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HOOFDSTUK 1

Inleiding en voorgeschiedenis

Hoewel de onderwijsresultaten van Turkse en Marokkaanse leerlingent de laatste
iaren ziin verbeterd, is er aan het einde van de basisschool nog steeds sprake van
een structurele achterstand ten opzichte van vergelilkbare Nederlandse leerlingen

(o.a. Dagevos, Gijsberts & Van Praag, 2003; Distelbrink & Hooghiemstra, 2005;
Van Praag, 2006). Deze achterstand is onder andere een gevolg van de ongunstige
startpositie van deze leerlingen: zowel de Marokkaanse als de Turkse kleuters

scoren in groep 2 gemiddeld aanmerkelilk lager op de Cito-toetsen begrips- en
ordenvaardigheden dan autochtone kleuters en kinderen uit andere etnische
groepen (Van Praag, 2006). Gedurende de basisschoolperiode wordt weliswaar iets
van deze achterstand ingelopen, maar aan het einde van de basisschool is er
momenteel nog steeds sprake van een duidelijk ongunstige onderwijspositie:
Marokkaanse en Turkse leerlingen lopen dan gemiddeld nog 2 respectievelijk
2,3 leerlaren achter wat betreft Nederlandse  taal en een half leerjaar wat betreft
rekenen (Van Praag, 2006). Wel lijkt er sprake te zijn van een inhaalslag;
vergelijking van de leerlingen uit 1988 en 2000-2001 laat zien dat het verschil bij
met name rekenen minder is geworden (Dagevos, Gijsberts & Van Pmag, 2003;
Van Pmag, 2006)

Omdat het niet ongebruikelijk is om voor de beschrijving van de schoolprestaties
van leerlingen toetsresultaten te gebruiken (Uiterwijk, 1994), zijn schoolvorderings-
toetsen als de Cito Eindtoets Basisonderwijs veel gebruikte instrumenten om de
achterstanden van Turkse en Marokkaanse leerlingen inzichtelilk te maken.
Vergehjking van de toetsscores van deze leerlingen op de Eindtoets Basisonderwils
met die van autochtone niet-achterstandsleerlingen laat zien dat de scores van de
'I'urkse en Marokkaanse leerlingen beduidend lager ziln. Wel is er ook hier sprake
van een stijging. Vergelijking van de toetsscores van 2002 met die  1994 laat zien dat
Afarokkaanse kinderen biina een derde van hun achterstand hebben ingelopen (Van
Praag, 2006: 19: zie Tabel 1.1) en Turkse leerlingen ruim een kwart.
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Tabel 1.1: Verschil in Cito-Eindtoets standaardscores tussen autochtone niet-achterstands-
leerlingen en Turkse leerlingen en tussen autochtone niet-achterstandsleerlingen en
Marokkaanse leerlingen (in punten) (bron: Van Praag, 2006: 19)

1- Turkse leerlingen Marokkaanse leerlingen            I

1994 14.0 12.9

1996 12.2 11.1

1998 10.0 10.0

2000 10.0 9.9

2002 10.0 8.9

Volgens Distelbrink en Hooghiemstra (2005: 95) is een mogelijke verklaring voor
het inlopen van de achterstand zowel gelegen in de voorspoedigere start van
Turkse en Marokkaanse leerlingen als in het presteren ti dens het basisonderwils

"Turkse, Aferokkaanse en Surinaamse leerlingen hebben een deel van hun achterstand op
autochronen ingelopen, doordat zil bii hun start in het basisonderwijs beter ziin gaan
presteren en daarnaast hun achterstand bliiken te verkleinen tiidens het doorlopen van de
basisschool."

Daarnaast stelt Gilsberts (2006) dat ook het stijgende opleidingsniveau van alloch-
tone ouders, en hiermee een veranderende samenstelling van de minderheden-
populatie in Nederland, een verklaring kan ziin voor het steeds beter presteren van
allochtone leerlingen.

Hoewel er dus een duidelilke stilgende liin zichtbaar is in de standaardscores van
Turkse en Marokkaanse leerlingen, blijven deze nog steeds flink achter bil de scores
van autochtone niet-achterstandsleerlingen. Tal van onderzoeken zijn uitgevoerd
om na te gaan in hoeverre factoren als sociaaleconomische achtergrond (o.a. Van
der Hoek, 1994; Van der Veen, 2001), schoolkenmerken (o.a. Jungbluth, 2003) of
etnische/culturele achtergrond (o.a. Pels, 1991; Van der Hoek & Kret, 1992;
Driessen, 1997; Nijsten, 1998; Crul, 2000) daarvan de oorzaak zijn. Opmerkelilk is
echter dat er in Nederland weinig onderzoek is uitgevoerd naar de vraag w
hoeverre deze scoreverschillen enkel zi n toe te schrijven aan aspecten als SES,
thuistaal en schoolkenmerken of aan eventuele andere factoren. Uiterwijk (1994: 1)
merkt in dit verband het volgende op:

"\'ooral wanneer de gemiddelde toetsscores van onderscheiden groepen, zoals allochtone
en autochtone leerlingen, aanzienliik verschillen, kan de onderzoeker zich immers
afvragen of die verschillen toe te schrijven ziin aan verschillen in de te meten

vaardigheden of dat ze een arte fact ziin van de gehanteerde meetprocedure."

De noodzaak om deze vraag te stellen wordt groter naarmate het belang dat aan
een toets gehecht wordt toeneemt. Het is dan ook met verwonderlijk dat de weinige
onderzoeken naar de vraag of een toets in gelijke mate bruikbaar is voor ver-
schillende subgroepen, voornamelilk gericlit ziin op intelligentietests als de RAKIT
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(Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test) (o.a. Resing, Bleichrodt & Drenth,
1986; Te Nijenhuis et al, 2004), de LEM (Leertest voor Etnische Minderheden)
(Hessels, 1993; Hamers, Hessels & Pennings, 1996) en de GALO (Groninger
Afsluitingsonderzoek Lager Onderwiis) (o.a. De Jong & Van Batenburg, 1984; De
Jong, 1987) en op schoolvorderingstoetsen als de Cito-Eindtoets Basisonderwijs
(o.a. Kok, 1988; De Jong & Vallen, 1989; Coenen & Vallen, 1991; Uiterwi k, 1990;
Uiterwijk & Vallen, 1992, 1994; Van de Waal-Heijkants, 1992; Klatter-Folmer &
Vallen, 1995; Van Spelde, 1995, 1996). De resultaten op dergelijke instrumenten
kunnen immers grote implicaties hebben voor de (onderwijs)toekomst van de
toetsdeelnemers.

Die implicaties gelden bii uitstek voor de Cito-Eindtoets Basisonderwijs. Het
voornaamste doel van deze toets is immers het geven van een onafhankelijk advies
over het schooltype voortgezet onderwijs dat het beste bil een leerling past. In de
Handleiding 2005 (Cito, 2005: 7) wordt de functie van de toets als volgt omschreven:

"De specifieke functie van de Eindtoets is het geven van onafnankelijke informatie voor
de keuze van een passend brugklastype. De Eindtoets is een school- of leervorderingen-
toets: de toets meet wat een kind in vergeliiking met andere kinderen in acht jaar basis-

onderwiis geleerd heeft. En leervorderingen zeggen iets over de kansen op succes in de
verschillende typen van het voortgezet onderwiis. Bovendien levert dit type toets indirect
een afgewogen meting van een aantal eigenschappen die van groot belang ziin voor
toekomstig schoolsucces zoals leertempo, intelligentie, concentratie, motivatie en door-

"
zemngsvermogen.

De resultaten die door de leerlingen zijn behaald op de Eindtoets worden uit-
gedrukt in een standaardscore, een gestandaardiseerde score tussen 501 en 550 die
jaarlijks wordt gecorrigeerd voor de moeilijkheidsgraad van de toets en voor popu-
latieverschillen met het voorgaande laar. Deze standaardscore wordt berekend aan
de hand van de toetsscores op drie toetsonderdelen. Tot en met 2002 waren dit de
onderdelen Taal, Rekenen en Informatieverwerking. Deze bestonden ieder uit 60
opgaven. Vanaf 2003 wordt de standaardscore berekend op basis van de onder-
delen Taal (100 opgaven), Rekenen (60 opgaven) en Studievaardigheden (40 op-
gaven). Het vierde toetsonderdeel, dat vanaf 1995 deel uitmaakt van de Eindtoets,
is Wereldorientatie (zowel voor als na 2003 bestaande uit 60 opgaven). Dit toets-
onderdeel is facultatief. Het Cito geeft daarvoor het volgende argument:

"De inhoud van de Eindtoets wordt gebaseerd op zogenaamde gemeenschappeliike
doelstellingen. ()nder gemeenschappelijke doelstellingen verstaan we algemeen aanvaarde

doelstellingen die voor alle schoolverlaters van het basisonderwils geldig worden geacht.
De gemeenschappeliike doelstellingen van het onderdeel Wereldorientatie op de diverse
scholen in Nederland zijn nog niet in voldoende mate op elkaar afgestemd om deze te

"laten meetellen in de berekening van de standaardscore.
(Bron: http://www.cito.nl/po/lovs/eb/eind_fr.htm)
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Uit onderzoek van het Cito (Lubbe et al, 2005) blijkt dat zeer veel scholen voor
voortgezet ondenvils gebruik maken van de score op de Eindtoets bi  de toelatings-

beslissing voor de verschillende schooltypen: 90% van de respondenten geeft aan
dat te doen. Bovendien geeft 74°,0 van de scholen aan hierbii gebruik te maken van
vuistregels, waarbil een bepaalde standaardscore gekoppeld wordt aan een
schooltype. Uit betreffend onderzoek blilkt dat de door de scholen gehanteerde

vuistregels sterk overeenkomen met de door het Cito geadviseerde vuistregels
(Tabel 1.2)

Tabel 1.2: Vuistregel zoals gehanteerd  door het voortgezet onderwijs in relatie  tot  het  Cito-
advies op basis van de standaardscore op de Eindtoets Basisonderwijs (Bron: Lubbe et a/.,
2005)

P Schooltype Vuistregel voortgezet Advies schooltype
onderwils* door Cito

Kaderberoepsgerichte leerweg 524.7 524 en hoger

Gemengde leerweg 529.6 530 en hoger
Theoretische leerweg/MAVO (middelbaar 530.6 530 en hoger

algemeen voortgezet onderwijs)
HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs) 538.1 537 en hoger

VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) 541.6 545 en hoger
* Gemiddelde minimumscore zoals aangegeven door voortgezet onderwijs

Daarnaast laat hetzelfde onderzoek zien dat er volgens de respondenten bii  14°'0
van de leerlingen sprake is van een discrepantie tussen het advies van de basis-
school en de score op de Eindtoets Basisonderwijs. In dergehike gevallen overlegt
de helft van de respondenten hierover met de basisschool.

Uit onderzoek van Uiterwijk (1994) komt naar voren dat de voorspellende
wgiarde van de Cito standaardscores van de door hem onderzochte Eindtoetsen
(1987 en  1989) voor zowel autochtone als allochtone leerlingen hoog is (Tabel 1.3).
Deze voorspellende waarde is echter voor beide groepen leerlingen nog hoger bii

het schooltype-advies dat wordt gegeven door het basisonderwijs

Tabel 1.3: Produkt-moment correlatie-coafficiOnten tussen de Cito-score, het advies  van  de
basisschool  (bo)  en de schaal voor schoolsucces in 1987 respectievelijk  1989* (Bron: Uiterwijk,
1994: 89)

Eindtoets Basisonderwils 1987 Eindtoets Basisonderwils 1989     1
..  _-Citorscore ._-_84Xlesbo-,.--Cftprgcori. Advies bo

Nederlandse leerlingen .76 .83 .78 .85

Turkse leerlingen .69 .71 .70 .76

Marokkaanse leerlingen .69 .75 .68 .78

* Alle correlaties zijn significant

Gezien de grote rol die de standaardscore op de Cito Eindtoets Basisonderwils
speelt bil de advisering tot toelating tot de verschillende typen van het roortgezet
onderwijs is het van groot belang dat het behaalde toetsresultaat een iuiste afspie-
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geling is van de daadwerkeliike capaciteiten van een toetsdeelnemer. Verschillen in
toetsscores tussen subgroepen van toetsdeelnemers zouden dan ook niet vanzelf-
sprekend uitsluitend toegeschreven moeten worden aan toetsdeelnemerkenmerken.
Volgens Uiterwijk (1994) zouden onderzoekers zich de fraag moeten stellen of
deze verschillen wellicht ook te wijten zouden kunnen ziln aan het toetsinstrument.

Een vet,gelijkbaar advies is tevens opgenomen in de Standards    for    educational   and
psycbologic·al testing (AERA, APA  &  NCME,  1999:  83):

„W'lien the use of a test results in outcomes that affect the life chances or educational
opportunities of examinees, evidence of mean test score differences between relevant
subgroups of examinees should, when feasible, be examined for subgroups for which
credible research reports mean differences for similar tests. \I'here mean differences are
found, an investigation should be undertaken to determine that such differences are not
attributable to a source of construct underrepresentation or construct-irrelevance
varlance.'>

Om deze reden wordt sinds  1985,  in  een  samenwerkingsverband  van  het  Cito  en
het Departement Taal- en Cultuurstudies van de Faculteit Geesteswetenschappen
van de Universiteit van Tilburg, onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van de
Cito Eindtoets Basisonderwijs voor allochtone leerlingen. In de eerste onderzoeks-
fases lag het accent daarbii op de volgende vragen (Uiterwijk, 1994: 2).
•  Hoe ontwikkelen zich de scores op de Eindtoets Basisonderwijs van allochtone

en autochtone leerlingen?
• Met welke items en toetsonderdelen hebben allochtone leerlingen specifieke

problemen?
• Welke mogelijkheden zijn er om de Eindtoets zo aan te passen, dat eventliele

'biases' voor allochtone leerlingen in verband met hun talige en culturele achter-
grond opgeheven worden?

