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Samenvattingg (summary in Dutch) 

Computergestuurdd adaptief testen van persoonlijkheids-

enn attitude e igenschappen met polytome i tems 

Ditt proefschrift bevat de beschrijving van vijf studies op het gebied van 
computergestuurdee adaptieve tests (CATs) voor polytome attitude- en 
persoonlijkheidsitems.. De gebruikte CATs zijn alle gebaseerd op het graded 
responsee model van Samejima (1969). Dit is een model uit de 
itemresponstheoriee dat geschikt is voor Likert items. 

Dee vraagstelling in dit proefschrift is of CATs psychometrisch 
equivalentt zijn aan conventionele schriftelijke of conventionele 
computergestuurdee tests. Aangezien deze vraag mede afhankelijk is van de 
vereistee precisie van een CAT werd een systematische vergelijking gemaakt 
tussenn CATs met verschillende stopregelinstellingen. 

Err werden ook twee aanvullende studies uitgevoerd. In de eerste werd 
eenn eenvoudige methode om initiële trekschattingen te berekenen voor 
personenn met extreme antwoordpatronen vergeleken met een 
geavanceerderee methode. In de tweede aanvullende studie werden de 
gegevenss van een conventionele computergestuurde test en een 
computergestuurdee adaptieve test vergeleken wat betreft afwijkend 
responsgedrag.. Deze vergelijking werd uitgevoerd door de introductie van 
eenn methode die gebruik maakte van drie indicatoren voor afwijkend 
responsgedrag:: het aantal Guttman fouten, itemresponstijden, en 
itempropositielengtes. . 

Hett tweede hoofdstuk beschrijft een CAT studie waarbij een CAT 
proceduree werd nagebootst met behulp van gegevens van proefpersonen die 
warenn verzameld met een conventionele schriftelijke vragenlijst. Er werd 
gebruikk gemaakt van antwoorden op items van de dominantieschaal uit de 
Adjectivee Checklist (ACL) (Gough & Heilbrun, 1980). Deze bestaat uit items 
mett 5 antwoordcategorieën. De waarde van de standaardfout op grond 
waarvann de CAT beëindigd wordt, werd in deze studie gemanipuleerd (0,4; 
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0,5;; 0,6; 0,7; 0,8). De kwaliteit van de CAT trekschattingen werd bestudeerd 
doorr deze te relateren aan trekschattingen op de gehele schaal en scores op 
anderee ACL schalen. Uit de resultaten bleek dat bij een stopregelinstelling 
vann 0.4 het aantal items kon worden gereduceerd tot 33%, terwijl 
trekschattingenn vergelijkbaar bleven met trekschattingen gebaseerd op de 
gehelee schaal. 

Hett derde hoofdstuk beschrijft een experimentele studie waarin een 
schriftelijke,, een computergestuurde, en een CAT versie van de 
Schooll  vragenlijst (Vorst, 2000) met elkaar worden vergeleken. De CAT 
versiee nam alle items af, zodat achteraf verschillende stopregels konden 
wordenn toegepast (0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 standaardfout). Schoolcijfers 
werdenn gebruikt als extern criterium. Er werden significante effecten 
gevondenn van het type testafname, maar deze waren klein. Echter, wanneer 
dee precisie van de CAT kleiner werd, namen effecten toe en nam de 
samenhangg tussen CAT trekschattingen en schoolcijfers af. 

Hett vierde hoofdstuk beschrijft een experimentele studie waarin een 
computergestuurdee en een CAT versie van een motivatieschaal voor 
academischh onderwijs met elkaar worden vergeleken. Verder werd met 
behulpp van de CAT gegevens nagegaan in hoeverre verkorte conventionele 
testss geconstrueerd uit dezelfde itemverzameling konden concurreren met 
dee CAT. Aangezien de modelpassing van het graded response model niet 
optimaall  was werden de resultaten gecomplementeerd met een 
simulatiestudie.. Uit het experiment bleken geen testafname effecten voor 
CATss bestaande uit ten minste 3 items. Verder bleek de CAT over het 
algemeenn tot betere resultaten te leiden dan de verkorte tests. Specifieke 
analysee toonde dat de CAT over het algemeen beter presteerde voor extreme 
trekwaarden,, terwijl de verkorte tests beter presteerden voor gemiddelde 
trekwaarden.. Uit de simulatiestudie bleek dat de resultaten van de 
empirischee en de gesimuleerde gegevens veel overeenstemming vertoonden. 

Mett behulp van zowel de empirische als de gesimuleerde gegevens uit 
hoofdstukk vier werden in hoofdstuk vijf twee methoden om een initiële 
trekwaardee te bepalen vergeleken. Een dergelijke methode is noodzakelijk 
voorr personen met een extreem antwoord patroon. Voor deze personen kan 
namelijkk geen meest aannemelijke trekschatting bepaald worden, welke 
noodzakelijkk is voor de selectie van volgende items in een CAT. De simpele 
methodee werd gebruikt in alle voorgaande CAT studies binnen dit 
proefschrift.. Deze simpele methode werd vergeleken met een methode die 
dee initiële trekschatting bepaalt met de maximum a posteriori (MAP) 
methode.. MA P schattingen zijn informatiever, omdat ze informatie over de 
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trekverdelingg meenemen in de bepaling van de schatting. Over het algemeen 
warenn de resultaten verkregen met de MAP methode nauwelijks beter dan 
dee resultaten verkregen met de simpele methode. Hoewel, beide methoden 
toondenn verschillende resultaten voor verschillende intervallen van de 
latentee trek. De simpele methode toonde betere resultaten voor extreme 
trekwaarden,, terwijl de MAP methode betere resultaten toonde voor 
gemiddeldee trekwaarden. 

Inn het zesde hoofdstuk werden computergestuurde en CAT afname 
vergelekenn wat betreft het optreden van afwijkende antwoordpatronen. Er 
werdd een methode geïntroduceerd voor de detectie van afwijkende 
antwoordpatronenn die gebaseerd was op het aantal Guttman fouten, 
itemresponstijden,, en itempropositielengtes. Uit de resultaten bleek dat de 
meestee personen geen afwijkend responsgedrag vertoonden en 
waarschijnlijkk de vragenlijst serieus hadden ingevuld. Een kleine 
minderheidd had korte testtijden, een groot aantal Guttman fouten, en een 
negatievee individuele correlatie tussen propositielengte en itemresponstijd. 
Overr het algemeen waren de resultaten van de computergestuurde test en 
dee CAT vergelijkbaar. Er werden wel enkele significante effecten gevonden 
maarr deze waren niet substantieel. 

Dee studies in dit proefschrift hebben geleid tot de conclusie dat CAT een 
geschiktee methode is om de efficiëntie van attitude- en 
persoonlijkheidsvragenlijstenn bestaande uit polytome items aanzienlijk te 
verhogen.. Met behulp van CAT kan de testlengte gereduceerd worden tot 
1/3,, terwijl testscores vergelijkbaar blijven met testscores van conventionele 
schriftelijkee of computergestuurde vragenlijsten. 
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