000 
    VAR 9       .120      -.023       .000 
   VAR 10      -.010      -.111      -.008       .000 
   VAR 11       .015      -.133      -.004      -.025       .000 
   VAR 12       .106       .028      -.011       .018       .011       .000 
   VAR 13      -.045       .015       .060       .086      -.040      -.020 
   VAR 14      -.075      -.100      -.016       .054       .000      -.062 
   VAR 15       .005      -.016      -.012       .055      -.012      -.042 
   VAR 16      -.008       .076      -.053       .040       .003       .034 
 
              VAR 13     VAR 14     VAR 15     VAR 16    
            ________   ________   ________   ________    
   VAR 13       .000 
   VAR 14      -.006       .000 
   VAR 15       .014      -.018       .000 
   VAR 16      -.010       .026      -.005       .000 

 
Verder blijkt op grond van een analyse van de standaardfouten van de schattingen dat alle 16 

variabelen van 0 afwijkende significante parameterschattingen vertonen, terwijl alle 

correlaties tussen de latente factoren niet significant afwijken van 0! Zie tabel 5.3 voor de 

standaardfouten van de parameterschattingen. 
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Tabel 5.3: standaardfouten van de parameterschattingen voor model 1 (4 
items per episode), voor de module ‘Deloitte uitstraling en toon’ 
 
                RUG        PROF       RESP       AANS        
             ________   ________   ________   ________    
    VAR 1       .096       .000       .000       .000 
    VAR 2       .097       .000       .000       .000 
    VAR 3       .096       .000       .000       .000 
    VAR 4       .106       .000       .000       .000 
    VAR 5       .000       .081       .000       .000 
    VAR 6       .000       .084       .000       .000 
    VAR 7       .000       .080       .000       .000 
    VAR 8       .000       .082       .000       .000 
    VAR 9       .000       .000       .088       .000 
   VAR 10       .000       .000       .087       .000 
   VAR 11       .000       .000       .086       .000 
   VAR 12       .000       .000       .085       .000 
   VAR 13       .000       .000       .000       .083 
   VAR 14       .000       .000       .000       .085 
   VAR 15       .000       .000       .000       .084 
   VAR 16       .000       .000       .000       .084 
          
                RUG        PROF       RESP       AANS        
              ________   ________   ________   ________    
 RUG            .000 
 PROF           .109       .000 
 RESP           .109       .106       .000 
 AANS           .111       .105       .107       .000 
 
 
 
De cruciale vraag met het oog op de validiteit is nu: hoe goed past het (met model 1 

concurrerende) model 2 bij de gegevens, een model dat dodelijk is voor de constructvaliditeit? 

Welnu, dit model 2 past in het geheel niet bij de empirische gegevens, zoals blijkt uit 

onderstaande passingsmaten: 

 

Chi-kwadraat (bij df=104) = 448.06  (p=0.000) 

GFI = .683 

RMSR = .158 

 

De niet-passing blijkt overigens ook uit de zogeheten Coëfficiënt of Determination (een 

gegeneraliseerde betrouwbaarheidsmaat voor het model) die negatief is! Ter vergelijking: 

deze coëfficiënt bedraagt voor model 1 liefst .994.  

Er kan, al met al, geen twijfel over bestaan: model 2 past in het geheel niet, model 1 

past prima. Deze uitspraak kan zelfs statistisch onderbouwd worden: immers, zijn modellen 

onderling genest (zoals dat inderdaad het geval is bij model 1 en 2), dan is hun verschil in 

vrijheidsgraden opnieuw chi-kwadraat verdeeld. Passen we dit toe op de twee concurrerende 

 39



modellen, vinden we een toetsingsgrootheid van 358.28 bij 6 vrijheidsgraden, een hoog 

significant resultaat.   

Puur voor informatieve doeleinden staan in tabel 5.4 de meest aannemelijke schatters 

voor dit niet-passende model 2. ALG staat daarbij voor de algemene, latente factor waarop 

alle variabelen c.q. items geacht worden te laden. In de tabel zijn de significant van 0 

afwijkende parameterschattingen voorzien van een asterisk.  

Los van de vraag of model 2 bij de gegevens past, valt uit de resulterende schattingen 

in tabel 5.4 af te leiden dat het model ook inhoudelijk gezien niet of nauwelijks te 

interpreteren valt.  

 
Tabel 5.4: meest aannemelijke schatters voor model 2 (van 0 afwijkende 
schatters voorzien van *), voor de module ‘Deloitte uitstraling en toon’ 
 
                 ALG         
              ________    
    VAR 1       .045 
    VAR 2       .254* 
    VAR 3       .049 
    VAR 4       .288* 
    VAR 5      -.103 
    VAR 6      -.190* 
    VAR 7      -.033 
    VAR 8      -.175 
    VAR 9       .556* 
   VAR 10       .601* 
   VAR 11       .698* 
   VAR 12       .672* 
   VAR 13       .105 
   VAR 14       .074 
   VAR 15       .070 
   VAR 16       .084 
 