Deze samenwerking heeft geleid tot tal van deelonderzoeken (o.a. Van der Kolk &
Rutjens, 1985; Delong et al, 1987; Uiterwilk, 1990; Coenen & Vallen, 1991; Van de
Waal-Heijkants, 1992), en tot de dissertatie van Uiterwijk (1994) Hierin wordt
antwoord gegeven op zes onderzoeksvragen die in twee aspecten zijn op te splitsen:
1. Descriptieve gegevens

•  Hoe ontwikkelen de Eindtoetsscores van allochtone en autochtone leerlingen
zich van  1987 tot 1989?

•  Hoe verloopt de toelating- en doorstroming van allochtone en autochtone
leerlingen in het voortgezet onderwijs?

• Hoe hoog is voor allochtone en autochtone leerlingen de voorspellende
waarde van de Eindtoets Basisonderwils in vergelilking met het advies van de
basisschool?
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2. Itembias in de Eindtoets Basisonderwijs
• W'elke statistische procedure verdient de voorkeur voor het opsporen van

itembias in de Eindtoets Basisonderwijs?
• Welke opgaven ziln voor allochtone leerlingen significant moeilijker of mak-

kelijker dan roor autochtone leerlingen met een vergelijkbaar prestatieniveau?
• W'elke bronnen van itembias voor alloclitone leerlingen bevatten de opgaven

van de Eindtoets Basisonderwijs 1987 en 1989?

Wat betreft de bruikbaarheid van de Eindtoets Basisonderwijs constateert Uiterwijk
dat de gemiddelde Eindtoetsscores van de door hem onderscheiden subgroepen
(waaronder o.a. Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse leerlingen) in
1987  en 1989 nauwelilks verschillen. Daarnaast blijkt dat allochtone leerlingen,  in
tegenstelling tot autochtone leerlingen, gemiddeld tot hogere schooltypen warden
toegelaten dan op grond van de toetsscores verwacht mag worden. Dit zou een
verklaring kunnen zijn voor het feit dat allochtone leerlingen na de brugklasperiode
meer afstromen (blijven zitten of doorstromen naar een 'lager' onderwijstype) dan
hun autochtone klasgenoten. De voorspellende waarde van de Eindtoets
Basisonderwi s bli kt voor allochtone leerlingen dan ook lager te zijn dan voor
autoclitone leerlingen. Dit geldt echter ook voor het advies van de basisschool (zie
Tabel 1.3).

Daarnaast heeft Uiterwijk onderzocht in hoeverre er in de Eindtoetsen van 1987
en   1989   sprake  is van itembias en welke bronnen hiervoor  verantwoordelijk
kunnen zijn. Onder itembias verstaat Uiterwilk (1994: 109) het volgende:

"
Er is sprake van itembias wanneer leerlingen uit onderscheiden subgroepen maar met

dezelfde vaardigheid een ongeltike kans hebben om het betreffende item goed te
beantwoorden."

In ziln onderzoek maakt hil gebruik van een twee-stappenproces, waarbij eerst door
middel van statistische procedures wordt nagegaan of er sprake is van itembias en
vervolgens middels inhoudelilke analyse van de opgespoorde items getracht wordt
een antwoord te geven op de vraag wat de oorzaken zijn van deze bias (zie
Hoofdstuk 2 voor een uitgebreide beschri ving). Uiterwilk onderscheidt in ziin
onderzoek drie subgroepen: Nederlandse, Turkse en Marokkaanse leerlingen. Uit
ziin statistische analyses, waarbij gebruik gemaakt is van verschillende statistische
procedures, blijkt dat er sprake is van itembias. Uiterwijk concludeert daarbil dat
procedures gebaseerd op itemresponsetheorie en op de klassieke testtheorie (zie
Hoofdstuk 3) niet dezelfde partijdige items detecteren en dat bil het opsporen van
itembias daarom het beste gebruik gemaakt kan worden van een combinatie van
procedures gebaseerd op beide theorieen, in dit geval de Mantel-Haenszel-

procedure (Mantel & Haenszel, 1959) en het One Parameter Logistic Model
(Verhelst, 1992) (zie Hoofdstuk 3 voor een beschrijving). Met deze procedures zijn
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door Uiterwijk twee verschillende soorten items gedetecteerd: items die bias
vertonen in het nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen en items die partijdig
zijn in hun voordeel.

Vervolgens ziin de met beide procedures opgespoorde items zowel door de
onderzoeker als door bil het onderzoek betrokken experts inhoudeli k geanalyseerd
om potentible bronnen van itembias vast te kunnen stellen. Deze inhoudeliike
analyses leverden twee fundamentele problemen op (Uiterwilk, 1994: 190).

"Enerzijds blilkt het moeililk te ziin om met zekerheid aan te geven welk itemelement de

biasbron is en anderzilds buikt dat bil sterk vergelijkbare items de ene keer weI sprake is
.van itembias en de andere keer niet.

Daarnaast werd echter ook vastgesteld dat er clusters van zogenoemde partijdige
items waren met onderlinge overeenkomsten. Vet,  olgens zijn niet bij het onder-
zoek betrokken experts gevrnagd de items te beoordelen. Deze experts waren niet
trefzeker in het opsporen van items in het voordeel en in het nadeel van Turkse en
Marokkaanse leerlingen. Zij merkten onder andere op dat het feit dat veel opgaven
geschreven ziin vanuit een Nederlandse cultuurkennis problemen op kan leveren
voor Turkse en Marokkaanse leerlingen. Tot slot ziin de part:ildige items voorgelegd
aan leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs. Hen is telkens na het beant-
woorden van een item gevraagd aan te geven hoe zij aan hun antwoord op dat item
gekomen zijn. Dit is gedaan met zowel oorspronkeli'ke items als met gemani-
puleerde items. Bij deze laatste items was de vermoedeliike bron van bias
vervangen door een itemelement waarvan vet:wacht werd dat dit geen bias zou
veroorzaken. Uiterwijk (1994) concludeert dat dit experiment aanwi zingen geeft

dat biasbronnen voor een groot deel gezocht moeten worden op het gebied van
woordgebruik en impliciete zins- en tekstverbanden, grafische onduidelijkheden en

de complexiteit van items.
Een van de aandachtspunten die Uiterwilk (1994) in zijn afsluitende discussie-

hoofdstuk aan de orde stelt, is dat het vooralsnog niet mogelilk is met zekerheid
vast te stellen welk specifiek itemelement verantwoordelilk is voor itembias. Daar-
naast beveelt hij aan dat onderzoek uitgevoerd moet worden waarbij niet alleen
gekeken wordt naar de goed- of foutscore van een item, maar tevens aandacht
besteed wordt aan de afteiders van het item.

Naar aanleiding van het door Uiterwijk uitgevoerde onderzoek werd besloten
om binnen het bestaande samenwerkingsverband tussen het Cito en het Departe-
ment Taal- en Cultuurstudies vervolgonderzoek te gaan uitvoeren naar de oorzaken
van itembias, in dit stadium ook aangeduid als 'Differential Item Functioning' en
'onbedoelde moeilijkheden:   Het  vervolgonderzoek  ging van start  in   1997.   Om
inzicht te kriigen in achtergrondkenmerken van de toetsdeelnemers is allereerst een

leerlingvragenlijst ontwikkeld met vragen over onder meer de mate van voorlezen,
de door de ouders gesproken thuistaal, vrijetijdsbesteding en religieus bewzistzijn
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Daarna zijn eerste statistische analyses uitgevoerd om items op te sporen die ver-
schillend functioneren voor de twee onderscheiden subgroepen: (1) Nederlandse
leerlingen en (2) Turkse en Marokkaanse leerlingen (zie Hoofdstuk 4 voor een
uitgebreide beschrilving van de resultaten van de leerlingvragenlijst en Hoofdstuk 5
voor de uitgevoerde statistische analyses).

In 2001 is gestart met het voorliggende onderzoek, waarbij gebruik gemaakt is
van  de  onderzoeksgegevens  uit  de  in 1997 gestarte studie.  I"let  doel  van dit onder-
zoek is niet alleen om door middel van inhoudelijke analyses en meerdere experi-
menten met rerschillende soorten informanten potentiele bronnen van Differential
Item Functioning te achterlialen, maar ook om aanvullend onderzoek uit te voeren
om na te gaan of bevestiging gevonden kan worden voor deze bronnen. Inzicht in
de oorzaken van Differential Item Functioning is immers noodzakelijk voor de
constructie van toetsen waarvan de toetsscore een adequate afspiegeling is van de
daadwerkelilke capaciteiten van de toetsdeelnemers.

De opbouw van het resterende deel van dit boek is als volgt. In Hoofdstuk 2 wordt
allereerst ingegaan op de begrippen Differential Item Functioning en itemblas (en
het onderscheid daartussen) en worden in aansluiting daarbij de resultaten van
eerder uitgevoerd (internationaal) onderzoek naar potentiele oorzaken van
Differential Item Functioning besproken. Vervolgens komen in Hoofdstuk 3 de
onderzoeksvragen en onderzoeksopzet aan de or(le. In Hoofdstuk 4 wordt de
eerste onderzoeksfase beschreven, waarin getracht is zicht te krijgen op de leerling-
kenmerken   van   de   deelnemers   aan  de Cito Eindtoets Basisonderwils   1997.   In
Floofdstuk 5 worden de result:aten besproken van de verschillende statistische pro-
cedures waarmee items ziln opgespoord waarbij sprake is van Differential Item
Functioning. De tweede en derde onderzoeksfase, waarin respectievelijk middels
verschillende experimenten oorzaken van Differential Item Functioning zi1n achter-
haald, en deze vervolgens onder andere door manipulatie van de potentiele bron

van Differential Item Functioning in de oorspronkelijke items zAn getoetst, komen
aan bod in respectievelijk Hoofdstuk 6 en 7. In Hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de
implicaties die het onderscheid tussen Differential Item Functioning en itembias
heeft voor de in dit onderzoek onderzochte Eindtoetsopgaven. Tot slot worden in
I loo fdstuk 9  nogmaals de belangrilkste onderzoeksresultaten besproken en worden
de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding daarvan geformuleerd

' In onderhavig onderzoek wordt naar leerlingen van wie de ouders onderling Turks of
Koerdisch spreken verwezen als 'lurkse leerlingen' en naar de leerlingen van wie de
ouders Aral)isch of Berbers spreken als 'Alarokkaanse leerlingen'. \'oor een verant-
woording van deze keuze en een uitgebreide omschrtiving van deze leerlingengroepen
wordt verwezen naar respectievelijk Paragraaf 3.3.2 en 4.2.



HOOFDSTUK 2

Differential Item Functioning

2.1 Inleiding

Er is reel onderzoek uitgevoerd naar het verschillend functioneren van toetsen
voor uiteenlopende groepen toetsdeelnemers. Differentiatie tussen groepen wor(it
daarbij tot stand gebracht op basis van variabelen als sekse, talige en/of culturele

achtergrond en etnisch-cultureel groepslidmaatschap (dit laatste betreft vooral
Amerikaanse onderzoek waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 'zwarte' en
'witte' leerlingen). Het merendeel van deze onderzoeken richt zich op het statistisch
vaststellen van verschillen in de predictieve validiteit van een toets voor ver-
schillende (subgroepen) toetsdeelnemers (aangeduid als toetsbias) en het statistisch
achterhalen van specifieke toetsopgaven die verschillend functioneren voor twee of
meet, subgroepen toetsdeelnemers. Dit verschillend functioneren van items wordt
in veel onderzoek aangeduid als Differential Item Functioning (verder DIF) of als
itembias. Wanneer het gaat om het verschillend functioneren van items is het
echter noodzakelijk duidelijk onderscheid te maken tussen DIF en itembias.
Daarom wordt in dit hoofdstuk daarop in eerste instantie ingegaan (Paragraaf 2.1).
Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de begrippen itembias en toetsbias en
het onderscheid hiertussen.

Zoals opgemerkt, ligt het accent in het meeste ter zake relevante onderzoek op
het door middel van statistische procedures achterhalen van toets- en itembias en
DIF. Daarbij zijn tal van statistische procedures onderzocht en beschreven, onder
andere wat betreft de bruikbaarheid van de uiteenlopende procedures voor het
achterhalen van onder meer DIF bij kleine groepen leerlingen (o.a. Intraprasert,
1986, Zieky, 1993; Camilli & Shepard, 1994; Narayanan & Swaminathan, 1994) en
wat betreft de verschillen in de mate van geschiktheid van de beschikbare

procedures voor het achterhalen van DIF (o.a. Dorans, 1989; Mellenbergh, 1989;
Thomas & Cyr, 2002; Ackerman, Gierl & Walker, 2003; Gierl, 2005). Slechts in een

beperkt aantal onderzoeken zijn de oorzaken van de statistisch geconstateerde DIF
nagegaan. Bi  die onderzoeken is voornamelijk sprake van inhoudelijke analyses van
de items waarbil met behulp van statistische procedures DIF is geconstateerd.
Onderzoek waarbij aanvullende experimenten worden uitgevoerd om specifieke
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itemkarakteristieken aan te duiden die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor
het verschillend functioneren van items, en onderzoek waarbij veronderstellingen
over de inhoudelijke oorzaken van DIF empirisch worden getoetst, is er echter
nauwelijks. Richtlijnen voor toetsconstructeurs die op basis van zo'n uitgebreide
toetsing gegeven worden ziln dan ook vrijwel niet voorhanden. In Paragraaf 2.2
wordt ingegaan op de resultaten van verschillende inhoudelijke DIF-onderzoeken,
waarbij een onderscheid wordt gernaakt naar onderzochte (sub)groepen. Dit
overzicht pretendeert geen volledigheid, maar wil een indruk geven van het soort
onderzoek dat is verricht en van de resultaten die dat heeft opgeleverd. In
Paragraaf 2.3 worden richthlnen  besproken  die,  al  dan  niet op basis van eerder
onderzoek, in de literatuur worden gegeven om toets- en itembias en DIF te
voorkomen.

