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Iedereen die met tests werkt weet dat korte tests onbetrouw-
baarder plegen te zijn en dat met weinig items het te me-
ten begrip minder goed valt te dekken. De pleitbezorgers 
van korte tests stellen hier tegenover dat men alleen van de 
beste items gebruik dient te maken. Dit zijn items die elk 
op zich zo betrouwbaar mogelijk meten, en die door een 
slimme keuze tezamen de beoogde eigenschap goed re-
presenteren. Het idee is dat langere tests naast zeer goede 
items ook vele items bevatten die minder goed bruikbaar 
zijn voor het beoogde doel, zoals het toewijzen van perso-
nen aan diagnostische categorieën. Een reden kan zijn dat 
zij op de grensscore tussen deze categorieën niet betrouw-
baar meten. Een klein aantal met zorg geselecteerde items 
zou tot een vrijwel even goede categorisering kunnen lei-
den als de langere test. 
 Om de gedachten nader te bepalen, noemen we enkele 
tests uit de categorie ‘zeer lang’. Volgens de richtlijnen van 
de Commissie Testaangelegenheden Nederland (cotan) 
zijn dit alle goede tests (Evers, Van Vliet-Mulder & Groot, 
2000). Voorbeelden zijn de Revisie Amsterdamse Kinder 
Intelligentie Test (rakit; Bleichrodt et al., 1984), die uit 
twaalf subtests bestaat, die bij elkaar 370 items bevatten; 
de neo-vragenlijst (Costa & McCrae, 1992; Hoekstra, Or-
mel & Fruyt, 1996) voor de meting van de Big Five, die uit 
vijf subtests bestaat die tezamen 240 items bevatten; en de 
Cito Eindtoets Basisonderwijs, die 200 items bevat. Door 
de keuze van grote aantallen items tonen de constructeurs 
van deze tests zich bewust van het belang van betrouw-

bare testscores en een zo volledig mogelijke dekking van 
de te meten eigenschappen. Aan het argument dat men de 
geteste personen niet te zeer moet lastigvallen met lange 
reeksen vragen en opdrachten, hebben zij zich weinig gele-
gen laten liggen.
 Hiertegenover staan de Mini Mental State Examina-
tion (Folstein, Folstein & McHugh, 1975), die uit elf items 
bestaat, de test voor Pathological Dissociative Experiences 
(Waller, Putnam & Carlson, 1996), die acht items bevat, de 
test voor Alcohol Drinking Behaviors (Koppes et al., 2004), 
die zeven items kent, en de Test Anxiety Inventory (Taylor 
& Deane, 2002), met vijf items. Volgens de auteurs van 
deze korte tests zijn de psychometrische eigenschappen in 
orde en is het verantwoord ze te gebruiken voor het nemen 
van beslissingen over personen. Tussen heel lang en heel 
kort bevindt zich het gros van de tests, die doorgaans uit 
tientallen items bestaan.
 We vechten uiteraard niet aan dat het gebruik van korte 
tests voordelen kent, maar een knellende vraag is of de psy-
choloog in al die achterliggende jaren nu werkelijk zijn tijd 
heeft verspild met veel te lange tests. In het bijzonder gaan 
wij hier op de vraag in of er met korte tests wel verantwoord 
beslissingen kunnen worden genomen. Wij benaderen 
deze vraag door middel van een psychometrische analyse; 
een volledige verantwoording van het onderzoek wordt el-
ders gepubliceerd (Emons, Sijtsma & Meijer, 2007). Hier 
leggen we het probleem uit, noemen enkele saillante resul-
taten, en bespreken de consequenties voor het gebruik van 

Een actuele trend in het psychologisch testen 
is het gebruik van kleine aantallen items om 
uitspraken over personen te doen. Op die 
manier zijn ongeduldige managers en on-
gemotiveerde klanten, maar ook verwarde 
cliënten en ernstig zieke patiënten snel klaar 
met invullen. Een praktisch en bijkomend 
argument is dat korte tests relatief goedkoop 
zijn. Aan korte tests zijn echter ook gevaren 
verbonden, en het doel van deze bijdrage is 
om deze gevaren zichtbaar te maken.

Korte tests: kostbare tijdwinst 
en onbetrouwbare beslissingen
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korte tests. We gaan daarbij in op het relatief eenvoudige 
probleem van het toekennen van personen aan één van 
twee diagnostische categorieën – wel/geen behandeling 
– op basis van testscores die respectievelijk boven of onder 
een grensscore liggen. 