 
5.2 De constructvaliditeit van de 4 episodes binnen de module ‘Deloitte uitstraling en 
toon’ in de 60-item intaketoets 
 
Past model 1 net zo goed bij de gegevens wanneer de intaketoets niet uit 80, maar uit 60 items 

bestaat – dus wanneer de 20 episodes elk niet door 4, maar door 3 items worden 

gerepresenteerd? En wordt ook in dat geval model 2 dat op gespannen voet staat met de 

constructvaliditeit, door de data verworpen? In de onderstaande tabel staan de relevante 

passingsstatistieken voor de 2 strijdige modellen. 
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Tabel 5.5: passingsstatistieken voor model 1 en 2 (3 items per episode), 
voor de module ‘ Deloitte uitstraling en toon’ 
 
    Chi-kw./df    p   GFI  RMSR 
 
Model 1  44.24/48  .628  .953  .054 
 
Model 2  244.23/54  .000  .769  .145 
 
 
Consistent met onze eerdere bevindingen die gebaseerd zijn op k=4 items per episode blijkt 

ook nu (met k=3 items per episode) model 1 prima de gegevens te beschrijven, terwijl model 

2 – opnieuw - verworpen moet worden. 

 Leiden 3 items per episode tot een substantieel slechtere constructvaliditeit in 

vergelijking met 4 items per episode? In tabel 5.5 staat het antwoord. 

 
 
Tabel 5.5: passingsstatistieken voor model 1 en 2, voor de module ‘Deloitte 
uitstraling en toon’, voor 3 en 4 items per episode 
 
 
   Chi-kw./df    p   GFI  RMSR 
 
Model 1  44.24/48  .628  .953  .054 
(3 items) 
Model 1  89.78/98  .711  .930  .060 
(4 items) 
 
Model 2  244.23/54  .000  .769  .145 
(3 items) 
Model 2  448.06/104  .000  .683  .158 
(4 items) 
 
 
In het geval van 3 items per episode is de constructvaliditeit, afgaande op de GFI en de 

RMSR, zelfs iets hoger dan bij 4 items per episode – het verschil is echter marginaal.  

Het zou fraai zijn indien we de beschikking zouden hebben over statistische technieken die 

konden nagaan of de getoetste modellen nu beter bij 3 dan bij 4 items passen – helaas zijn 

dergelijke technieken niet voorhanden. Volstaan moet dus worden met een analytische, 

contrasterende beschouwing: belangrijkste conclusie luidt echter ook in dat geval dat het voor 

de constructvaliditeit van de intaketoets in het geheel niet uitmaakt of de episodes nu door 3 

dan wel 4 items gerepresenteerd worden, althans voor zover het gaat om de module ‘Deloitte 

uitstraling en toon’.   
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5.3 De constructvaliditeit van de episodes binnen de overige modules in de 60-item 
intaketoets, vergeleken met die in de 80-item toets 
 
Het is natuurlijk de vraag of de voor de validiteit van de intaketoets positieve bevindingen niet 

alleen gelden voor de module ‘Deloitte uitstraling en toon’, maar ook voor de overige 

modules – pas dan kan een verantwoorde beslissing en keuze voor de 60- of 80 item toets 

gemaakt worden. In onderstaande tabel 5.6 staan de relevante gegevens.    
 
Tabel 5.6: passingsstatistieken voor model 1 en 2, voor de modules 
‘Efficiënte tekstopzet’, ‘Lezergerichte bevindingen’, ‘Toegankelijk betoog’ 
en ‘Aantrekkelijke formulering’; voor 3 en 4 items per episode 
 
 
Module 1 Efficiënte tekstopzet 
 
   Chi-kw./df    p   GFI  RMSR 
   ----------  -----  -----  ----- 
Model 1  46.79/48  .522  .953  .054 
(3 items) 
Model 1  105.45/98  .295  .921  .054 
(4 items) 
 
Model 2  236.50/54  .000  .769  .148 
(3 items) 
Model 2  508.72/104  .000  .642  .176 
(4 items) 
 
Module 2 Lezergerichte Bevindingen 
 
Model 1  53.98/48  .256  .994  .056  
(3 items) 
Model 1  125.23/98  .033  .906  .063 
(4 items) 
 
Model 2  255.85/54  .000  .764  .142 
(3 items) 
Model 2  430.72/104  .000  .698  .146 
(4 items) 
 
Module 3 Toegankelijk betoog 
 
Model 1  53.04/48  .286  .945  .052  
(3 items) 
Model 1  113.92/98  .130  .915  .059 
(4 items) 
 
Model 2  283.87/54  .000  .746  .151 
(3 items) 
Model 2  500.68/104  .000  .667  .164 
(4 items) 
 
Module 4 Aantrekkelijke formulering 
 
Model 1  45.24/48  .587  .953  .049  
(3 items) 
Model 1  121.32/98  .055  .911  .056 
(4 items) 
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Model 2  258.11/54  .000  .767  .144 
(3 items) 
Model 2  466.87/104  .000  .639  .174 
(4 items) 
 
 
De relevante passingsstatistieken in bovenstaande tabel wijzen ondubbelzinnig op de 

positieve constructvaliditeit van de intaketoets, om het even of deze toets uit 60 dan wel 80 

items bestaat. Merk overigens op dat voor alle modules geldt dat 3 items per episode zelfs tot 

een iets betere validiteit leiden dan 4 items – de gevonden verschillen zijn echter zeker niet 

dramatisch. Merk ook op dat in alle gevallen model 2 dat – indien het bij de gegevens zou 

passen - catastrofaal zou zijn voor de constructvaliditeit van de intaketoets, in het geheel niet 

bij de gegevens past en dus verworpen moet worden ten gunste van het concurrerende 

alternatief model 1 dat juist indicatief is voor die constructvaliditeit. 
 