2.2    Differential Item Functioning en itembias

Onderzoek naar het verschillend functioneren van toetsen voor uiteenlopende
(sub)groepen toetsdeelnemers wordt in recente literatuur over het algemeen

aangeduid als onderzoek naar 'Differential Item Functioning'. Van DIF is sprake
wanneer leerlingen uit verschillende subgroepen, maar met vergelijkbaar prestatie-
niveau in een bepaald kennisdomein, een ongelijke kans hebben om een item
correct te beantwoorden (o. a. Holland & Thayer, 1988; Kunnan, 1988;
Scheuneman & Gerritz, 1989; Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991; Schmitt,
Holland & Dorans, 1992; Dorans & Holland, 1993; Hambleton & Slater, 1997). De
term die in een eerder stadium algemeen gebruikt werd om dit verschijnsel aan te
duiden, is itembias (bijv. Davis, 1950a, 19506, Scheuneman, 1982; De Jong et al,
1987). In de huidige literatuur wordt, enkele uitzonderingen als Van de Vijver &
Tanzer (1997), Welkenhuysen-Gybles & Billiet (2002) en Meiring, Van de Vijver &
Rothmann (2006) daargelaten, gebruik gemaakt van de term DIF. In verband met
de term bias merkt Kunnan (1988: 714) op dat

"(...) the researcher is examining tests or test items that are biased while what we know
from test-taker responses is only that there are differences in performances by different

.individuals or groups that could be due to several reasons, only one of which is bias.
Kunnan trekt daarom de volgende conclusie:

"A more accurate term, therefore, that has been used recently in testing literature, is
differential item functioning (DIF), referring to the way items function differently for

"individuals or groups of test takers who have similar abilities.

Over het algemeen wordt gesteld dat er sprake is van itembias als het verschillend
functioneren van (groepen van) leerlingen bi) een toetsopgave veroorzaakt wordt
door construct-irrelevante factoren (o.a Camilli & Shepard, 1994; AERA, APA &
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NCME, 1999; ETS, 2003; Roever, 2005). Hien-an is onder meer sprake wanneer de
bron van DIF niet behoort tot het kennisdomein dat de toets beoogt te meten, en
er dus additionele kennis en vaardigheden anders dan die beoogd warden te meten,
een rol spelen bij het correct beantwoorden van het item (o.a. Uiterwilk & Vallen,
2003,2005; Van Schilt-Mol, Vallen & Uiterwijk, 2003,2005). Daarnaast kunnen
ook andere itemkenmerken dan uitsluitend additionele kennis en vaardigheden
gerekend worden tot construct-irrelevante factoren. Hierbit kan gedacht worden

aan opgavenkarakteristieken als itemonderwerp en itemtype die ertoe kunnen leiden
dat verschillende (groepen van) personen de items anders benaderen (o.a.
Scheuneman & Gerritz, 1989; Kim, 2001), en ongewenste attractiviteit van een of
meer van de afteiders bil multiple choice vragen (Reynolds, 1998).

ln de Standards for ediccational and psychological testing t,\'ER«\. \PA & NCME.
1999:10) wordt over construct-irrelevante factoren het volgende opgemerkt:

"The test scores mar be systematically influenced to some extent by components that are

not part of the construct. In the case of a reading comprehension test, construct-

irrelevant components might include an emotional reaction to the test content, familiarin·

with the subiect matter of the reading passages on the test, or the writing skills needed to

compose a response. Depending on the detailed definition of the construct, vocabulary
"

knowledge or reading speed might also be irrelevant components.
Daaraan wordt (p. 78) toegevoegd:

" In some cases, construct-irrelevant score components may arise because test items elicit

varieties of responses other than those intended or can be solved in ways that were not
intended."

Ook in de Fairness nview guides (ETS, 2003: 4) wordt melding gemaakt van
construct-irrelevante factoren:

"Test items that cause group differences because of construct-irrelevant factors are not

fair. Test items that cause group differences because of valid factors are  fair, however.  It
is fair to measure valid knowledge, even if the knowledge is not equally distributed across

groups.
If construct-irrelevant knowledge is required to answer items in a test and the

knowledge is not universally available to test takers, the validity and fairness of the test
gre reduced. For example, the inclusion of unnecessarily difficult reading material in the
word problems of a mathematics test would be invalid and unfair to test takers with

limited facility in English."

Hoewel in verschillende onderzoeken weliswaar gesproken wordt over construct-
irrelevante factoren, is er geen eenduidige definitie van dit begrip voorhanden. Dit
bemoeiliikt het proces waarin op basis van evenruele aanwezigheid van deze
construct-irrelevante factoren de beslissing genomen wordt of er behalve DIF ook

sprake is van itembias. De Educational Testing Service (ETS, 2004: 5) beveelt aan
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om voorafgaand aan het opsporen van construct-irrelevante factoren in een item zo
specifiek mogelijk vast te stellen welke kennis en vaardigheden het item beoogt te
meten. Vervolgens moet vastgesteld worden welke kennis en vaardigheden feitelijk
nodig zijn om het item te beantwoorden. ETS stelt dat elke discrepantie tussen de
beoogde te meten kennis en vaardigheden en de daadwerkelijk benodigde kennis en
vaardigheden om het item te beantwoorden construct-irrelevante kennis of vaar-
digheden ziln

Het onderscheid tussen itembias en toetsbias houdt in dat itembias betrekking
heeft op de constructvaliditeit van een toets en toetsbias op de predictieve validiteit
err'an (o.a. Jensen, 1980; Bond,  1981, Shepard, 1981; De Jong etal, 1987). Uiterwijk
& Vallen (2003: 131) merken in dit kader op:

"The predictive validity of the test score may also be established for various subgroups.
If this leads to systematic errors   o f estimation in predicting the position  on  an  external
criterion as a function of group membership we are dealing with test bias.

"

Voor de volledigheid kan nog worden opgemerkt dat DIF en itembias niet
hetzelfde zi n als moeilijkheidsgraad. Bij moeililklieidsgraad wordt enkel aan-
gegeven welk percentage leerlingen een item correct heeft beantwoord. Hierbij kan
eveneens onderscheid gemaakt worden naar verschillende subgroepen, maar die
hebben dan niet noodzakeliikerwils een vergelijkbaar prestatieniveau in een bepaald
kennisdomein (Van Schilt-Mol, Uiterwijk & Vallen, 2005,2006).

Een goed, en in Nederlands onderzoek veelvuldig gebruikt voorbeeld van het
onderscheid tussen DIF en itembias, is onderstaande opgave uit de Eindtoets
Basisonderwijs 1987 (onderdeel Rekenen, item 57).

Figuur 2.1: Item 57 - CITO Eindtoetsbasisonderwijs 1987
Vader koopt een naaimachine.  Deze kost f 800,- zonder B.T.W.  De B.T.W. is 20%. Hoeveel moet
vader betalen inclusief B.T.W.?

A    f 160,- C   f 820,-
B f 640,- D f 960,-

Uit onderzoek van Uiterwi k (1994), waarbij toetsconstructeurs en taalkundigen
gerraagd is het item te beoordelen en waarbij middels een hardopdenkprocedure bij
leerlingen getracht is te achterhalen wat de oorzaak is van het verschillend functio-
neren van dit item, blijkt dat de oorzaak van DIF hoogstwaarschijnlijk het woord
'inclusief is. Bij dit item is niet het doel om na te gaan of de leerlingen weten wat

de betekenis van het woord 'inclusief is, maar om te meten of leerlingen in staat

Zi n te rekenen met percentages. Als erran uitgegaan wordt dat het begrip 'inclusief
niet behoort tot het domein Rekenen-Wiskunde, en niet als algemene kennis van
groep 8 van het basisonderwils kan worden beschouwd, kan gesteld wor(len dat
11ier sprake is van het toetsen van additionele kennis en vaardigheden, anders dan
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die beoogd worclen te meten. Bil dit specifieke item is er, met andere woorden, dus
niet alleen sprake van DIF, maar ook van itembias.

Een ander voorbeeld, waarbij wellicht sprake is van itembias vanwege sociale

contextfactoren, wordt beschreven door Samuda (1983: 595):
"For example, one item on the Stanford-Binet asks "\I'hat's the thing to do if another
boy hits you without meaning to do iti" Rather then the expected response of "walk
away," the minority youngster might, in his own context, more appropriately respond

"hit him back" since this would be more adaptive and typical of the ghetto
"environment.

Gezien de sociale contextfactoren in het beschreven voorbeeld lilkt het antwoord
'hit him back' passend en adequaat, terwijl het in termen van de test zeker als 'fout'

gescoord zal worden.

Het onderscheid tussen DIF en itembias impliceert dat er bij items waarbil sprake
is van DIF niet noodzakelijkerwijs ook sprake is van itembias. Zo is het bijvoor-
beeld mogelilk dat de bron van DIF behoort tot het kennisdomein dat het
betreffende item beoogt te meten. Een voorbeeld van een item waarbij wel sprake

is van DIF, maar niet van itembias, is het volgende, door Uiterwilk (1994) onder-
zochte rekenitem.

Figuur 2.2:  Item 41  - CITO Eindtoetsbasisonderwils  1987

Wat is het gemiddelde van de volgende getallen:

1;2;3;99;98;97

A 50 C  150
B 100 D  300

Uit het onderzoek van Uiterwilk komt naar voren dat de vermoedel ke oorzaak
van DIF in dit item het woord 'gemiddelde' is. Aangezien dit rekenbegrip behoort
tot de (reken)vaktaal zo:tls die in groep 8 van de basisschool aan de orde is, mag
verondersteld worden dat kennis van dit begrip bil alle groep 8 leerlingen aanwezig
zou moeten zijn Hoewel het begrip hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is voor
het verschillend functioneren van dit item voor uiteenlopende groepen leerlingen, is
er geen sprake van itembias.

Wanneer er sprake is DIF, geeft dit enkel aan dat de twee op vaardigheidsniveau
gematchte groepen toetsdeelnemers significant verschillend presteren op een item,
zonder dat daarmee enige informatie wordt gegeven over de oorzaak van deze
verschillen en de relevantie ervan voor het construct dat getoetst wordt (0'Neill &
McPeek, 1993). Bovendien zegt de aanwezigheid (of afwezigheid) van DIF niet
direct iets over de fairness van een test (Thorndike, 1971). Aanvullend onderzoek
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naar de oorzaken van het verschillend functioneren van items teneinde uitspraken
te kunnen doen over de implicaties hiervan, is daarom een logische tweede stap in
onderzoek naar DIF (o.a. Shepard, 1981; Schmitt, 1988; Zieky, 1993; Schmitt,
Holland & Dorans, 1992; Hambleton & Slater, 1997; Reynolds, 1998; Scheffner
Hammer, Pennock-Roman & Rzasa, 2002). Scheuneman (1982: 195) stelt zelfs dat
een onderzoek niet als afgerond beschouwd mag worden zolang er niet een poging
is ondernomen om de resultaten van statistische analyse te intel:preteren. Volgens
Camilli & Shepard (1994: 1) is itembias-onderzoek pas volledig als zowel de be-
rekening van statistische waarden als follow-up onderzoek naar de bronnen van het
verschillend functioneren is uitgevoerd. Een belangrilke invulling van de tweede
stap is om met specifiek daarvoor geconstrueerde items opgestelde hypotheses te
toetsen (Schmitt, Holland & Dorans, 1992). Toch zijn er slechts enkele onder-
zoeken waarin getracht wordt de oorzaken van DIF te achterhalen en zijn er nog
minder waarin deze oorzaken, aan de hand van opgestelde hypothesen of
verwachtingen, statistisch worden getoetst. Schmitt, Holland & Dorans (1992: 7)
geven hien,oor een aantal redenen, waarvan er in ieder geval een nog steeds
relevant en actueel is. De auteurs stellen dat het identificatieproces van oorzaken
voor DIF complex is. Omdat meer dan 66n factor gerelateerd kan zijn aan DIF, is
het niet eenvoudig om de specifieke DIF-oorzaak voor een item te achterhalen.
Bovendien is bil itemanalyse niet bekend welk element van het betreffende item
DIF veroorzaakt (Uiterwijk & Vallen, 2005). Door verschillende onderzoekers
wordt daarom aanbevolen een combinatie van uiteenlopende onderzoeksmethoden
in te zetten om een zo breed en zo compleet mogelijk scala van verschillende
potent:iele DIF-oorzaken te achterhalen. Het zou daarbij bij voorkeur moeten gaan
om een combinatie van enkele statistische procedures en enkele inhoudelijk
gerichte beoordelingsprocedures (o.a. Anastasi, 1988; Schmitt, Holland & Dorans,
1992; Camilli & Shepard, 1994; Uiterwijk & Vallen, 2005). De beslissing of er
behalve DIF ook sprake is van itembias, is altijd een sublectieve beoordeling (o.a.
Reynolds, 1998: 255), die afhankelijk is van de definiering van het te meten con-
struct (Elder, 1997: 261-262). Bovendien kan het verschillend functioneren van
items weliswaar in eerste instantie een indicatie lijken voor itembias, maar bij
nadere bestudering toch een afspiegeling blijken te zijn van daadwerkelilke ver-
schillen in de vaardigheid die de toets beoogt te meten (Elder, 1997,2000) Takala
& Kaftandjieva (2000) en Cohen & Bolt (2005) stellen, tot slot, dat een tweede
aandachtspunt bij het onderscheid tussen DIF en itembias is dat de aanwezigheid
van itembias in enkele items niet automatisch betekent dat de hele toets gebiased is.

Bij statistisch onderzoek naar DIF (en itembias-onderzoek waarbii onder DIF en
itembias hetzelfde wordt verstaan) worden verschillende typen DIF onderscheiden.
Het meest besproken en toegepaste DIF-type is uniforme en non-uniforme DIF
(o.a. Van de Vijver & Poortinga, 1997; Welkenhuysen-Gybles & Billiet, 2002;



Differential Item Functioning                                                                                                                                                      15

 -lessen 2003; Meiring et al, 2005). Voor een uitgebreide bespreking hiervan wordt
verwezen naar Hessen (2003).