Enkele kernbegrippen

Lord en Novick (1968, p. 29-30) bespreken in hun klas-
sieke boek Statistical theories of mental test scores het begrip 
propensity distribution. Hieraan ten grondslag ligt het ge-
dachte-experiment van het eindeloos voorleggen van de-
zelfde test aan dezelfde individuen, waardoor per individu 
een verdeling van de testscores ontstaat. Dit is de propensity 
distribution. Twee opmerkingen zijn van belang. Ten eerste 
kan dit experiment nooit echt zo worden uitgevoerd, want 
afgezien van dat geen normaal mens er aan mee zou willen 
doen, zou iedereen zich na enkele afnamen al herinneren 
wat hij/zij bij eerdere afnamen had geantwoord. De test 
zou dan meten hoe goed iedereen deze resultaten uit het 
hoofd had geleerd. Ten tweede gaat het er bij een gedachte-
experiment om in hoeverre men het als denkmodel wil ac-
cepteren. Dit denkmodel zegt dat we elke persoon tussen 
testafnamen voor het gemak en op een vreedzame manier 
‘hersenspoelen’, zodat hij/zij de volgende afname onder-
gaat als geheel nieuw. Daarmee wordt bereikt dat afnamen 
kunnen worden gezien als onafhankelijke replicaties van 

de test. Cruciaal is nu dat volgens het denkmodel een per-
soon niet steeds dezelfde testscore behaalt, maar dat er als 
gevolg van fluctuaties in de cognitieve processen een verde-
ling van testscores resulteert. Figuur 1 laat twee van zulke 
propensity distributions zien. Daarbij valt op dat de vorm en 
de spreiding kunnen variëren over personen.
 Het is goed zich te realiseren dat dit denkmodel geen 
‘Spielerei’ van psychometrici is. Integendeel, zowel de klas-
sieke testtheorie als de item-responstheorie (bijvoorbeeld 
Embretson & Reise, 2000) zijn in hoge mate op het idee 
van de propensity distribution gebaseerd. In de klassieke 

testtheorie is het gemiddelde van de propensity distribu
tion gelijk aan de true score van de persoon, en wordt de 
spreiding aan meetfouten toegeschreven. Uitgaande van 
dit denkmodel zou men natuurlijk een schatting van de 
meetfoutvariantie per persoon willen, maar de statistische 
schatting hiervan is problematisch gebleken (bijvoorbeeld 
Lord, 1960). Daarom veronderstelt men in de praktijk van 
het testen dat alle propensity distributions dezelfde spreiding 
hebben, wat neerkomt op één standaardmeetfout voor 
iedereen. Om deze reden spreekt men van de standaard-
meetfout van de test. Hiermee wordt bij elke testscore een 
betrouwbaarheidsinterval voor de bijbehorende true score 
geschat. 
 Het vernieuwende element van de item-responstheorie 
is nu dat een ‘standaardmeetfout’ kan worden bepaald die 
varieert over de schaal (en die dus niet ‘standaard’ is). Deze 
verfijning brengt tot uiting dat personen met verschillende 
testscores doorgaans niet met dezelfde nauwkeurigheid 
worden gemeten. Bijvoorbeeld, iemand die steeds items 
krijgt voorgelegd die voor hem/haar te moeilijk zijn, kan 
met die test niet nauwkeurig worden gemeten. Gebruikt 
men de klassieke standaardmeetfout, dan wordt dit niet 
zichtbaar want ieders meetnauwkeurigheid wordt uitge-
drukt in dezelfde standaardmeetfout, maar onder de item-
responstheorie zal de ‘standaardmeetfout’ voor deze per-
soon relatief groot uitpakken.
 De propensity distributions uit Figuur 1 zijn in Figuur 2  

afgebeeld op de schaal die wordt gebruikt om personen 
in een van twee categorieën in te delen. Gegeven dat per-
sonen op basis van hun true score in één van deze catego-
rieën thuishoren, zijn in de verdelingen de oppervlakken 
gearceerd die aangeven hoe vaak zij in ons gedachte-expe-
riment in de verkeerde categorie terecht zouden komen. 
Kees wordt in 30% en Marijke in slechts 3% van de geval-
len onjuist ingedeeld. De vraag is natuurlijk hoe erg zulke 
fouten zijn. Het antwoord hangt af van de ernst van een 
fout. Iemand die een behandeling echt nodig heeft, wil vast 
een grotere kans op daadwerkelijke behandeling dan 70%. 