5.3 Een orthogonaal model vergeleken met een oblique model 
 

In paragraaf 5.1 werd aan de hand van de resultaten in tabel 5.3 geconstateerd dat de 

correlaties tussen de 4 latente factoren bij de module ‘Deloitte uitstraling en toon’ niet 

significant blijken af te wijken van 0, gezien de grootte van de standaardfouten – dit blijkt nu 

bij nadere analyse voor alle modules te gelden!   

Deze bevinding heeft niet alleen verstrekkende implicaties voor de constructvaliditeit 

van de intaketoets, bovendien vormt deze bevinding een verklaring voor het in het vorige 

hoofdstuk geconstateerde feit dat de betrouwbaarheid van de episodes per se hoger was dan 

de betrouwbaarheid van de module die uit de betreffende episodes was samengesteld  – een 

op het eerste gezicht uiterst curieus gegeven gezien het feit dat een module uit liefst 4 maal 

zoveel items bestaat als de afzonderlijke episodes die die module constitueren. Daar komt nog 

bij dat dit empirisch resultaat ook ingrijpende praktische implicaties heeft wat betreft de aard 

en het niveau van abstractie waarop de leeradviezen aan de deelnemers verstrekt moeten 

worden: die dienen, gezien de constructvaliditeit, op episodeniveau, niet op moduleniveau 

gegeven te worden. 

Bovenstaande beschouwingen komen er in feite op neer dat aan het gespecificeerde – 

en inmiddels ook bevestigde – oblique model 1 waarbij correlaties tussen de 4 latente 

factoren zijn toegestaan extra restricties worden opgelegd, namelijk 0-correlaties tussen deze 

latente factoren. Past dit meer stringente model – in feite een orthogonaal, factoranalytisch 
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model - nog steeds bij de gegevens, en zo ja, leidt het dan tot een in statistische zin 

substantieel slechtere beschrijving van de correlationele structuur van de data?    

 Het orthogonale model blijkt niet alleen, overigens net zoals het oblique model, prima 

bij de gegevens te passen, de ‘fit’ van dit meer stringente model blijkt in statistische zin niet te 

verschillen van dit ruimere, oblique model (zie tabel 5.7 waar de vergelijking is toegespitst op 

module 5).  
 
Tabel 5.7: passingsstatistieken voor 2 varianten van model 1 (oblique en 
orthogonale variant), voor de module ‘Deloitte uitstraling en toon’; voor 3 
en 4 items per episode 
 
 
    Chi-kw./df    p   GFI  RMSR 
 
Model 1   44.24/48  .628  .953  .054 
(3 items, oblique) 
Model 1   51.68/54  .564  .946  .072 
(3 items, orthogonaal) 
 
Model 1   89.78/98  .711  .930  .060 
(4 items, oblique) 
Model 2   94.69/104  .732  .926  .069 
(4 items, orthogonaal) 
 
 
De passingsstatistieken voor het oblique en het orthogonale model liggen extreem dicht bij 

elkaar, hoewel – uiteraard – het oblique model de gegevens iets beter beschrijft. Die 

beschrijving echter is niet substantieel c.q. niet in statistische zin superieur: toetsing van het 

verschil bij 3 respectievelijk 4 items per episode laat een niet-significant verschil zien (bij 3 

items: chi-kwadraat = 7.44 bij df = 6: n.s.; bij 4 items: chi-kwadraat = 4.91 bij df = 6; n.s.). 

 Terzijde zij opgemerkt dat de twee episodes met 3 items binnen de module ‘Deloitte 

uitstraling en toon’ die qua betrouwbaarheid enigszins uit de toon vielen, zich qua 

constructvaliditeit geenszins onderscheiden van de overige episodes. In tabel 5.8 staan de 

parameterschattingen voor het orthogonale model met 4 items per episode; al de schattingen 

wijken, gelet op de standaardfouten, significant van 0 af. 
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Tabel 5.8: meest aannemelijke schatters voor een orthogonaal model 1 (4 
items per episode), voor de module ‘Deloitte uitstraling en toon’; onderste 
deel tabel: correlaties tussen de 4 latente factoren; nulladingen op 0 
gefixeerd 
 