Van uniforme DIF is sprake als er een constante relatie bestaat tussen de kans
op een correct antwoord en groepslidmaatschap voor alle latente trek-waarcles.
Deze latente trek kan omschreven worden als een eigenschap van een toets-
deelnemer waardoor deze in staat is een consistent toetsresultaat te behalen onaf-
hankelijk van de vaardigheid die getoetst wordt (Osterlind, 1983). Het verband
tussen die eigenschap en de kans op een goed antwoord is van probabilistische aard
en wordt weergegeven in de zogenaamde itemresponsefunctie. Deze functie geeft
aan hoe groot de kans is op een correct antwoord als functie van de onderliggende
eigenschap of vaardigheid. De itemresponsefunctie is met andere woorclen een
stljgende functie van de vaardigheid: hoe groter de vaardigheid, hoe groter de kans
op een iuist antwoord (Van Weerden, Thijssen & Verhelst, 2005: 15). Bij non-
uniforme DIF is de relatie tussen de itemresponsefunctie van twee groepen niet
constant en is de curve van de twee groepen kruisend (zie Figuur 2.3a). Dit kan
wilzen op een verschillende mate van differentiatie van een item voor verschillende
culturele groepen (Van de Vijver & Poortinga, 1997). Dit betekent dat de leden met
een lage vaardigheid van de ene groep een lagere kans hebben op een correct
antwoord dan de leden van de andere groep met een even lage vaardigheid, terwijl
het omgekeerde het geval is voor de leden uit deze groepen met een hoge vaar-
digheid. Figuur 2.32 is een grafische weergave van uniforme en non-uniforme DIF
(Hessen, 2003), waarbij 0 de latente waarclen weergeeft en P(0) de kans op het
geven van een correct antwoord. Ter illustratie van uniforme en non-uniforme DIF
in de praktijk bevat Figuur 2.3b twee van de in onderhavig onderzoek onderzochte
DIF-items: item 4, waarbij sprake is van uniforme DIF, en item 132, waarbij sprake
is van non-uniforme DIF (bii beide items is sprake van DIF in het nadeel van
Turkse/Marokkaanse leerlingen, zie Paragraaf 5.2).

Figuur 2.3a: Uniforme DIF (links) en non-uniforme DIF (rechts)
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Figuur 2.3b: Item 4 (uniforme DIF (links)) en item 132 (non-uniforme DIF (rechts))
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Hoewel de meningen van onderzoekers over het algemeen overeenkomen wat
betreft de definities van DIF en itembias en de verschillende typen DIF, zijn de
meningen over de meest geschikte statistische procedures voor het opsporen van
DIF verdeeld. Over het algemeen wordt een tweedeling gemaakt in verschillende

rypen statistische procedures: procedures gebaseerd op de itemresponsetheorie en
procedures gebaseerd op geobserveer(le toetsscores. Procedures gebaseerd op de
itemresponsetheorie (verder IRT) toetsen de aanname dat de geobserveerde
itemresponsen van een bepaalde populatie verklaard kunnen worden vanuit 66n
onderliggende vaardigheid, de latente trek (Thissen, Steinberg & Wainer, 1993;
Uiterwijk, 1994). Procedures gebaseerd op geobserveerde toetsscores, zoals de
Mantel-Haenszel-procedure (verder MH), gaan uit van de aanname dat de totaal-
score op de toets waartoe het item behoort een adequate schatting is van de te
meten vaardigheid (Uiterwijk, 1994). Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt
verwezen naar Pat:agraaf 3.3.3.

Er lilkt enige consensus te bestaan over de toepasbaarheid van procedures
behorend tot de hierboven genoemde theorieen. De meningen lopen echter uiteen
over welke concrete procedures het meest geschikt zijn. Een aantal onderzoekers is
van oordeel dat "IRT provides a natural frameword for studying DIF" (Hambleton
& Slater, 1997: 25), omdat bi  IRT onderzocht wordt of de items een homogene
schaal vormen. Door enkele onderzoekers wordt tevens aangegeven dat IRT met
name geschikt is voor het opsporen van non-uniforme DIF (Van de Vijver &
Poortinga, 1997; Benson & Hutchinson, 1997).

Naast procedures die gebruik maken van IRT wordt ook MH, dat zich zoals
opgemerkt baseert op geobserveerde toetsscores, beschouwd als een geschikte pro-
cedure orn DIF-items op te sporen, ook wanneer er sprake is van relatief kleine

onderzoeksgroepen (Narayanan & Swaminathan, 1994). Hoewel uit verschillende
onderzoeken blijkt dat MH meer geschikt is voor het opsporen van uniforme DIF
dan van non-uniforme DIF (Swaminathan & Rogers, 1990; Rogers &
Swaminathan, 1993), is MH momenteel "because of its simplicity, relative ease of
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use, and high power for detecting DIF" (Benson & Hutchinson, 1997: 285) de
keuze van de meeste onderzoekers.

Omdat uit onderzoek naar voren komt dat de IRT-procedures en procedures
gebaseerd op geobserreerde toetsscores niet tot identieke resultaten leiden (zie o.a.
Camilli & Smith, 1990; Bugel & Glas, 1991; Uiterwijk, 1994), is er, mede op basis
van bovenstaande gegevens dat verschillende procedures differentieren in hun
geschiktheid om uniforme en non-uniforme DIF op te sporen, in onderhavig
onderzoek voor gekozen beide DIF-detectieprocedures te hanteren en de via beide
procedures gedetecteerde DIF-items te gebruiken, ook als een item volgens slechts
66n van beide procedures DIF vertoont. In Paragraaf 3.3.3 wordt ingegaan op de in
dit onderzoek toegepaste detectieprocedures.

Naast het hien·oor besproken onderscheid tussen de verschillende DIF-n·pen
worden er in diverse onderzoeken ook DIF-varianten besproken, veelal zonder
daarbij aan te geven welke relatie er bestaat tussen DIF, de DIF-variant en itembias.
Enkele voorbeelden hiervan zijn Differential Person Functioning (persoonsken-
merken zijn verantwoordelijk voor het verschillend functioneren van tests en
testitems, bijv. johanson & Alsmadi, 2002), Differential Distractor Functioning
(ongewenste attractiviteit van 66n of meer van de afleiders is verantwoordeli k voor
het verschillend functioneren van tests of testitems, bijv. Green, Crone, Folk,
1989), en Differential Speededness (de snelheid waarmee een test wordt gemaakt of
een item wordt beantwoord verschilt zodanig per testdeelnemer dat deze snellieid
verantwoordelijk is voor het verschillend functioneren van tests of testitems, bilv
Dorans, Schmitt & Bleistein, 1988, 1992; Schmitt & Dorans, 1990; Schmitt et al,
1991). In onderhavig onderzoek wordt bij het opsporen van de oorzaken van DIF
geen onderscheid gemaakt naar dergelijke DIF-varianten.

Zoals eerder opgemerkt, wordt het inhoudelijke DIF-onderzoek over het
algemeen beschouwd als een twee-stappenproces (o.a. Camilli & Shepard, 1994;
Schmitt, Holland & Dorans, 1992; Hambleton & Slater, 1997; Bridgeman &
Schmitt, 1997), dit in tegenstelling toi statistisch onderzoek waar de nadruk alleen

ligt op het op verschillende wijzen detecteren van DIF. Statistische detectie wordt
in inhoudelilk DIF-onderzoek veelal als een eerste stap beschouwd. De tweede stap
is dan het interpreteren van de statistische resultaten. Daarbi  wordt get:racht
itemkarakteristieken te vinden die mogelijkerwijs verantwoordelijk zijn voor het
verschillend functioneren van de statistisch gedetecteerde items. Eventuele in-
houdelilke uitspraken over DIF en itembias met betrekking tot de onderzochte
items worden meestal gekoppeld aan de bevindingen in deze onderzoeksfase.

Tot dusver heeft deze onderzoeksaanpak, ondanks het belang dat door vrijwel
alle onderzoekers gehecht wordt aan het achterhalen van oorzaken van DIF om
ziclit te krilgen op de implicaties hien'an en eventueel richtliinen op te stellen om
DIF te voorkomen, nog niet geleid tot overtuigende inzichten in de oorzaken van
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DIF (o.a. Burril, 1982; Bond, 1993; Benson & Hutchinson, 1997; Kim, 2001;
Roever, 2005). Een van de redenen hiervoor is mogelijk het feit dat de in de tweede
stap uitgevoerde analyses zich hoofdzakelijk beperken tot inhoudelilke itemanalyses
door de onderzoeker zelf. Slechts incidenteel worden ook toetsdeelnemers,
toetsconstructeurs, linguisten en/of andere experts betrokken bil het achterhalen
van potentiele oorzaken van DIF (bijv Tittle, 1982; Tatsuoka et al, 1988; Uiterwijk,
1994; Solano-Flores & Irumbull, 2003) Hantering van het twee-stappenproces
brengt met zich mee dat het onmogelijk is om met zekerheid vast te stellen of de
opgestelde verwachtingen over de oorzaken van DIF daadwerkelilk verant-
woordelilk zijn voor DIF. Schmitt, Holland & Dorans (1992: 19) metken in dit
verband het volgende op:

" It is not until we can confirm an associated relation between item factors and DIF by
verifying that the expected DIF is found on specially constructed items with these

characteristics, that we can ascribe these factors to be a cause of DIF."

In onderhavig onderzoek wordt daarom het gangbare twee-stappenproces ult-
gebreid met twee aanvullende onderzoeksfasen. In de eerste fase van het onderzoek
worden DIF-items statistisch gedetecteerd met behulp van zowel MH als het One
Parameter Logistic Model (OPLM) (Verhelst, 1992), een procedure gebaseerd op
IRT (zie verder Paragraaf 3.3.3.). In de tweede fase wordt met behulp van vijf
deelonderzoeken, waaraan onder andere toetsdeelnemers, testconstructeurs, lin-
guisten en leerkrachten meewerken, getracht om potentiele bronnen van DIF te
achterhalen. Voor een uitgebreide beschrijving van deze deelonderzoeken en de
daarbij gehanteerde onderzoeksinstrumenten wordt verwezen naar Paragraaf 3.4. In
de derde onderzoeksfase worden de DIF-items aan de hand van de op basis van de
resultaten van de deelonderzoeken opgestelde verwachtingen gemanipuleerd. Hier-
bil wordt getraclit de DIF-bron zodanig te veranderen dat het item DIF-vrij wordt,
zonder dat er daarbij wijzigingen optreden in de moeilijklieidsgraad van het item
(zie Paragraaf 3.5). Deze gemanipuleerde items worden vervolgens, samen met
enkele nog niet eerder onderzochte items, waarvan op basis van de opgestelde
verwachtingen aangenomen wordt dat deze wellicht ook DIF bevatten, samen-
gevoegd tot nieuwe toetsen. Deze toetsen worden afgenomen bij Nederlandse,
Turkse en Marokkaanse leerlingen uit groep 8 en de resultaten ervan worden
statistisch geanalyseerd om enerzijds na te gaan of de manipulaties succesvol ziln
geweest en anderzilds of de 'verdachte' toegevoegde items daadwerkelilk DIF
vertonen. Wanneer daarna op basis van de statistische analyses met enige zekerheid
kan worden vastgesteld dat de vermoedelijke bron van DIF ook daadwerkelijk de
oorzaak van DIF is, wordt in de vierde stap van het onderzoeksproces een posing
ondernomen om een eerste antwoord te geven op de vraag of er bil de onderzochte
items naast DIF ook sprake is van itembias.
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2.3 Eerder uitgevoerd onderzoek

Het in deze paragraaf gepresenteerde overzicht van een aantal onderzoeken en de
resultaten daarvan pretendeert geenszins volledigheid, maar wil een indruk geven
van de tot op heden renvorven inzichten. De beschreven onderzoeken worden
onderverdeeld naar het criterium op basis waarvan de onderzochte (sub)groepen
ziin geselecteerd; (1) sociaaleconomische status, (2) sekse, (3) zwarte versus witte
leerlingen en (4) taalachtergrond. Bil het laatste criterium zal een onderscheid
gemaakt worden naar (a) studenten en volwassenen en (b) basisschoolleerlingen.