Figuur 1. Propensity distributions voor twee personen Figuur 2. Classificatieconsistentie voor twee personen die beiden de be-

handeling nodig hebben (voor hen is niet behandelen dus de onjuiste 

beslissing)
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En iemand die de behandeling met een geneesmiddel met 
vervelende bijwerkingen niet nodig heeft, wil natuurlijk 
niet een kans van 30% lopen dit geneesmiddel toch te krij-
gen toegediend. Om de betekenis van dergelijke kansen in 
een nog wat praktischer daglicht te plaatsen, zou men zich 
de vraag kunnen stellen of men genoegen zou nemen met 
een huisarts die bij een gegeven syndroom met 70% kans 
de juiste diagnose zou stellen. Of met een Cito-toets die 
zoon of dochter met een kans van 30% naar de verkeerde 
opleiding zou verwijzen. Zodra een diagnose van enig be-
lang is, vinden mensen kansen van respectievelijk .7 en .3 
onaanvaardbaar. Vaak zullen foutenmarges kleiner moeten 
zijn dan .3. De vraag is of dit met een korte test voor veel 
mensen valt te realiseren.
 In Figuur 2 is te zien dat kleine foutenkansen ontstaan 
naarmate true scores verder van de grenswaarde verwijderd 
zijn (meetfoutenvarianties worden dan ook kleiner, wat al-
leen maar gunstig is; dit is een technisch effect dat we ach-
terwege laten). Twee proporties zijn in het navolgende van 
belang. 
 Ten eerste moeten we vaststellen hoe groot voor een 
individu de kans op een goede beslissing minstens moet 
zijn, willen we die beslissing ook daadwerkelijk nemen. Dit 
is een beleidsvraag, die in de eerste plaats afhangt van het 
type probleem waarover beslist moet worden en vervolgens 
van beschikbare financiële middelen en dergelijke, en waar 
we hier dus geen ondubbelzinnig antwoord op hebben.  
Laten we voor het gemak uitgaan van 90%. De hiermee 
corresponderende proportie noemen we het zekerheids
niveau π ; hier geldt dan dat π = .9.
 Vervolgens stellen we de vraag welke proportie van per-
sonen waarvan de true score in een bepaalde categorie ligt, 
op basis van de testscore met ten minste dit zekerheidsni-
veau π wordt geclassificeerd. Deze proportie wordt de clas
sificatieconsistentie genoemd. Gegeven dat π = .9, blijkt uit 
Figuur 2 dat Marijke met voldoende zekerheid (97%) wordt 
geclassificeerd maar Kees niet (70%). De proportie van per-
sonen die net als Marijke met voldoende zekerheid worden 
aangewezen voor behandeling bepaalt dan de classificatie-
consistentie, bij gebruik van deze test in deze populatie en 
met dit zekerheidsniveau. Evenzo kan men de vraag stellen 
wat de classificatieconsistentie is bij toewijzing aan de cate-
gorie ‘niet behandelen’. 
 Stel nu, dat we voor een test met een gegeven lengte 
vinden dat op basis van de testscore 50% van de populatie 
met voldoende zekerheid wordt geclassificeerd in de ‘be-
handel’-categorie. De classificatieconsistentie betreft hier 
dus maar de helft van de groep die echt behandeling nodig 
heeft. Men kan tegenwerpen dat er ook nog veel personen 
zijn waarvoor de kans op correcte toewijzing niet veel lager 
dan .9 is, en dat ze eigenlijk best meegeteld hadden kun-
nen worden. De keuze van een aanvaardbaar minimum 
aantal personen dat met voldoende zekerheid correct ge-
classificeerd wordt, is echter weer een beleidskwestie, en 
het loslaten van die norm is dat evenzeer. Dit kan worden 
vergeleken met het verlagen van de cesuur nadat de do-

cent heeft gezien dat het tentamen niet zo goed is gemaakt. 
Er kunnen goede redenen zijn om zoiets bij nader inzien 
te doen, maar terwijl men het slaagpercentage verhoogt, 
verlaagt men tegelijkertijd de gemiddelde kwaliteit van de 
geslaagde groep. In ons geval geldt dus dat, bij een gegeven 
test en een gegeven populatie, de classificatieconsistentie 
kan worden verhoogd door het zekerheidsniveau π te laten 
dalen. Dit betekent dat men meer ‘succes’ boekt (een hoge 
classificatieconsistentie) ten koste van de kwaliteit van de 
beslissing (een laag zekerheidsniveau), en ook hier dringt 
zich dus de noodzaak van beleidskeuzen op.