 
                 RUG        PROF       RESP       AANS        
               ________   ________   ________   ________    
    VAR 1       .402       .000       .000       .000 
    VAR 2       .546       .000       .000       .000 
    VAR 3       .499       .000       .000       .000 
    VAR 4       .756       .000       .000       .000 
    VAR 5       .000       .696       .000       .000 
    VAR 6       .000       .603       .000       .000 
    VAR 7       .000       .806       .000       .000 
    VAR 8       .000       .652       .000       .000 
    VAR 9       .000       .000       .531       .000 
   VAR 10       .000       .000       .578       .000 
   VAR 11       .000       .000       .684       .000 
   VAR 12       .000       .000       .777       .000 
   VAR 13       .000       .000       .000       .740 
   VAR 14       .000       .000       .000       .615 
   VAR 15       .000       .000       .000       .656 
   VAR 16       .000       .000       .000       .677 
          
                 RUG        PROF       RESP       AANS        
              ________   ________   ________   ________    
 RUG           1.000 
 PROF           .000      1.000 
 RESP           .000       .000      1.000 
 AANS           .000       .000       .000      1.000 
 
 
 
 
 
5.5  Conclusies en aanbevelingen 
 

 

• De constructvaliditeit van de intaketoets, onderzocht in termen van convergente en 

discriminante validiteit, is opmerkelijk goed te noemen 

• De onderscheiden episodes per module blijken inderdaad verschillende 

deelvaardigheden bij het schrijven te representeren 

• Aan de onderscheiden episodes per module ligt geen ééndimensionale vaardigheid ten 

grondslag 

• De constructvaliditeit van de episodes bestaande uit 4 items verschilt noch in 

positieve, noch in negatieve zin van de constructvaliditeit van de episodes die uit 

slechts 3 items bestaan 

• De aan de deelnemers te verstrekken leeradviezen dienen niet op module-, maar op 

episodeniveau gegeven te worden 
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VI  Correctheid van de verstrekte adviezen 
 
 

Het laatste criterium dat wordt ingezet om de kwaliteit van de intaketoets na te gaan en vast te 

stellen, betreft de aard van de verstrekte adviezen: hoe pakt het drievoudige decisiecriterium 

(1. intensief doen 2. beslist doen 3. alleen bij twijfel doen) uit bij de 80-item toets, vergeleken 

met de 60 item toets? Worden op grond van de scores in beide toetsen aan de deelnemers 

identieke adviezen gegeven, of wijken deze substantieel van elkaar af? 

 Weliswaar hebben de psychometrische en data-analytische beschouwingen uit de 

voorgaande 2 hoofdstukken een resultaat opgeleverd dat er alleszins bemoedigend voor de 60-

item intaketoets uitziet, maar het is - in theorie althans - niet uitgesloten dat op grond van een 

analyse van de verstrekte gegevens de balans alsnog richting 80-item toets doorslaat. 

 

6.1 Kwaliteit van adviezen bepaald op basis van een intern criterium 

 

      

Of de op grond van de verkregen scores verstrekte adviezen ook daadwerkelijk correct zijn, is 

onbekend – we beschikken immers niet over een extern criterium (bijvoorbeeld een 

daadwerkelijk geschreven managementletter, beoordeeld op kwaliteit door een onafhankelijke 

jury van ter zake kundigen) waaraan de kwaliteit van de gegeven adviezen afgemeten kan 

worden. 

Bij gebrek aan een dergelijk extern criterium wordt hier gebruikt gemaakt van een 

intern criterium, namelijk de aard van het advies verstrekt onder de meest ideale 

psychometrische omstandigheden. Die omstandigheden zijn van kracht – althans in het 

onderhavige geval - wanneer een episode niet op grond van 4 of 3 scores wordt 

gerepresenteerd, maar op grond van het maximaal beschikbare aantal scores, in casu 7. De 

betrouwbaarheid, zo blijkt uit hoofdstuk IV, is immers optimaal (in relatieve zin) wanneer een 

episode via 7 items wordt geïnstrumentaliseerd. In een dergelijke situatie is de kwaliteit van 

de gegeven adviezen – opnieuw: in relatieve zin – optimaal.  

Uitgaande van dit interne criterium wordt in dit hoofdstuk nagegaan hoe groot het 

percentage overeenkomstige beslissingen c.q. adviezen is wanneer van een kleiner aantal 

items per episode gebruikt wordt gemaakt. Met nadruk moet worden gesteld dat de kwaliteit 

van dit criterium waaraan de kwaliteit van de verstrekte adviezen bij de 60- en 80-itemtoets 

zal worden afgemeten, niet perfect is: zelfs met een meting van 7 items worden er fouten 
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gemaakt (en dus ook: niet-correcte adviezen verstrekt), fouten die alleen vermeden zouden 

kunnen worden indien de episodes via een oneindig groot aantal items gemeten zouden 

worden. De onvermijdelijke implicatie van de (gedeeltelijke) imperfectie van het hier te 

gebruiken interne criterium is dat de verkregen resultaten, anders dan die in de voorgaande 2 

hoofdstukken, enigszins tentatief van aard zijn.     