2.3.1 Sociaaleconomische status
Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van de sociaaleconomische
status (SES) van leerlingen op toetsresultaten, maar slechts weinig naar de rraag in
hoeverre verschillen in sociaal milieu oorzaak zijn voor het verschillend functio-
neren van items. Binnen de uitgevoerde studies is er consensus over het feit dat er
verschillen zijn tussen de scores van leerlingen uit hoge en lage sociale milieus, over
de interpretatie van deze verschillen bestaat echter geen overeenkomst. Over het
algemeen ziin er drie soorten redeneringen: (1) kinderen uit hoge sociale milieus
ziln genetisch bepaald slimmer, (2) de superieure omgeving van kinderen uit hoge
sociale milieus leidt tot hogere intelligentie en (3) de verschillen in intelligentie
worden veroorzaakt door bias in de testmaterialen (Eells, 1950a) Eells (19501))
voegt daar, evenals Binet & Simon (1973) en Davis (19503), de factoren test-
motivatie en testvaardigheid aan toe. Eells (19501)) stelt vast dat voor geen van deze
factoren bewezen kan worden of mogelilk een combinatie van factoren verant-
woordelijk is voor scoreverschillen, maar dat het in ieder geval wel potentiele
factoren kunnen zijn die van invloed zijn op toetsprestaties. Een inhoudelilke
analyse van verschillende items wijst uit dat afleiders van items die refereren aan
woorden, objecten of processen waarvan de mogelijkheid van bekendheid ermee
verschilt per sociaaleconomische groep, scoreverschillen kunnen veroorzaken
(Eells, 1950c) Eells vindt dat vooral leerlingen uit hoge sociaal-economische
milieus meer moeite doen om toetsopgaven op te lossen, waarbij zil met name
kiezen voor antwoordmogelijkheden die 'het-meest-goed' zijn in tertl'len van

sociaalwenselijke antwoorden, afleiders die geassocieerd kunnen worden met de
vraag, afleiders die onbekend zijn ena fleiders die lijken op of klinken als een woord
uit de viaag. Een voorbeeld hien·an is volgens Eells (1950c: 293) onderstaand item.
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Figuur 2.4: Item onderzocht door Eells (1950C); aantallen gegeven antwoorden van leerlingen
uit hoog sociaaleconomisch milieu (hoog) en laag sociaaleconomisch milieu (laag)
Quicksilver is another name for -

hoog laag
Chromium            6             14
Tin                       2               5
Mercury          85           57
Aluminium           5             12
Lead          5       12

(omit)                 0             9

Bij dit item wordt de leerlingen gevraagd de alternatieve benaming voor
'quicksilver' te kiezen. Het juiste antwoord moet 'mercury' zijn Eells stelt dat
33.3% van alle leerlingen uit hoog sociaaleconomisch milieu en 26.9% van alle
leerlingen uit laag sociaaleconomisch milieu die een fout antwoord kiezen, opteren
voor het antwoord 'chromium'. Hil geeft daarvoor als verklaring dat de concen-
tratie van beide groepen op 'chromium' de bekendheid weergeeft met het glimmen-
de chroom op auto's en de associatie hiervan met 'zilver'.

2.3.2 Sekse
DIF-onderzoek waarbil getracht wordt oorzaken aan te duiden die verant-
woordelijk zijn voor het verschillend functioneren van items voor mannen en
vrouwen komt in grote mate overeen wat betreft resultaten. Met name de
iteminhoud en de wi ze waarop deze in de opgave is weergegeven lijken de oorzaak
van DIF te zijn. Zo concluderen Stricker & Emmench (1999: 360) dat meisles
benadeeld worden als de iteminhoud over "hard science" gaat ("biological
psychology, social psychology'D, terwijl jongens benadeeld worden als de item-
inhoud "soft science" bet:reft ("motivation, developmental psychology, abnormal
psychology'D. In eerder onderzoek merkt Stricker (1981) op dat items met een
praktische inhoud mannen bevoordelen, terwijl items over menselijke relaties dat
doen roor vrouwen. Scheuneman & Gerritz (1989) vinden dat items waarbil weten-

schappelijke inhoud aan de orde is, DIF vertonen in het nadeel van vrouwen.
Carlton & Harris (1992) stellen dat vrouwen relatief beter scot,en dan mannen op
items met veel context, abstracte items en items met inhouden die gerelateerd zijn
aan "aesthetics" en menselijke relaties, maar slechter op items met inhouden als
(technische) wetenschap en "world of Practical Affairs". Ook O'Neill & McPeek
(1993) concluderen dat items met een wetenschappelijke inhoud in het voordeel
werken van mannen. Daarnaast stellen zij dat items over filosofie en menselilke
relaties en items die algebra berragen in het voordeel werken van vrouwen, terwijl
items die woordproblemen en geometrie aan de orde stellen in het voordeel werken
van mannen. Kunnan (1988) stelt dat mannen bevoordeeld worden wanneer het
onderwerp van een item het zakenleven, antropologie of ruiintevaartkunde is.
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Voor zover bekend, hebben alleen Curley & Schmitt (1993) een poging onder-
nomen om in hun onderzoek bevestiging te vinden voor de door hen veronder-
stelde oorzaken van DIF door items te veranderen en opnieuw af te nemen. Z4
toetsen de aannames dat items met wetenschappelijke, industriele of militaire
terminologie en items waarin sprake is van contexten waarin agressie of conflicten
aan de orde komen, in het nadeel werken van vrouwen. Bii de door hen onder-
zochte analogie-items veranderden Curley & Schmitt enkel het in de fraag gegeven
woordpaar; de woordparen in de antwoordmogelijkheden bleven identiek. Uit
analyse van enkele van de veranderde items blijkt dat deze geen DIF vertonen in
het nadeel van vrouwen. In onderstaande figuur zijn twee voorbeelden opgenomen
van oorspronkelijke en veranderde items. In beide gevallen is het eerst gegeven
cut:sief gedrukte woordpaar het oorspronkelijke woordpaar en het tweede onder-

streepte woordpaar het gewijzigde

Figuur 2.5: Voorbeelden van itemmanipulatie bij items met wetenschappelijke en militaire
terminologie (Curley & Schmitt, 1993)

VORTEX:WATER I WHIRLPOOL:WATER DENOTATE: EXPLOSION I PROVOKE:REACTION
A volcano:crust A collode:momentum
B river:delta B decipher:code
C* tornado:air C energize:stimulant
D geyser:steam D strike:ore
E earthquake:fault E* ignite:fire
* juiste antwoord

Naast iteminhoud worden als oorzaken voor het verschillend functioneren van
items voor mannen en vrouwen ook teksttype, aantal items per tekst en vraagtype

genoemd. Scheuneman & Gerritz (1989) en Carlton & Harris (1992) concluderen
dat vrourven beter presteren op items wanneer deze verwi]zen naar narratieve

passages en Harris & Carlton (1993) en Lane, Wang & Magone (1996) stellen dat
mannen beter presteren op wiskunde-items waarbij een illustratie opgenomen is.
Scheuneman & Gerritz vinden daarnaast dat langere tekstpassages in het nadeel
werken van vrouwen, terwijl een groter aantal items behorend bij een tekst ill hun
voordeel werkt. Walstad & Robson (1997) concluderen dat ook denkverschillen,
socialisatieprocessen en de mate en kwaliteit van ontvangen instructie bepalend
zouden kunnen ziin voor verschi]len in testscores tussen mannen en vrouwen.

De onderzoeken van Bugel & Glas (1991) en Bugel & Robben-Willems (1989)
richten zich, in tegenstelling tot de overige besproken onderzoeken, op jongens en
meis jes. Ook zij vinden dat iteminhoud een rol speelt bij DIF. Zil concluderen dat
iteminhouden als techniek, apparaten, gemotoriseerde vervoermiddelen, misdaad,
sport, politiek en economie in het voordeel werken van iongens, terwijl meisjes
bevoordeeld worden bij items over onderwerpen als intermenselijke relaties, gezins-
problemen en gevoelens.
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2.3.3 'Zwarte' versus ivitte' leerlingen
Vooral in de iaren tachtig heeft veel Amerikaans onderzoek zich gericht op pres-
tatieverschillen tussen zogenoemde 'zwarte' en 'witte' leerlingen. In alle gevallen
betreft het onderzoek naar leerlingen die een opleiding (gaan) volgen op een
'college' Net als voor het onderzoek naar oorzaken van DIF bij mannen en
rrouwen, geldt ook hier dat er een redelijke consensus bestaat over de vermoe-
delijke oorzaken van DIF. Op de eerste plaats speelt, net als bij sekse en SES, de
iteminhoud een duidelilke rol: items met een wetenschappelijke inhoud werken
vaak in het nadeel van zwarte leerlingen (Freedle, Kostin & Schwartz, 1987;
Schmitt & Bleistein, 1987; Scheuneman & Gerritz, 1989; Freedle & Kostin, 1990,
1991, 1997), terwill items die menseli ke (sociale) relaties behandelen in hun
voordeel werken (Schmitt & Bleistein, 1987; Freedle & Kostin, 1991,1997). Linn &
Harnisch (1981) maken melding van het feit dat items die het metrisch systeem
beviagen in het nadeel werken van zwarte leerlingen en dat items die het
onderwerp geld behandelen in hun zoordeel zijn. Afedley & Quirk (1974) gebruiken
iteminhouden om een onderscheid te maken naar 'moderne', 'traditionele' en
'zwarte' items: items die vragen stellen over hedendaagse kunst en cultuur, recente
ontwikkelingen op het gebied van muziek, literatuur, politiek etc. worden als
'modern' beschouwd, items die vragen stellen over onderwerpen als wereldhandel,
aardri kskunde, historische gebeurtenissen, verschillen tussen politieke systemen
etc. als 'traditioneel' en items die vragen stellen over ervaringen en culturele bij-
dragen van zwarte auteurs, artiesten, musici, politici etc. als 'zwarte' items. Zii
vinden dat de 'traditionele' en 'moderne' items beter gemaakt worden door witte
leerlingen, terwijl de score van de zwarte leerlingen op de 'zwarte' items veel beter
is dan die van de witte leerlingen. Scheuneman & Gerritz (1989) concluderen dat
naast iteminhoud ook het teksttype en het aantal rragen een rol spelen bij het
verschillend functioneren van zwarte en witte leerlingen: narratieve tekstpassages en
een groter aantal items verbonden aan een tekst veroorzaken DIF in het nadeel van
zwarte leerlingen, langere tekstpassages werken daarentegen in hun voordeel.

Een opmerkelijk resultaat in een aantal onderzoeken (Schmitt & Bleistein, 1987;
Freedle & Kostin, 1990, 1991, 1997) is dat gemakkelijke analogie-items slechter
gemaakt worden door zwarte leerlingen, terwill zij beter presteren op de moeilijker
items van dit type. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de zwarte leerlingen op
de gehele test wel slechter scoren dan witte leerlingen (Freedle & Kostin, 1991).
Een hiervoor gegeven verklaring is dat de in alle onderzoeken onderzochte toets,
de Scholastic Aptitude Test (o.a. Donlon, 1984; College Entrance Examination
Board, 1993), zodanig is opgebouwd dat de makketilke items aan het begin van de
toets staan en de toets afgesloten wordt met moeilijke items. Verondersteld wordt
dan dat zwarte leerlingen minder bekend ziln met het itemtype en daardoor
aanvankeliik slechter scoren op de opgaven. Naarmate de toets vordert en de leer-
1mgen dus meer bekend raken met de wilze van toetsen, nemen daarmee ook hun
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prestaties toe. Zwarte leerlingen hebben, met andere woorden, volgens Freedle &
Kostin (1991) door de toetsonbekendheid een groter potentieel dan de witte
leerlingen om beter te worden tijdens de toetsafname. Een tweede verklaring die
Freedle & Kostin geven, is dat de makkelijke items woorden bevatten die frequent
gebruikt worden in gesprekken in thuissituatie en met vrienden, en daardoor
bevattelilker ziln voor culturele invloeden. De moeilijke items bevatten daarentegen
volgens de auteurs vaak woorden die vooral geleerd worden uit boeken of in
schoolsituaties en zelden worden gebruikt in dagelijkse conversatie. In tegenstelling
tot de meer bekende 'makkelijke' woorden, hebben deze woorden een eenduidige
woordenboekbetekenis, waardoor de betekenis ervan geleerd kan worden.

Een andere interessante verklaring voor de verschillen in toetsprestaties tussen
zwarte en witte leerlingen wordt gegeven vanuit de door deze leerlingen toegepaste
antwoordstrategieen. Zowel Freedle, Kostin & Schwartz (1987) als Schmitt &
Bleistein (1987), Freedle & Kostin (1990) en Schmitt & Dorans (1990) komen tot
de conclusie dat zwarte leerlingen, meet, dan witte leerlingen, bij het beantwoorden
van analogie-items gebruik maken van verticale relatie- of woordassociatie-
strategie61 en indirecte inductiestrategieen. Voor de laatste strategie geldt dat een
leerling een woord niet kent, maar aanneemt dat het te maken heeft met het tweede

woord uit het woordpaar en op basis daarvan een keuze maakt uit de antwoord-
mogelijkheden. Bij de vertic:ale relatie-strategie, ook wel woordassociatie-strategie,
probeert de leerling relaties te leggen tussen woor(len uit het in de vraag aan de
orde gestelde woordpaar en woorden uit de antwoordmogelijkheden. Schmitt &
Dorans (1990: 76-77) merken hierover het volgende op:

"When an item has a word or words in the stem that can be associated with a word in the
key or any distractor which is independent of the analogical relationship between the two
words in the stem, vertical relationships or word associations are present. These
relationships are seen as strategies used by students when they are trying to guess the
correct answer to an item. They were observed as strategies used by Black students or
White students when a word in the stem is especially hard or esoteric to a particular

"
group or when there are other sources of confusion such as homographs present.

Dit kan er volgens Schmitt & Bleistein (1987: 11) toe leiden dat:
"

(. . .) distractors become more attractive because of the vertical relationships preventing
selection of the key or use of the real analogical relationship."

Schmitt & Bleistein (1987: 79) merken in dit verband nog het volgende op:
" It might be more a response strategy that is used only when examinees have difficulty in
answering analogies.

"

In Figuur 2.6 zijn enkele items opgenomen ter illustratie van het toepassen van
verticale relaties. Helaas zijn bij deze items geen gegevens beschikbaar over de
percentages gegeven antwoorden van de verschillende groepen leerlingen. In de
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figuur zijn de juiste antwoorden cursief gedrukt, de afteiders die gekozen worclen
op basis van de woordassociatiestrategie zijn onderstreept

Figuur 2.6: Voorbeelden van items waarbij volgens Schmitt & Bleistein (1987) sprake is van het
toepassen van de verticale relatie-strategie

BARK:TREE CANOE:RAPIDS ALUMINIUM:METAL REHEARSAL:PLAY
A skin:fruit plane:turbulence alloy:element draft:essay
B dew:grass truck:garage steel:tin manual:process
C seed:flower oar:rowboat hydrogen:water agglause:performance
D peak:hill factory:automation oxygen:gas recital:concert
E wake:boat pond:stream diamond:ring journal:news

2.3.4 Taalachtergrond
Er is relatief veel onderzoek uitgevoerd naar het verschillend functioneren van
toetsitems voor leerlingen met verschillende talige en/of culturele achtergronden.
Hierbij kan een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen onderzoek dat zich
voornamelijk richt op basisschoolleerlingen (hoofdzakelijk in Nederland uitge-
voerd), en onderzoek dat zich volledig richt op studenten en volwassenen (voor-
namelijk in Amerika  en  Australil).   In  deze  paragraa f worden  eerst  de  resultaten

besproken van de onderzoeken naar oorzaken van DIF die zich richten op
studenten en volwassenen; vervolgens komt het voornamelilk Nederlandse onder-

zoek naar basisschoolleerlingen aan bod.