Onderzoek naar classificatieconsistentie bij vast zekerheids
niveau

Methode
De centrale vraag van ons onderzoek was wat bij een ge-
geven zekerheidsniveau de invloed van testlengte is op de 
classificatieconsistentie. Deze vraag werd onderzocht met 
behulp van een wiskundige simulatie (zie Emons et al., 
2007, voor meer details). Deze onderzoeksmethode is voor 
dit onderzoek bij uitstek geschikt, omdat hiermee de ken-
merken van de testsituatie naar believen kunnen worden 
gevarieerd en vervolgens de invloed van deze kenmerken 
op de classificatieconsistentie kan worden onderzocht. Ge-
streefd werd naar een gesimuleerde testsituatie die ‘levens-
echt’ leek, en een onderzoeksontwerp waarin zoveel moge-
lijk realistische testcondities waren opgenomen. 
 Het is verder goed om te weten dat in een simulatie za-
ken voor bekend worden aangenomen, die dat in een echte 
testsituatie niet zijn. Zo veronderstellen wij dat we van 
elke proefpersoon de true score kennen. Dit is nodig om de 
classificatieconsistentie te kunnen berekenen. Ook veron-
derstellen we dat beslissingen over wel of niet behandelen 
gebaseerd worden op slechts één test en dat er daarbij één 
grensscore wordt gebruikt. Dit zijn weliswaar vereenvoudi-
gingen ten opzichte van veel realistisch testgebruik, maar 
ze laten wel een overzichtelijk onderzoek naar de vraagstel-
ling toe, waarbij niet allerlei zaken door elkaar lopen.
 De simulatiestudie werd zodanig opgezet dat een zeer 
groot aantal tests met uiteenlopende eigenschappen kon 
worden onderzocht. Het aantal categorieën voor classifica-
tie was gelijk aan twee. Dit is kenmerkend voor beslissin-
gen van het type wel/niet aannemen in een functie, wel/
niet toelaten tot een opleiding, en wel/geen behandeling 
geven. Voor beslissingen met grotere aantallen categorieën 
zijn de te verwachten problemen navenant, maar dat moe-
ten we in vervolgonderzoek nog verder uitzoeken. Naast 
tests die bestonden uit voor de beslissing minder gunstige 
items, werden ook tests onderzocht die bestonden uit op-
timaal gunstige items, waarmee een zo hoog mogelijke 
classificatieconsistentie werd bereikt. Deze optimale items 
representeerden de beste items die men in echte tests aan-
treft. De factoren waren de volgende.
•   Het aantal items in de test. Dit aantal variëerde van 6 

(zeer korte test) tot 40 (lange test);
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•   Het aantal scorecategorieën per item. Voor de helft van 
de tests waren alle items dichotoom en voor de andere 
helft waren ze alle polytoom;

•   De betrouwbaarheid van individuele items ten opzichte 
van de grensscore voor classificatie. Keuzen hiervoor 
werden gebaseerd op waarden zoals die in echte tests 
werden gevonden. Alle items in een test waren laag be-
trouwbaar of hoog betrouwbaar;

•   De moeilijkheid van de items. Het meest gunstig voor 
de classificatieconsistentie is dat de itemmoeilijkheid 
samenvalt met de grensscore. Deze situatie werd on-
derzocht, maar ook minder gunstige situaties werden 
meegenomen;

•   De verhouding van de twee groepsgrootten. Uitgegaan 
werd van groepsgrootten met een verhouding niet be-
handelen/wel behandelen van, respectievelijk, 50/50, 
75/25, 90/10, 95/5. Hieraan gekoppeld waren verschil-
lende grensscores;

•   Het zekerheidsniveau. Dit was achtereenvolgens π = .9,  
.8, .7, en .6

De verdeling van de personen was standaardnormaal. Dit 
is een veel gebruikte keuze in dit soort onderzoek, omdat 
in veel psychologisch onderzoek wordt aangenomen dat ei-
genschappen (bij benadering) normaal verdeeld zijn. 
 Enkele verwachtingen over de uitkomsten van het on-
derzoek werden geformuleerd. Uitgaande van een zeker-
heidsniveau π , en het constant houden van de factoren met 
uitzondering van één factor die werd gevariëerd, gingen we 
er vanuit dat naarmate
•  het aantal items groter is;
•  items polytoom in plaats van dichotoom zijn;
•  items een hogere betrouwbaarheid hebben; en
•   items een moeilijkheid hebben die beter overeenkomt 