 

6.2 ‘Hit rate’ en aantal ‘misses’ op basis van het interne criterium 

 

Nemen we, ter illustratie van de analytische manier waarop de kwaliteit van de adviezen 

vastgesteld gaat worden, als voorbeeld de aard van de verstrekte adviezen, gegeven op grond 

van de scores op 7 items bij de episode ‘Overzichtelijke alinea’s maken’, een onderdeel van 

de module: Toegankelijk betoog (zie tabel 6.1).  

 Bestaat de episode uit in totaal 7 items, dan krijgen 58 personen krachtens hun score 

op deze episode het advies ‘zeer intensief doen’, 68 personen het advies dit onderdeel ‘beslist’ 

te doen, terwijl 22 personen wordt geadviseerd alleen in geval van twijfel dit onderdeel te 

bestuderen. Deze verdeling van de aard van de gegeven adviezen (in tabel 6.1 vetgedrukt) bij 

k=7 items vormt het criterium waaraan de kwaliteit van de adviezen bij een afnemend aantal 

items zal worden afgemeten.  

 
Tabel 6.1: verdeling van de aard van de adviezen voor de episode 
‘Overzichtelijke alinea’s maken’, per aantal items, met als intern 
criterium de verdeling bij k=7 items (vetgedrukt)   
 
 
          Aantal items 
 
  Aard van het advies    7  6   5  4  3  2 
 
1. Zeer intensief doen        58 64 64 60 52 58 
2. Beslist doen     68 62 62 66 74 64  
3. Alleen bij twijfel doen     22  22 22 22 22 26 
 
 
 
Uiteraard geldt dat wanneer het aantal items kleiner is dan 7, de kwaliteit van het gegeven 

advies beter is naarmate de afwijkingen tussen de oorspronkelijke (als criterium fungerende) 

verdeling (bij k=7) en de verdeling behorend bij een gegeven aantal items, kleiner is. Deze 

afwijking zal hier worden uitgedrukt als ‘hit rate’, dat wil zeggen de proportie 

overeenkomstige classificaties. Een voorbeeld, toegepast op 6 items: 6 personen krijgen bij 

dat aantal items waarmee de episode gemeten wordt, ten onrechte advies 1 in plaats van 

advies 2 (i.c. ze zouden in feite, krachtens het gehanteerde criterium, advies 2 hebben moeten 
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krijgen); de toedeling voor de categorie ‘alleen bij twijfel doen’ is overigens perfect. Dat 

betekent dat de ‘hit rate’ in het geval van 6 items 6/148 = .96 bedraagt, wat neerkomt op 96% 

identieke adviezen/beslissingen – bepaald geen slecht resultaat.  

Uiteraard geldt dat de hier ontwikkelde ‘hit rate’ fluctueert tussen 0 en 1: hoe dichter 

deze de waarde het getal 1 benadert, hoe beter de ‘match’ tussen de empirisch geobserveerde 

en de ideale verdeling. Aangezien de statistische eigenschappen (c.q. de verdeling) van deze 

‘hit rate’ onbekend zijn, onderzoeken we het gedrag van deze ‘succesmaat’ bij een afnemend 

aantal items van 6 tot 2, hopend met dit lineair afnemend aantal items een aantal consistente 

patronen te ontdekken valt. Het spreekt overigens voor zich dat de aandacht blijft uitgaan naar 

eventuele verschillen tussen 3 items en 4 items per episode. 

De ‘hit rate’ als indicatie van het succes van het gehanteerde decisiecriterium is echter 

op zichzelf onvoldoende om een ongecontamineerd beeld te kunnen geven van de 

‘werkelijke’ verhoudingen. Neem als voorbeeld de ‘hit rate’ bij k = 3 en k = 2 items: in het 

eerste geval bedraagt deze .96, in het tweede geval .97. Puur afgaande op de getalsmatige 

verhoudingen in de ‘hit rate’ lijkt het erop alsof bij 2 items een groter succespercentage 

correcte beslissingen wordt behaald dan bij 3 items. Maar dat is evident niet het geval. 

In de ‘hit rate’ wordt geabstraheerd van de ernst van de gemaakte fout bij het 

verstrekken van een advies, wat onder bepaalde omstandigheden tot een gecontamineerd 

beeld van de werkelijkheid kan leiden. De grootste fout immers die gemaakt kan worden bij 

het verstrekken van (leer)adviezen is, gegeven de formatieve aard van de intaketoets, een  

type-II fout: personen wier vaardigheidsniveau onvoldoende is, desondanks het advies geven  

om het onderdeel maar te laten voor wat het is, en alleen tot studie over te gaan in geval van 

twijfel. De andere typen fouten die in theorie gemaakt kunnen worden (type-I fout; ‘vals 

alarm’ fouten) zijn veel en veel minder ernstig dan de hier bedoelde ‘miss’. Blijkens de 

verdeling in tabel 6.1 krijgen 4 (!) personen bij k = 2 items ten onrechte het advies om niet 

verder te hoeven leren (behalve bij twijfel), terwijl bij k = 3 items dit aantal ‘misses’ 0 

bedraagt! Wanneer beide grootheden in de beschouwingen worden betrokken, moet de 

voorkeur worden gegeven aan k=3, en niet aan k = 2 zoals het geval zou zijn wanneer enkel 

de ‘hit rate’ zou zijn toegepast. 