2.3.4.1 Studenten en volwassenen
Het onderzoek naar de oorzaken van DIF voor studenten en volwassenen bij
allerlei soorten toetsen beslaat een groot aantal verschillende talen. Zo zijn er
studies uitgevoerd naar studenten met een Spaanse (o.a. Ammon, 1987; Schmitt,
1988; Stricker & Emmerich, 1999), een Chinese (o.a. Chen & Henning, 1985;
Kunnan, 1988; Elder, 1996) en met een Italiaanse thuistaalachtergrond (Elder,
1996,2000). Daarnaast is er veel onderzoek verricht waarbij weliswaar aangegeven
wordt dat de vergeleken subgroepen vet:schillende talen spreken, maar uiteindelijk
onderscheid gemaakt wordt op basis van 'culturele' achtergrond, met aanduidingen
als 'Aziatische leerlingen' (Carlton & Harris, 1992), 'leerlingen uit culturele minder-

heidsgroepen' (Herrick, 1950), 'leerlingen uit (etnische) minderheidsgroepen'
(Elder, 1997; Teresi, et al, 2001; Bridgeman, Trapani & Curley, 2003), 'kleurlingen'

(Meiring    et al, 2005; Meiring, Van de Vijver & Rothmann, 2006), 'Europese
leerlingen' (Kim, 2001) en '(nie t-)Indo-Europese leerlingen' (Ryan & Bachman,
1992). Verder zijn et, incidentele onderzoeken uitgevoerd onder groepen met het
Iraans (ohnson, 1981), Japans en Koreaans (Kunnan, 1988) en Grieks (Elder,
1996) als taalachtergrond.

Een oorzaak die in diverse onderzoeken wordt aangeduid als potentiele bron
root, het verschillend functioneren van items, is de aanwezigheid van ambigue
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woorden (in het Nederlands woorden als 'bank', 'stroom' of 'weg') (Carlton &
Harris, 1992; Curley & Schmitt, 1993; Stricker & Emmerich, 1999) en van cognates
(woorden die in verschillende talen zowel qua betekenis als qua schrijfwijze grote
overeenkomsten vertonen of gelilk ziin, zoals het Nederlandse 'huis' en het Duitse
'Haus' of het Engelse 'implication' en het Franse 'implication') (Chen & Henning,
1985; Kunnan, 1988; Curley & Sclimitt, 1993; Stricker & Emmerich, 1999). Daar-
naast wordt door een aantal onderzoekers, net als bij onderzoek naar oorzaken van
DIF bii mannen en vrouwen en bii zwarte en witte leerlingen, geconcludeerd dat de
iteminhoud een oorzaak kan ziin van DIF. Zo stellen O'Neill & McPeek (1993) en
Curley & Schmitt (1993) dat items waarvan de inhoud speciaal aansprekend is voor
bepaalde leerlingen in het voordeel werken van die leerlingen. Ryan & Bachman

(1992) concluderen dat items die de Amerikaanse cultuur bevragen en items met
een academische en technische inhoud niet-Indo-Europese studenten bevoordelen.
Carlton & 1-Iarris (1992) merken op dat Spaanse leerlingen beter scoren op items
met inhouden als dagelijkse activiteiten en studentrelevante onderwerpen, maar dat
ze, net als Aziatische studenten, slechter scoren op items met een wetenschap-
peli ke inhoud. Beide groepen studenten scoren beter op items gerelateerd aan
sociale wetenschappen en items waarin gerefereerd wordt aan etnische minder-
heidsgroepen ofwaarin deze groepen specifiek benoemd warden.

Ook de moeilijkheidsgraad van een item kan volgens Schmitt (1988) en Kim
(2001) oorzaak ziJn van DIF. Schmitt (1988) geeft aan dat gemakkelijke analogie-
items de hoogste DIF liiken te vertonen in het nadeel van Spaanse leerlingen.
Kunnan (1988: 743) stelt dat bil Japanse en Chinese studenten de oorzaak voor
DIF in hun voordeel mogelijk de mate en kwaliteit van "instructional background"
15.

Een opvallende verklaring voor DIF, die door enkele onderzoekers ook
genoemd werd bij onderzoek naar het verschillend functioneren van items voor
zwarte en witte leerlingen, is het toepassen van strategische oplossingsmethoden bil
het beantwoorden van een opgave. Elder (1996) stelt dat een oorzaak voor DIF in
het voordeel van leerlingen met een andere thuistaal dan de toetstaal (in haar
onderzoek Australische leerlingen die een test Chinees, Italiaans of Grieks maken),
het gebruiken van bepaalde strategieen is, zoals het gebruiken van grafische cues,
het maken van inferenties uit de context en het matchen van woorden uit de vraag
met woorden in de tekst. Carlton & Harris (1992) concluderen dat leerlingen
slechter scoren wanneer er sprake is van vet:ticale relaties tussen de vraag en een of
meerdere antwoordmogelijkheden. Zij verklaren dit vanuit de hypothese dat de
verwarring of afleiding die veroorzaakt wordt door de antwoordmogelijkheden die
sterk gerelateerd ziin aan de vraag, de prestatie van leden van minderheidsgroepen

sterker verstoort dan de prestatie van de leden van de meerderheidsgroep.
Tot slot wordt een opvallende verklaring voor DIF gegeven door Elder

(1996: 70). Zil stelt dat DIF-items vaak in clusters voorkomen. Twee mogelijke
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verklaringen die zil hierroor geeft zijn (1) dat deze items behoren tot dezelfde tekst
waarover vragen gesteld worden, en (2) dat een

"(...) state of anxiety or distractedness occurred amongst members of the disadvantaged
group as a result of not being able to answer a test question and that this interfered with
their ability to tackle the subsequent irem(s)"

Ook in Nederland is een aantal onderzoeken uitgevoerd naar DIF voor vol-
wassenen. Voorbeelden hiervan zijn die van le Nijenhuis & Van der Flier (1997,
1999) en Te Nijenhuis (1997). De belangrijkste conclusie in beide onderzoeken is
dat selectie-instrumenten weliswaar niet perfect ziln, maar niettemin redelijk goed
gebruikt kunnen worclen voor selectie van allochtonen. Itembias die gevonden
worcit in de General Aptitude Test Battery (GATB) (Van der Flier & Boomsma-
Suerink, 1994), wordt volgens Te Niienhuis (1997: 190) meestal veroorzaakt door
de aanwezigheid van woorden die niet voorkomen in het vocabulaire van een
bepaald decl van de allochtonen. Deze itembias heeft volgens Te Nilenhuis echter
geen grote invloed op de gemiddelde score van allochtonen. Verder concludeert hij
dat als er differentiele predictie optreedt dit meestal gaat om kleine effecten en in
het voordeel van allochtonen. Zijn slotconclusie is dat tests als de GATB en de
door Te Nijenhuis zelf onderzochte tests goed te gebruiken zijn voor vergelijkingen
binnen cultureel homogene groepen, maar dat geen conclusies te trekken ziln over
de verschillende mate van geschiktheid van deze tests voor gebruik bij allochtonen
en autochtonen. Dit wordt bevestigd in Te Nijenhuis en Van der Flier (1997: 682)
waarin wordt opgemerkt dat de subtoetsen van de GATB

"(. . .)  meer  kennis  van de Nederlandse  taal  [lijken] te bevatten dan wenselijk, gezien
datgene wat de test beoogt te meten.. "

Verder wordt door hen vermeld (p. 686) dat:
"(. . .) de groepsverschillen met betrekking tot de constructvaliditeit op het niveau van de
totaalscore en op individuele items niet groot ziin. Desalniettemin, de kleine groeps-

verschillen verlagen de constructvaliditeit van de GATB-subtoetsen en vertroebelen de

representativiteit van capaciteiten van de allochtonen. Deze kleine groepsverschillen
kunnen grote consequenties hebben."

2.3.4.2 Basisschoolleerlingen
Voor zover bekend is onderzoek naar (oorzaken van) DIF bi! basisschoolleerlingen
voornamelijk uitgevoerd in Nederland. Een van de weinige Amerikaanse onder-
zoeken gericht op ionge kinderen is dat van Ammon (1987). De factor die Ammon
aanduidt als oorzaak van DIF is dezelfde als die door onder andere Schmitt &
Bleistein (1987), Freedle, Kostin & Schwartz (1987), Freedle & Kostin (1990),
Schmitt & Dorans (1990), Carlton & Harris (1992) en Elder (1996) genoemd wordt
als oorzaak van DIF bil zwarte en witte leerlingen en bij leerlingen met verschil-
lende thuistaalachtergronden. Ammon stelt dat Chinese en Spaanse basisschool-
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leerlingen, meer dan Engelse leerlingen, gebruik maken van een oplossingsstrategie
waarbil woorden uit de antwoordmogelilkheden gekoppeld worden aan woorden
uit de rraag, en van een strategie waarbij vooral gebruik gemaakt wordt van achter-
grondinformatie en ervaringen in plaats van de tekst waarover de vraag gesteld

wordt. Een goed voorbeeld van woordkoppeling is de volgende vraag, waarbij D
het juiste antwoord is, maar waar door de meeste leerlingen een onterechte woord-
koppeling wordt gemaakt tussen 'front of the room' in de vraag en 'front of the
classroom' in antwoordmogelijkheid B. Achter de antwoordmogelijkheden staan de
percentages leerlingen die voor dit specifieke antwoord hebben gekozen. Er is
hierbii door de auteur geen onderscheid gemaakt naar thuistaalachtergrond.

Figuur 2.7: Itemvoorbeeld van Ammon (1987) waarbij sprake is van onterechte woordkoppeling
tussen vraagstelling en afleiders

The teacher asked Bill and Bob to roll the book cart to the front of the room. They pushed the cart
as hard as they could, but it didn't move.'

Where was the book cart?
A  In the library (696)

B   In the front of the classroom (59%)
C  In the hallway (7%)
D  In the back of the classroom*     (28%)
*juiste antwoord

Het in Nederland uitgevoerde onderzoek naar DIF (in het merendeel van de
studies ovengens aangeduid als 'bias') heeft zich voornamelijk gericht op intelli-
gentietesten als de RAKIT (Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test) (o.a.
Resing, Bleichrodt & Drenth, 1986; Te Niienhuis et al, 2004), de SON-R (Smiders-
Oomen Niet-verbale Intelligentietest voor jonge kinderen) (Tellegen & Laros, 2004,
2005), de LEM (Leertest voor Etnische Minderhe(len) (Hessels, 1993; I-lamers,
Hessels & Pennings, 1996), de GALO (Groninger Afsluitingsonderzoek Lager
Ondenvils)  (o.a. Delong & Van Batenburg,  1984; De Jong,  1987)  en op de school-
vorderingstoets Eindtoets Basisonderwils van het CITO (o.a. Kerkhoff & Vallen,
1985; Kok, 1988; De Jong & Vallen, 1989; Coenen & Vallen, 1991; Uiterwijk, 1990;
Uiterwijk & Vallen, 1992, 1994; Van Spelde, 1995, 1996; Uiterwijk, 1994; Geurts,
2004). Uitzondering hierop is een onderzoek dat Poortinga & Van der Flier (1988)
beschrilven, waarin - in een samenwerkingsverband tussen de Vnje Universiteit
van Amsterdam, de Universiteit van Nairobi, de Universiteit van Dar es Salaam en
de Universiteit Makerere - onderzoek is gedaan naar de bruikbaarheid van vaardig-
heidstoetsen in het onderwils in Kenya, l'anzania en Uganda. Daarbil werd getracht

door biasanalyse het verschillend functioneren van de onderzochte subtoetsen
'figure exclusion', 'word exclusion', 'symbol exclusion' en 'word analogies' te
verklaren. Geconcludeerd wordt dat de hoeveelheid gebiaste items roor leerlingen
uit Tanzania, in vergelijking met het aantal gebiaste items voor leerlingen uit Kenya
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en Uganda, hoger is in de verbale toetsen dan in de non-verbale toetsen. Het
onderzoek wijst uit dat de overlap in scores tussen de groepen leerlingen toeneemt

bi  de verbale tests en iets afneemt bij de non-veil:)ale teStS wanneer de gebiaste
items verwilderd worden. Als verklaring hiervoor wordt opgemerkt dat de mate van
vertrouwdheid met Engels een duidelijke determinant van bias is.

Opvallend is dat uit de onderzoeken die ged;ian zijn nagir enkele in Nederland
gebruikte intelligentietests voor (longe) kinderen met het oog op het eventueel
verschillend functioneren daarvan voor leerlingen met een Nederlandse thuistaal-
achtergrond en voor in Nederland wonende leerlingen met een andere thuistaal-
achtergrond, over het algemeen de conclusie wordt getrokken dat deze tests

geschikt zi in voor beide groepen leerlingen. Itembias wordt in deze onderzoeken
niet of nauwelilks aangetoond (Delong & Van Batenburg, 1984; Resing, Bleichrodt
& Drenth, 1986). Bil de tests waarbij wel (enkele) items aangeduid worden als
'partijdig'. geven de onderzoekers aan dat "de effecten hiervan niet sterk zijn" (Te
Nilenhuis & Van der Flier, 1999: 173) of "zelden grote effecten hebben" (Te
Nijenhuis et al, 2004.24). Wel worden in enkele studies uitspaken gedaan over het
in acht nemen van enige terughoudendheid bij het interpreteren van de testscores.
Zo metken "Ie Nijenhuis et al (2004) op dat, hoewel de scores vergelijkbaar zi n,
grote voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van subtoetsen met een talige
component, met name bil Turkse en Marokkaanse leerlingen. Daarnaast wordt
door Van Leest (1997: 326) opgemerkt dat testscores niet gebruikt kunrlen worden
om personen uit etnische groepen te vergeli iken met personen met andere etnische

aclitergronden. Van Leest stelt dat intelligentietests wel gebruikt kunnen worden
voor vergelijkingen binnen etnische groepen, maar dat hierbij dan wel taal-
beheersing en andere acculturatieaspecten in ogenschouw genomen moeten
worden.