met de grensscore;
is de classificatieconsistentie voor de groep ‘wel behande-
len’ groter; en naarmate 
•   de aftestgrens extremer is (dus een geringer percentage 

van de personen behandeling dient te ondergaan)
is de classificatieconsistentie kleiner.
 Volledig kruisen van alle niveaus van de zes factoren le-
verde een onderzoeksontwerp met 2880 cellen, dat niet al-
leen zeer veel rekentijd zou vergen maar waarvan ook vele 
uitkomsten voorspelbaar waren als eenmaal de uitkomsten 
van andere cellen bekend waren. Derhalve werd voor vier 
factoren (aantal items, aantal scorecategorieën per item, 
betrouwbaarheid van individuele items, en verhouding van 
de twee groepsgrootten) het design volledig gekruist (96 
cellen), terwijl voor de combinatie van deze cellen enerzijds 
en de moeilijkheid van de items en het zekerheidsniveau  
π anderzijds enkele interessante gevallen uitvoerig werden 
onderzocht. De berekeningen werden uitgevoerd met een 
voor dit doel geschreven programma in de taal S-Plus.

Resultaten
De figuren 3 en 4 geven enkele interessante trends te zien 
voor zekerheidsniveau π = .9 en een tests met items waar-

van de gemiddelde moeilijkheid samenvalt met de grens-
score. Dit is ideaal voor een zo betrouwbaar mogelijke clas-
sificatie. Alle voorspellingen blijken uit te komen (zie ook 
Emons et al., 2007). Testlengte en itembetrouwbaarheid 
hebben een zeer sterk effect op classificatieconsistentie. 
Voor een 6-itemtest met laag betrouwbare items wordt bij 
even grote groepen ‘niet behandelen’ (Figuur 3a) en ‘wel 
behandelen’ (Figuur 3b) slechts een classificatieconsisten-
tie van .46 behaald. Voor een 40-itemtest is de classificatie-
consistentie in beide groepen gelijk aan .79. Vervangt men 
in beide gevallen de laag betrouwbare items door hoog be-
trouwbare items, dan neemt de classificatieconsistentie toe 
naar respectievelijk .66 en .87 (resp. Figuur 4a en Figuur 
4b).
 De classificatieconsistentie in de groep ‘wel behande-
len’ neemt af naarmate een extremere grensscore (dus, 
minder mensen hebben behandeling nodig) wordt geko-
zen. Figuur 3b laat bijvoorbeeld zien dat, voor een test met 
40 laag-betrouwbare dichotome items, bij een grensscore 
corresponderend met de indeling 95/5 de classificatiecon-
sistentie gelijk is aan .55 (voor een test met 40 polytome 

Figuur 3. Classificatieconsistentie voor (A) ‘niet behandelen’ en (B) ‘wel 

behandelen’; voor laag-betrouwbare items, voor variërende testlengte, 

en dichotome en polytome items
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items is dit .59). Voor 40 hoog-betrouwbare items vinden 
we, voor dezelfde indeling 95/5, voor zowel dichotome en 
polytome items een classificatieconsistentie van .71 (Figuur 
4b). Voor korte tests met laag betrouwbare items is de clas-
sificatieconsistentie gelijk aan .17 (dichotome items) en .22 
(polytome items) (Figuur 3b), en voor hoog betrouwbare 
items is dit .36 (dichotome items) en .39 (polytome items) 
(Figuur 4b). 
 Een verrassend effect is dus dat het voor de classifica-
tieconsistentie weinig uitmaakt of de items polytoom of 
dichotoom zijn. De grootste verschillen tussen polytome 
en dichotome items werden gevonden voor korte tests be-
staande uit items met een lage betrouwbaarheid (zie vooral 
Figuur 3b). Over het effect van de itemmoeilijkheid op de 
classificatieconsistentie valt in dit korte bestek alleen te 
zeggen dat het complex is. 