Om een ongecontamineerd, volledig beeld van de slaagkans van het decisiecriterium 

bij een variërend aantal items te verkrijgen, is het dus zaak de ‘hit rate’ aan te vullen met een 

indicatie van het aantal ‘misses’.    
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6.3 De slaagkans van het decisiecriterium bij een variërend aantal items 
 
Hoe groot is nu de slaagkans van het decisiecriterium wanneer dat wordt ingezet bij een 

variërend aantal items per episode, uitgaande van een ‘perfect’ decisiecriterium voor k = 7 

items? In tabel 6.2 staat per episode het resultaat, waarbij de ‘hit rate’ is gecompleteerd met 

een indicatie van het absolute aantal ‘misses’. 

 
Tabel 6.2: ‘hit rate’ van het decisiecriterium voor de episodes binnen de 
modules, aangevuld met (tussen haakjes) het absolute aantal ‘misses’ 
    
 
Module 1 Efficiënte tekstopzet 
          Aantal items 
 
       6   5  4  3      2 
 
1. Van IAA naar tekstopzet      .88 .97 .97 .90(1) .89(4) 
2. Bevindingen logisch indelen  .99 .99 .99 .95(1) .93(6) 
3. Presentatievorm kiezen       .97 .97 .98  1.00  .88(2) 
4. Samenvatten, inleiden & afw. .98 .98 .98 .99(1) .88(6)  
 
Module 2 Lezergerichte Bevindingen 
       
        6   5  4  3    2 
 
1. Van dossier naar management      .97 .99 .96 .93   .90(2) 
2. Ingrediënten herkennen   .97 .99 .90 .89   .70 
3. Relevante informatie geven       .99   1.00 .99 .99   .90(8) 
4. Overtuigend adviseren  .99 1.00 1.00 .97   .87(19)  
    
Module 3 Toegankelijk betoog 

     6   5  4  3     2 
 
1. Duidelijk verwijzen        .97 .94 .95 .95(1)   .92(11) 
2. Adequaat opsommen    .95 .95 .90 .96    .89(2) 
3. Zinnen aan elkaar knopen       1.00 .96 .99 .97(1)   .94(8) 
4. Overzichtelijke alinea’s  .96 .96 .99 .96    .97(4)  
    
 
Module 4 Aantrekkelijke formulering  

     6   5  4  3     2 
 
1. Concrete zinnen schrijven      .99 1.00 1.00 .96(1)   .76(14) 
2. Taal van de lezer gebruiken  .99 .99 .99 .90    .73(15) 
3. Kiezen voor actief-passief      .98 1.00 .98 .99    .90(5) 
4. Informatie doseren   1.00 .99 .97 .90    .84(20) 
  
    
Module 5 Deloitte uitstraling en toon  
 
       6   5  4  3       2 
 
1. Formuleren met rechte rug      .97 .92 .90 .80    .84 
2. Professioneel schrijven   .96 .93 .97 .89    .76(6) 
3. Formuleren met respect      .97 1.00 1.00 .96    .76(8) 
4. De lezer aanspreken   .99 .99 .99 .97    .90(1)  
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Met de afname van het aantal items neemt door de bank genomen de ‘hit rate’ af, zij het niet 

spectaculair en evenmin consequent op lineaire wijze. Alleen in het geval van k=2 is de ‘hit 

rate’ evident te laag – maar op grond van de psychometrische analyses was al bekend dat 2 

items volstrekt onvoldoende waren om op verantwoorde wijze een vaardigheid te meten, een 

conclusie die hier nogmaals, via een ander type analyse, bevestigd wordt. 

Niet alleen de ‘hit rate’ bij k = 2 items valt te laag uit, daar komt nog bij dat het 

gebruik van 2 items per episode tot een veel te ‘liberaal’ decisiecriterium leidt. Anders 

uitgedrukt: aan teveel personen wordt bij teveel episodes het advies gegeven maar niets te 

ondernemen (de andere kant van de medaille bij de ‘misses’: te weinig personen wordt 

geadviseerd niets te ondernemen, komt in het databestand niet voor). De mazen van het net 

zijn bij k = 2 items veel te grof, als gevolg waarvan teveel incompetente schrijvers er 

doorheen glippen.  

Hoe staat het nu met de prestaties van het decisiecriterium bij 4 vs. 3 items per 

episode? Qua ‘hit rate’ ontlopen de episodes met 3 en 4 items elkaar niet of nauwelijks 

(hoewel doorgaans de 4 items een fractie beter scoren). Bij de ‘misses’ valt echter in tabel 6.2 

een wat ander beeld te distilleren: terwijl bij 4 items per episode (of een hoger aantal) in het 

geheel geen ‘miss’ kan worden geconstateerd, treden ze wel op bij 6 van de 20 episodes; het 

absolute aantal ‘misses’ voor k=3 is echter consistent zo laag (het gaat telkens maar om één 

enkele persoon op een totaal van 148 personen) dat hier niet of nauwelijks van een inferieur 

criterium gesproken kan worden. Met deze kennis en deze inzichten wordt eens temeer 

duidelijk dat het in het trainingsprogramma Managementletter schrijven voor Deloitte 

vigerende advies nr. 3: ‘Alleen bij twijfel doen’, qua formulering en subtiliteit naadloos 

aansluit bij een decisiecriterium dat – prudent toegepast - een al te liberaal toelatings- en 

trainingsbeleid minimaliseert. 