Over de noodzaak van onderzoek naar DIF bil intelligentietests lopen, ook in
Nederland, de meningen erg uiteen. In een aantal studies wordt gesteld dat de
gebruikte tests ongewi zigd afgenomen moeten worden, ook wanneer deze DIF-
items beratten, omdat (1) het verwilderen van deze items de effectiviteit van een
test als 'plaatsingsinstrument' vermindert (Chen & Henning, 1985), (2) een test
waarbi j de relatie russen testscore en succesroorspeller niet aangetast is door de
aanwezigheid  ·an DIF-items zwakker kan worden door het verwijderen van deze
items (Te Nijenhuis & van de Vijver, 2001) en (3) aangetoond is dat de aanwezig-
heid van DIF-items zelden tot grote effecten leidt (Evers & Te Nilenhuis, 1999,
2000). Daarnaast wordt door een aantal onderzoekers het standpunt ingenomen dat
intelligentie gemeten moet worden naar de in het land van testafname geldende
maatstaven. Zo geeft Davies (1991: 160) aan dat toetsen ongewijzigd moeten
blijven, onder meer vanwege "minority group aspiration for their children to
succeed in mainstream Australian education and society", en stellen De Jong & Van
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Batenburg (1984: 364) dat zil het toetsen naar Nederlandse maatstaven relevant
achten, omdat

"(...) de leerlingen in het Nederlandse onderwlis lets moeten bereiken en, inlien ze hier
zullen blijven, in de Nederlandse samenleving zullen participeren. C)ok de mensen
waarmee ze in aanraking komen, weten niet wat hun genetische aanleg is. Zii moeten bii
beoordelingen en adviezen afgaan op gedragingen en prestaties die van hen worden

"
geeist in deze samenleving.

In andere onderzoeken daarentegen wordt er met nadruk voor gepleit om test-
(item)s aan te passen of items te verwijderen wanneer er sprake is van DIF. Niet
alleen wordt opgemerkt dat de traditionele intelligentietests vooral nagaan in welke
mate leerlingen de Nederlandse taal beheersen en daarmee voorbijgaan aan intelli-
gentie in de eigen taal en cultuur (Extra & Verhoeven, 1985), ook wordt gesteld

(Epping, 1988: 24) dat:
"(...)  in het geval van cross-culturele testafname geen 'zuivere' intelligentie (abstractie-
vermogen, technisch en wiskundig inzicht en dergelijke) [wordt] gemeten, maar de mate
waarin men op de westerse manier (door scholing) zijn capaciteiten ontwikkeld heeft. Bii
cross-cultureel testgebruik ken een lage score dus slechts betekenen dat iemand geen
westers onderwiis heeft gevolgd. (. . .) Als de taal van de test(instructie) niet de moeder-

"taal, thuistaal of schooltaal van de geteste is, kan dit zijn testscores negatief beinvloeden.

Resing & Hessels (2001) merken op dat het gebruik van traditionele intelligentie-
tests mogeli k kan leiden tot een negatief effect op onderwijskansen voor alloch-
tone leerlingen, tenzij expliciete informatie gegeven is over de bruikbaarheid van de
test bij specifieke groepen. Ook de Testscreeningcommissie (Hofstee, 1990a,
19901)), ingesteld om de toepasbaarheid van psychologische tests bij allochtonen te
beoordelen, beveelt na bestudering van 20 tests grote terughoudendheid aan bij de
toepassing van dergelijke tests bil allochtonen. Deze aanbeveling wordt gedaan op
basis van in vrijwel alle tests gevonden etnocentrisme, in het onderzoek ge
definieerd als "testinhoud die blijkt geeft van onvoldoende besef van de zijde van

"de testconstructeur dat de persoon kan behoren tot een allochtone groep
(Hofstee, 199Oa: 15), en op basis van in veel tests aangetroffen "ongerechtigheden".
Als voorbeelden daarvan worden onder andere genoemd onnodig moeilijke
woorden in tests die niet bedoeld zijn om de beheersing van het Nederlands te
meten, ingewikkelde of tweeslachtige test:instructies, begrippen die in andere cul-
turen aanstootgevend of afstotend zijn, verouderde items die voor allochtonen
extra problemen kunnen opleveren en overvloedig gebruik van idioom als 'door de
mand vallen' of'stank voor dank'.

Bil de onderzoeken naar de Cito-Eindtoets Basisonderwijs gaat de aandacht
vooral uit naar het verschillend functioneren van deze toets voor leerlingen met een
Nederlandse thuistaalachtergrond en leerlingen met een andere thuistaalachter-



30                                                                     Differential Item Functioning en itembias in de Cito-Eindtoets Basisonderwijs

grond, meestal Turkse en Marokkaanse leerlingen. De belangrijkste resultaten uit
deze onderzoeken zijn dat er in alle onderzochte Eindtoetsen (o.a. Eindtoets 1983,
1987, 1989, 1993 en 1997) sprake is van DIF-items en dat deze voornamelijk voor-
komen in het toetsonderdeel Taal. In r.rijwel alle onderzoeken wordt getracht een
antwoord te geven op de vraag waardoor deze DIF wordt veroorzaakt. De gegeven
verklaringen komen in grote lijnen overeen en ziln te verdelen in twee soorten
bronnen: linguistische en culturele. Samenvattend kan worden geconstateerd dat de
volgende culturele factoren wellicht van invloed zijn op het verschillend
functioneren van de F.indtoets voor leer]ingen met een niet-Nederlandse thuistaal-
achtergrond (o.a. Coenen & Vallen, 1991; Uiterwijk, 1994; Uiterwijk & Vallen,
2005):
• culturele lading van teksten;
• cultureel bepaalde toetservaring;
•  onbekendheid met oplossingstrategieen;
•  voorkennis van (cultureel bepaalde) onderwerpen in het contextmateriaal.

Potentiele linguistische bronnen van DIF kunnen zich, uitgaande van de beschik-
bare relevante studies, op drie niveaus bevinden: woordniveau, zinsniveau en
tekstniveau. Een of meerdere van de volgende factoren worden in de uitgevoerde
Eindtoetsonderzoeken aangeduid als potentiele linguistisch bronnen:
• woordniveau: ambigue woorden, infrequente woorden, ongebruikelijke uitdruk-

kingen, woordvormgelijkenis, woordkennis en kennis van woordcombinaties,
woordsamenstelling;

• zinsniveau: ambigue zinsconstructies, impliciete zinsconstructies, zinslengte,
onderschikking, inbedding, vraagzinnen;

• tekstniveau: moeilijke of ambigue verwijzingen, tekstuele referenties/verwijs-
woorden, tekstsignalen.

Op basis van de verschillende potentible DIF-bronnen stellen Uiterwi k & Vallen
(1997: 29-30) dat de volgende soorten items partijdig kunnen zijn in het nadeel van
Turkse en Marokkaanse leerlingen:
•    items die vragen naar de betekenis van een woord, een woordcombinatie of een

zin, waarbij om een min of meer woordelijke herhaling van expliciet in de tekst
gegeven informatie wordt gevraagd;

•   items die vragen naar de betekenis van moeihike woorden, woordcombinaties,
functiewoorden en verwijswoorden, waarbij de betekenis niet of moeilijk uit de
context kan worden afgeleid;

•  items die betrekking hebben op de kennis van de vorm van idiomatische,
letterlilk of figuurlijk gebruikte woordcombinaties en/of conventies op het
gebied van de zinsbouw (zinsvolgorde, inversie/vraagvormen);
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•    items die veel contextmateriaal bevatten. Voor het oplossen van complexe items
moet de leerling vaak een aantal tussenstappen maken. Uit de context moet dan
afgeleid worden welke tussenstappen gemaakt moeten wor(len en dit wordt
voor allochtone leerlingen extra moeilijk wanneer er in dergeli ke items (vooral
op zinsniveau) veel verwijswoorclen en impliciete zins- en tekstverbanden
voorkomen;

•  items die betrekking hebben op contextmateriaal (bijvoorbeeld een tekst) dat
specifieke Nederlandse cultuurkennis vereist. Zo kunnen allochtone leerlingen
minder vertrouwd zijn met het onderwerp dat in een tekst aan de orde wordt
gesteld. Dit speelt vooral wanneer dat contextmateriaal cruciaal is voor het
oplossen van het item.

Items die volgens Uiterwijk & Vallen (1997: 30) kunnen werken in het voordeel van
Turkse en Marokkaanse leerlingen zijn de volgende:
•  items die naar de hoofdgedachte van een tekst vragen;
•  items die vragen spellingfouten in werkwoorclen en in woorden met een vast

woordbeeld aan te geven.

2.4 Richtlijnen

De American Educational Research Association, American Psychological
Association & National Council on Measurement in Education (1999: 78) stellen
dat:

"(...) although DIF procedures may hold some promise for improving test quality, there
has been little progress in identifying the causes or substantive themes that characterize
items exhibiting DIF. That is, once items on a test have been statistically identified as
functioning differently from one examinee group to another, it has been difficult to
specify the reasons for the differential performance or to identify a common deficiency
among the identified items"

Toch zijn er in de loop der jaren verschillende richtliinen gepubliceerd ter voor-
koming van DIF en itembias. Deze richtlijnen zijn te verdelen in drie soorten: (1)
richtliinen met betrekking tot het opstellen van DIF-vrije toetsen, (2) richtlijnen
met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek naar de oorzaken van DIF en (3)
richtlijnen met betrekking tot kennisbevordering van toetsconstructeurs.

Voor de eerst genoemde soort richtlijnen geldt dat deze zich hoofdzakeli k
richten op inhoudsaspecten en het in acht nemen van de verschillende culturele
achtergronden van de toetsdeelnemers. Zo raden Solona-Flores & Nelson-Barber
(2000: 553) aan de socioculturele context van de studenten voor wie de te ont-
wikkelen test bedoeld is, en de wi ze waarop deze context de manier waarop de
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studenten de items oplossen kan beinvloeden, in ogenschouw te nemen wanneer de
toets wordt samengesteld. Ook het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP,
1988: 41) geeft de volgende, weliswaar voorwaardelijke, richtlijn:

"Bij de keuze van het soort items en het selecteren van de inhoud van de items, dient de
testkonstrukteur rekening te houden met de kulturele achtergrond en ervaring van de
verschillende etnische, kulturele, sexe- en leeftijdsgroepen voor zover ze in de beoogde

"
populatie voorkomen.

Wat betreft de test- en iteminhoud wordt over het algemeen aanbevolen deze aan
te laten sluiten bil de cultuur en gebruiken van alle deelnemende sociaalecono-
mische groepen (Davis, 195Oa: 25) en te voorkomen dat et, sprake is van stereo-
typen en controversi le, etnocentrische, beledigende of kwetsende inhouden
(Scheuneman, 1982; Helms, 1992; Bugel & Sanders, 1998; AERA, APA & NCME,
1999; ETS, 2004). Daarnaast stelt de Educational Testing Service (2004) dat de
effecten van construct-irrelevante kennis of vaardigheden geminimaliseerd dienen
te worden.

Wat betreft het voorkomen van DIF bij specifieke items geven zowel Bugel &
Sanders (1998) als Uiterwi k & Vallen (1996) specifieke richtlijnen. Bugel & Sanders
raden aan taalconstructies en woorden die begripsmoeilijkheden kunnen veroor-
zaken te vermijden, de vragen zo expliciet en bondig mogelijk te formuleren en
gebruik te maken van 'schooltaal'. Uiterwijk & Vallen geven aan dat om DIF-items
te voorkomen in talig opzicht aan de volgende aspecten gedacht kan worden.
•  het vermijden van moeilijke inhouds- en functiewoorden, ingewikkelde woord-

combinaties of termen waarvoor een eenvoudiger alternatief voorhanden is of
waar met expliciterende omschrijvingen kan worden gewerkt;

• het gebruiken van korte zinnen waarin zo weinig mogelijk en zeker geen
ambigue verwijzingen voorkomen;

•  het vermijden van staande uitdrukkingen en figuurlijk en idiomatisch lastig taal-

gebruik;
•  het duidelilk in de formulering aangeven van de te nemen tussenstappen in

complexe en langere opgaven;
•   het typografisch duidelijk aangeven van relevante kembegrippen die voor beant-

woording van opgaven van belang zijn

Richtlilnen met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek naar de oorzaken van
DIF worclen over het algemeen gegeven vanuit de wetenschap dat veronder-
stellingen omtrent toets- en itembias veelal niet door onderzoek worden bevestigd

(Hofstee, 19902: 15). De Testscreeningscommissie beveelt dan ook aan dat er,
gezien de "ernstige achterstand in onderzoek naar test bias in Nederl:ind" (Hofstee,
1990a: 43), onderzoek uitgevoerd moet worden naar de oorzaken van DIF. Daar-
naast wordt door onder andere het NIP (1988), Bugel & Sanders (1998), AERA,
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APA & NCME (1999) en ETS (2003) aangegeven dat DIF-onderzoek tot de
standaardprocedures zou moeten behoren bil het opstellen van toetsen en de
analyse err"an en dat onderzoek verricht zou moeten worden om de oorzaken van
DIF te achterhalen.