Conclusie

Vooral de testlengte en de itembetrouwbaarheid (in de 
item-responsthorie is dit het discriminerend vermogen) 

zijn van invloed op de classificatieconsistentie. Van deze 
twee factoren is de testlengte het gemakkelijkst te mani-
puleren. Men maakt er relatief eenvoudig een aantal items 
bij (hoewel dit soms ook niet meevalt) of, in veel praktische 
gevallen, men kan beter nalaten om een bestaande lange 
test in te korten. Dat laatste kost geen moeite, maar zorgt 
wel voor een onverminderd lange testtijd. Dit is de prijs 
die men betaalt voor een hoge classificatieconsistentie met 
voldoende individuele zekerheid. Het manipuleren van de 
itembetrouwbaarheid is daarentegen buitengewoon moei-
lijk. Hiervoor bestaan geen recepten, en doorgaans blijkt 
pas achteraf, dus nadat de data zijn verzameld, wat de be-
trouwbaarheid van individuele items is.
 Een vraag die ons werd gesteld is of men voor de ene 
psychologische eigenschap (zeg, eigenschap a) wellicht met 
minder items toekan dan voor de andere psychologische 
eigenschap (zeg, eigenschap b). Ons onderzoek laat zien 
dat het antwoord, bij een gegeven zekerheidsniveau π en 
een minimaal gewenste classificatieconsistentie per cate-
gorie, afhangt van de psychometrische eigenschappen van 
de items waarmee respectievelijk de eigenschappen a en 
b worden gemeten. Stel, de items waarmee eigenschap a 
wordt gemeten zijn betrouwbaarder dan de items waarmee 
eigenschap b wordt gemeten, dan geldt, onder verder ge-
lijke psychometrische condities, dat er minder items nodig 
zijn om eigenschap a te meten. Voor concrete eigenschap-
pen hangt de kwaliteit van de items bijvoorbeeld af van de 
kwaliteit van de achterliggende psychologische theorie en 
de gebruikte operationalisering. 
 Ook is ons de vraag gesteld naar het optimale aantal 
items in een test. Het antwoord is helaas niet eenvoudig. 
Eerst dient het belang van de te nemen beslissing te wor-
den bepaald. We zagen al dat dit een beleidskwestie is, die 
varieert per situatie en een zorgvuldige afweging van be-
langen vereist. Dit proces zou moeten uitmonden in een 
keuze van het zekerheidsniveau π en een minimaal ge-
wenste classificatieconsistentie per categorie. Op basis van 
de tabellen in Emons et al. (2007) kan men het minimaal 
vereiste aantal items vinden bij het zekerheidsniveau π en 
de gewenste classificatieconsistentie per categorie, en ver-
der bij de gegeven kwaliteit van de beschikbare items en 
de grootte van de categorieën. Men zou wensen dat het al-
lemaal eenvoudiger was. Wat deze discussie echter zonne-
klaar aantoont, is dat over het gebruik van zeer korte tests 
door velen veel te gemakkelijk wordt gedacht. Vanwege het 
belang van deze kwestie, proberen we met een eenvoudige 
en veilige aanbeveling af te sluiten. 
 Onze aanbeveling is behalve eenvoudig en veilig, ook 
oud en zeker niet origineel (Spearman, 1904). Men gebrui-
ke voor belangrijke beslissingen bij voorkeur lange tests, 
diverse korte tests, of zowel lange als korte tests, en ver-
der alle andere relevante informatie. Hier is niets nieuws 
onder de zon: belangrijke beslissingen over individuen dienen 
altijd op veel informatie te worden gebaseerd. Het inkorten 
van tests, ook al behoudt men de kwalitatief goede items, 
leidt altijd tot informatieverlies, en ons onderzoek laat zien 

Figuur 4. Classificatieconsistentie voor (A) ‘niet behandelen’ en (b) ‘wel 

behandelen’, voor hoog-betrouwbare items, voor variërende testlengte, 

en dichotome en polytome items
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dat dit verlies zeer gevoelig kan zijn. Korte tests met, zeg, 
minder dan twintig items, zijn eigenlijk niet verantwoord. 
Hiermee dienen beleidsmakers terdege rekening te hou-
den, terwijl andere belanghebbenden, de geteste personen 
niet in de laatste plaats, moeten vragen om grondig onder-
zoek. 
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Short tests:  gain in time and incor-
rect decisions 

K. Sijtsma, W.H.M. Emons 

A present-day trend in testing is the use of short tests 
(containing, say, 6 through 10 items). Short tests usually 
contain high-quality items to maintain high test-score 
reliability and good validity. Based on this, the test’s 
use in individual diagnosis is claimed to be sufficiently 
warranted. However, this psychometric study shows 
that this claim is wrong. The use of short tests leads to 
a large number of incorrect decisions about individuals. 
It is concluded that individual diagnostics require long 
tests or, equivalently, much information about each 
individual. 