 

 

6.4 Conclusies en aanbevelingen      

 

• De grootte van de slaagkans van het decisiecriterium wanneer dat wordt ingezet bij 

een variërend aantal items per episode (daarbij uitgaand van de veronderstelling dat 

het betreffende criterium voor k = 7 items per episode perfect is), neemt in de regel 

wat af wanneer het aantal items per episode afneemt, zij het nauwelijks spectaculair 

• Alleen wanneer een episode via 2 items gemeten wordt, is de slaagkans van het 

decisiecriterium ontoelaatbaar laag – opnieuw blijkt hieruit dat het onmogelijk is om 
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op verantwoorde wijze een episode met behulp van 2 items te meten. Een 40-item 

intaketoets behoort dan ook vanuit psychometrisch perspectief tot de volstrekte 

onmogelijkheden 

• Ook het aantal ‘misses’, i.c. het aantal personen dat ten onrechte wordt geadviseerd 

niets te ondernemen en een onderdeel desgewenst links te laten liggen, is voor die 

gevallen waarin een episode via 2 items gemeten wordt, onverantwoord hoog – 2 

items leiden tot een veel te ‘liberale’ toelatings- c.q. adviespraktijk 

• Een 3-item operationalisatie van een episode onderscheidt zich qua slaagkans van het 

decisiecriterium niet of nauwelijks van een 4-item operationalisatie – wat het aantal 

‘misses’ echter betreft, scoren de  3- en 4-item episode weliswaar in 14 van de 20 

gevallen gelijk, maar in 6 van die 20 gevallen leidt de 3-item episode tot een te liberale 

adviespraktijk. Omdat bij deze 6 episodes telkens slechts één van de 148 personen (ten 

onrechte) te coulant wordt behandeld, moet het verlies in precisie van het gehanteerde 

decisiecriterium bij een meting van de episodes via 3 items, als alleszins aanvaardbaar 

worden gekarakteriseerd   
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VII SAMENVATTING 

 
In dit analytisch-psychometrisch onderzoeksrapport is, concreet gesteld, de vraag onderzocht 

of het mogelijk is de intaketoets bij het e-learningprogramma Schrijven van 

managementletters voor Deloitte (een diagnostisch instrumentarium dat uit objectief te scoren 

vragen c.q. items bestaat) te verkorten van 80 naar 60 items, zonder al te groot verlies in 

betrouwbaarheid en validiteit – aangenomen uiteraard dat de 80-item toets voldoet aan de 

vigerende psychometrische eisen die doorgaans aan een formatieve, diagnostische toets 

gesteld worden. Testverkorting leidt immers, zo blijkt uit het onderhavige onderzoek, tot een 

aanzienlijke tijdsbesparing: ruwweg in de orde van grootte van 30 minuten. 

 Uit dit onderzoek is voorts gebleken dat de huidige intaketoets, bestaande uit 80 items, 

een uiterst bevredigende betrouwbaarheid en (construct)validiteit bezit; reductie van dit aantal 

tot 60 items leidt in het geheel niet tot een verlaging van de validiteit, en evenmin tot een 

dramatische teruggang in betrouwbaarheid. Het geringe betrouwbaarheidsverlies dat niettemin 

geconstateerd kan worden, manifesteert zich met name in de aard van de (leer)adviezen die op 

basis van de behaalde scores op de intaketoets aan de deelnemers van het trainingsprogramma 

Schrijven van managementletters voor Deloitte verstrekt worden. Voor het overgrote deel zijn 

de verstrekte adviezen bij een 80-item intaketoets identiek aan die bij een 60-item toets, zij 

het dat bij de 60-item toets in een enkel geval aan een deelnemer ten onrechte wordt 

geadviseerd een bepaald onderdeel van het trainingsprogramma niet te hoeven oefenen omdat 

zijn vaardighedenniveau in dat onderdeel optimaal zou zijn.  

Alles overwegende luidt de eindconclusie van dit empirisch onderzoek dat het 

alleszins verantwoord is de formatieve intaketoets bij het e-learningprogramma in te korten 

tot 60 items.   

      

Bij wijze van samenvatting en ter wille van het overzicht volgen hieronder de belangrijkste 

conclusies en aanbevelingen: 

 

• De moeilijkheidsgraad van de intaketoets is, gezien vanuit het formatieve 

karakter van de toets, optimaal 

• De moeilijkheidsgraad van de intaketoets is optimaal voor een scherpe 

discriminatie tussen de verschillende vaardighedenniveaus van de deelnemers 
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• Hoewel de intaketoets zonder meer als een moeilijke toets gekarakteriseerd kan 

worden, is er toch geen sprake van een bodemeffect: voor alle episodes geldt 

dat een substantieel deel van de deelnemers de maximale score weet te behalen 

• Het zou aanbeveling verdienen de deelnemers in de instructie bij de intaketoets 

te informeren over de tijd die de ‘modale’ deelnemer aan deze toets kwijt is 

• Het verdient sterke aanbeveling vanwege een uniforme interpretatie van de 

scores en vanwege het powerkarakter van de intaketoets, de huidige vrijheid in 

afnametijd die aan de deelnemers geboden wordt, te limiteren; dat betekent niet 

dat de deelnemers verplicht zouden worden deze toets in één ononderbroken 

sessie af te ronden, alleen dat er een bovengrens wordt gesteld aan de totale 

hoeveelheid tijd die de deelnemers aan de beantwoording van de vragen mogen 

besteden  

• Gezien de empirisch verkregen scoreverdeling van de aan de intaketoets 

bestede tijd lijkt een limiet van 2.5 uur bij de 60-item toets meer dan redelijk: 

ruwweg 90% van alle deelnemers blijkt de klus binnen deze tijdspanne te 

kunnen klaren – zelfs een limiet van 2 uur zou serieuze overweging verdienen  

• met de afname van het aantal items per episode (van 7 naar 2) neemt de 

betrouwbaarheid in de regel af, zij het geenszins spectaculair 

• de betrouwbaarheden van de episodes zijn, vooropgesteld dat deze uit meer 

dan 2 items bestaan, doorgaans hoog – zeker in het licht van het beperkt aantal 

items 

• 2 items ter meting van een episode leveren in de regel een te lage 

betrouwbaarheid op; een intaketoets bestaande uit 40 items voldoet beslist niet 

aan de vigerende psychometrische eisen 

• de verschillen in betrouwbaarheid tussen episodes bestaande uit 3 items en 

episodes die uit 4 items bestaan, zijn marginaal; uit het oogpunt van 

betrouwbaarheid is een intaketoets bestaande uit 80 items weliswaar superieur 

aan een intaketoets met 60 items – zij het in geringe mate -, maar is er geen 

reden om een intaketoets die uit 60 items bestaat op psychometrische gronden 

als inadequaat van de hand te wijzen 

• de betrouwbaarheid van de episodes waaruit de modules zijn samengesteld, is 

consequent hoger dan de betrouwbaarheid van de overeenkomstige module; uit 
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praktisch oogpunt verdient het daarom aanbeveling de adviezen aan de 

deelnemers niet zozeer op module- als wel op episodeniveau te verstrekken 

• De constructvaliditeit van de intaketoets, onderzocht in termen van 

convergente en discriminante validiteit, is opmerkelijk goed te noemen, om het 

even of het de 80- dan wel de 60-item toets betreft 

• De onderscheiden episodes per module blijken inderdaad verschillende 

deelvaardigheden bij het schrijven te representeren 

• Aan de onderscheiden episodes per module ligt geen ééndimensionale 

vaardigheid ten grondslag 

• De constructvaliditeit van de episodes bestaande uit 4 items verschilt noch in 

positieve, noch in negatieve zin van de constructvaliditeit van de episodes die 

uit slechts 3 items bestaan 

• De grootte van de slaagkans van het decisiecriterium wanneer dat wordt 

ingezet bij een variërend aantal items per episode (daarbij uitgaand van de 

veronderstelling dat het betreffende criterium voor k = 7 items per episode 

perfect is), neemt in de regel wat af wanneer het aantal items per episode 

afneemt, zij het nauwelijks spectaculair 

• Alleen wanneer een episode via 2 items gemeten wordt, is de slaagkans van het 

decisiecriterium ontoelaatbaar laag – opnieuw blijkt hieruit dat het onmogelijk 

is om op verantwoorde wijze een episode met behulp van 2 items te meten. 

Een 40-item intaketoets behoort dan ook vanuit psychometrisch perspectief tot 

de volstrekte onmogelijkheden 

• Ook het aantal ‘misses’, i.c. het aantal personen dat ten onrechte wordt 

geadviseerd niets te ondernemen en een onderdeel desgewenst links te laten 

liggen, is voor die gevallen waarin een episode via 2 items gemeten wordt, 

onverantwoord hoog – 2 items leiden tot een veel te ‘liberale’ toelatings- c.q. 

adviespraktijk 

• Een 3-item operationalisatie van een episode onderscheidt zich qua slaagkans 

van het decisiecriterium niet of nauwelijks van een 4-item operationalisatie – 

wat het aantal ‘misses’ echter betreft, scoren de  3- en 4-item episode 

weliswaar in 14 van de 20 gevallen gelijk, maar in 6 van die 20 gevallen leidt 

de 3-item episode tot een te liberale adviespraktijk. Omdat bij deze 6 episodes 

telkens slechts één van de 148 personen (ten onrechte) te coulant wordt 
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behandeld, moet het verlies in precisie van het gehanteerde decisiecriterium bij 

een meting van de episodes via 3 items, als alleszins aanvaardbaar worden 

gekarakteriseerd   
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