Een derde soort richtliin heeft betrekking op kennisbevordering van toets-
constructeurs. Uit een onderzoek van Bochhah et al (2001) naar aanleiding van de
aanbevelingen van de Testscreeningscommissie wordt duidelijk dat de richtlijnen
van de commissie weliswaar tot bewustwording van de problematiek hebben geleid,
maar dat dit voornamehik het geval is in wetenschappelijke kring. De suggestie
wordt dan ook gedaan om de richtliinen en aanbevelingen van de commissie
Hofstee beter bekend te maken bij toetsconstructeurs en toetsgebruikers en om
uitgebreidere en actuele richtli inen te ontwikkelen die aansluiten bij de praktlik.
Ook door het Cito (Bugel & Sanders, 1998: 20) wordt aanbevolen te werken aan
bevordering van deskundigheid:

"Her voorkomen van partildigheid vraggt om een deskundigheid die meer inhoudt dan
objectiviteit, goede bedoelingen en gezond verstand. De meeste mensen ziin niet op de
hoogte van de gevoeligheden, gewoontes en cultuur van emische minderheden of de
verschillen in interesse en achtergrondkennis van meis jes en iongens. Toetsspecialisten
moeten in de gelegenheid gesteld worden hun deskundigheid op dit terrein te vergroten.
Medewerkers van het Cito zouden daartoe een cursus moeten volgen. Leden van de
Advies Commissie van Docenten en andere itemschrijvers zouden de beschikking
moeten hebben over schriftelijk materiaal."

2.5 Samenvatting

Er is sprake van Differential Item Functioning (DIF) wanneer leerlingen uit ver-
schillende subgroepen, maar met vergelijkbaar prestatieniveau in een bepaald
kennisdomein, een ongelijke kans hebben om een item correct te beantwoorclen. Er
is sprake van itembias als het verschillend functioneren van (groepen van) leer-
lingen veroorzaakt wordt door construct-irrelevante factoren, zoals het beschikken
over additionele kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om een item juist te
kunnen beantwoorden, itemkarakteristieken als itemonderwerp en itemtype die
ertoe leiden dat verschillende (groepen van) personen de items anders benaderen,
en ongewenste attractiviteit van 66n of meer van de afteiders bij multiple choice
vragen.

Over het algemeen wordt het inhoudeltike DIF-onderzoek beschouwd als een
twee-stappenproces. Allereerst vindt statistische detectie van DIF plaats, daarna
worden de statistische resultaten geinterpreteerd, waarbil getracht wordt item-
karakteristieken te vinden die mogelijkerwifs verantwoordelijk ziln voor het
verschillend functioneren van de betreffende items.
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In onderhavig onderzoek wordt het gangbare twee-st:appenproces uitgebreid met
twee aanvullende onderzoeksfasen. In de eerste fase van het onderzoek worden
DIF-items statistisch gedetecteerd met behulp van zowel MH als het One
Parameter Logistic Model (OPLM) (zie Paragraaf 2.1). In de tweede fase wordt aan
de hand van vijf deelonderzoeken, waaraan onder andere toetsdeelnemers, test-
constructeurs, linguisten, leerkrachten meewerken, getracht om potentiele bronnen
van DIF te achterhalen. In de derde fase van het onderzoek worden de DIF-items
aan de hand van de op basis van de resultaten van de deelonderzoeken opgestelde
verwachtingen gemanipuleerd. Deze toetsen worden afgenomen bij leerlingen uit
groep 8 en de resultaten hiervan worden statistisch geanalyseerd. In de vierde en
laatste fase wordt getracht een eerste antwoord te geven op de vmag ofer bh de
onderzochte items naast DIF ook sprake is van itembias.

Bij de tot op heden uitgevoerde inhoudelijke DIF-onderzoeken kan een vierdeling
gemaakt worclen naar vergeleken (sub)groepen. Deze groepen zijn veelal samen-

gesteld op basis van de volgende criteria: sociaaleconomische status, sekse, zwarte
versus witte leerlingen en taalachtergrond. Voor het laatste criterium geldt dat er
een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden naar studenten en volwassenen
enerzijds en basisschoolleerlingen anderzijds. Voor allevier de subgroepen geldt dat
iteminhoud als een van de mogelijke oorzaken genoemd wordt voor DIF. Met
name iteminhouden waarvoor speciale interesse bestaat bij individuen en/of
groepen lilken in het voordeel te werken van deze toetsdeelnemers. Daarnaast

geldt, met uitzondering van de onderzoeken die zich richten op de verschillen
tussen mannen en vrouwen, dat het toepassen van specifieke (foutieve) antwoord-
strategieen, zoals verticale relaties, gezien wordt als potentiele DIF-bron. Tot slot
geldt voor de onderzoeken die zich richten op basisschoolleerlingen dat het
taalgebruik in items een belangrijke factor lijkt te zijn voor het ontstaan van DIF.

De richtlijnen die - ondanks de beperkte aanwezigheid van onderzoeken die niet
alleen potenttEle bronnen van DIF trachten te achterhalen, maar deze ook beves-
tigen door middel van aanvullend statistisch onderzoek - in de loop der jaren ziln
gepubliceerd, ziln te verdelen in drie soorten: (1) richtlijnen met betrekking tot het
opstellen van DIF-vrije toetsen, (2) richtlijnen met betrekking tot het uitvoeren van
onderzoek naar de oorzaken van DIF en (3) richtliinen met betrekking tot kennis-
bevordering van toetsconstructeurs.



HOOFDSTUK 3

Opzet en uitvoering van het onderzoek

3.1 Inleiding

Zoals in Hoofdstuk 2 besproken, worden in onderzoek naar oorzaken van
Differential Item Functioning doorgaans twee fasen onderscheiden (o.a.
Scheuneman, 1982; Canzilli & Shepard, 1994). Allereerst wordt aan de hand van
statistische procedures vastgesteld bij welke items er sprake is van DIF. De tweede
fase betreft het interpreteren van de statistische resultaten, waarbil door het achter-
halen van overeenkomstige itemkarakteristieken get)racht wordt tot uitspraken te
komen over de (inhoudelijke) oorzaken van DIF. In onderhavig onderzoek worden
deze fasen uitgebreid met twee aanvullende onderzoeksfasen: na het statistisch

opsporen van DIF-items en het achterhalen van potentiele bronnen van DIF,
worden in de derde fase van het onderzoek de DIF-items veranderd aan de hand

van de op basis van de resultaten van de tweede fase opgestelde inhoudeli ke
verwachtingen omtrent DIF. Hierbij wordt onder meer getraclit de DIF-bron
zodanig te wi zigen dat het item DIF-vrij wordt, zonder dat er daarbij wijzigingen
optreden in de moeilijkheidsgraad van het item (Paragraaf 3.5). Deze gemani-
puleerde items worden vervolgens, samen met enkele nog niet eerder onderzochte
items waarvan op basis van de opgestelde verwachtingen aangenomen wordt dat
deze wellicht DIF bevatten, samengevoegd tot nieuwe toetsen. Deze toetsen
worden afgenomen bij leerlingen uit groep 8 en de resultaten hiervan worden
statistisch geanalyseerd om na te gaan of de manipulaties al dan niet succesvol zijn
geweest en om te achterhalen of de 'verdachte', niet eerder onderzochte items
daadwerkelijk DIF vertonen. Wanneer op basis van deze statistische analyses met
enige zekerheid kan worden vastgesteld dat de vermoedelijke bron van DIF
daadwerkeliik de oorzaak is, wordt in de vierde fase van het onderzoeksproces
getracht een eerste antwoord te geven op de viaag of er bil de onderzochte items
naast DIF ook sprake is van itembias.

In onderhavig onderzoek zijn per onderzoeksfase verschillende deelonderzoeken
uitgeroerd, waarbil gebruik is gemaakt van uiteenlopende onderzoeksinstrumenten
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en informantgroepen Tabel 3.1 geeft een overzicht van alle deelonderzoeken, de
daarbij gebruikte onderzoeksinstrumenten en de omvang van de informantgroepen.

Tabel 3.1: Overzicht (deel)onderzoeken en informantgroepen per onderzoeksfase
Deelonderzoek Informanten                  N

' F e l, Opsporen_DI'jitems
Leerlingvragenlijst Brugklasleerlingen 5026        i
Statistische analyse items Eindtoets Basisonderwijs 1997
Fas*2*-Achterh*n Polentialeb'rorlne#van pi*·_  _ _ . , . - -    Z                    -      -                .--,-1.... -..
Deelonderzoek 1: Plus-en-minmethode Leerlingen groep 8               16
Deelonderzoek 2: Plus-en-minmethode Pabostudenten                             19
Deelonderzoek 3: Hardopdenkprocedure Leerlingen groep 8              16
Deelonderzoek 4: Herschrijfprocedure Pabo-studenten                           19
Deelonderzoek 5: Gecombineerde plus-en-minmethode en Leerkrachten groep 8,         26

herschrijfprocedure Toetsconstructeurs                  5
en taalkundigen                 2

Fasei, -1 lsen-potendble'bro nen_yan DIF- Ji_ _2     -    ·4 .  j._ .I»_'_:  3.-1,--.   ---
Manipulatie-exercitie Leerlingen groep 8 2526
Statistische analyse gemanipuleerde items
:fasel F vs. it86ias ----2«'..,7-   -' .  1.  -..'t-: 2,9    1--  -_11-:, T  .«   -"=   is-.
Inhoudelijke analyse DIF-items Eindtoets Basisonderwijs 1997                                                                 13
en gemanipuleerde items
Enquate Leerkrachten groep 8,            4

en experts*
* Deze experts waren een linguist, een toetsconstructeur, een onderwijskundige en een Pabodocent.

In dit hoofdstuk worden de opzet en uitvoering van alle deelonderzoeken
besproken. Voorafgaand daaraan komen in Paragraaf 3.2 de doelstel]ing en onder-
zoeksvragen van het onderzoek aan de or(le. Vervolgens wordt in Paragraaf 3.3
ingegaan op de deelonderzoeken die zijn uitgevoerd om de DIF-items op te
sporen. In Paragraaf 3.4 komen de deelonderzoeken aan bod waarmee de
potenti le bronnen van DIF zijn achterhaald en in Paragraaf 3.4 de deelonder-
zoeken aan de hand waan'an de potentiele bronnen van DIF zijn getoetst. Tot slot
wordt in Paragraaf 3.5 ingegaan op het deelonderzoek naar de vraag of er bij de
onderzochte items naast DIF ook sprake is van itembias.

3.2    Doelstelling en onderzoeksvragen

Zoals vermeld in Hoofdstuk  1, is uit eerdel onderzoek naar voren gekomen dat de
Eindtoets Basisonderwils items bevat waarbh sprake is van DIF voor Turkse en
Marokkaanse leerlingen (o.a Kok, 1988; Uiterwijk, 1994; Klatter-Folmer & Vallen,
1995; Uiterwijk & Vallen, 1997; Van Schilt-Mol, Vallen & Uiterwijk, 2003,2005,
2006). Indien bij deze items ook sprake is van itembias, betekent dit dat construct-
irrelevante factoren verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van DIF. In
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dergelijke gevallen kunnen bilvoorbeeld additionele kennis en vaardigheden,

ongewenste attractiviteit van een of enkele van de afleiders, itemonderwerp en/of
itemvorm een rol spelen bii het correct beantwoorden van het item. Als veronder-
steld mag worden dat niet alle leerlingen in gelilke mate over deze additionele

kennis en raardigheden beschikken of in gelilke mate bekend zijn met het
itemonderwerp en/of de itemvorm, zijn deze items niet geschikt om op basis van
de te meten vaardigheid te differentieren tussen leerlingen. Toetsen, en met name
schoolvorderingstoetsen als de Eindtoets Basisonderwijs, zijn immers bedoeld om
te differentieren naar 'goede' en 'zwakke' leerlingen. Dit is echter alleen mogelilk
waiitieer alle leerlitigen met een vergelitkbaar prestatieniveau wat betreft het te
meten construct een geliike kans hebben om een resultaat op de toets te behalen
dat in overeenstemming is met hun prestatieniveau. W'anneer differentiatie
geschiedt op basis van additionele kennis en vaardigheden die niet bij alle leerlingen
in gelijke mate aanwezig zijn, hebben leerlingen met een vergelijkbaar prestatie-
niveau in een bepaald kennisdomein een ongelijke kans op een resultaat dat in
overeenstemming is met hun prestatieniveau op het betreffende kennisdomein. Om
in de toekomst toetsen te kunnen ontwikkelen waarbi) geen sprake is van itembias,
is het noodzakelijk inziclit te verwerven in de oorzaken van DIF.

Onderhavig onderzoek beoogt derhalve primair het opsporen en inhoudelijk
interpreteren van bronnen van DIF voor leerlingen met een l'urkse of Arabisch/
Berberse thuistaalachtergrond. Tevens wordt geprobeerd bronnen van DIF te
verklaren op grond van de talige en/of culturele achtergronden van de leerlingen.
Op basis hierran zal het mogelilk worden richtlijnen op te stellen voor toets-
constructeurs om DIF en itembias in toekomstige toetsen zo veel mogelijk te
kunnen vermijden. De onderzoeksvragen zijn de volgende:
1. Welke kenmerken van de (talig-culturele) gezinssocialisatie en de schoolse

context van leerlingen zijn van invloed op hun scores op de Eindtoets Basis-

onderwijs?
2.   In welke mate bevat de Eindtoets Basisonderwijs 1997 DIF voor leerlingen met

een Turkse of Arabisch/Berberse thuistaalachtergrond?
3.  Wat ziln de bronnen van DIF in de opgespoorde DIF-items?
4.  Is er bij de items die DIF bevatten ook sprake van itembias?

3.3    Opsporen van DIF-items

Voorafgaand aan het achterhalen en toetsen van potentiele bronnen van DIF, moet
nagegaan worden welke opgaven DIF bevatten. Hiervoor moet een drietal beslis-

singen genomen worden. Op de eerste plaats moet een keuze gemaakt worden voor
de toets die onderzocht zal worden. In dit onderzoek is, in aansluiting bij Uiterwijk
(1994), gekozen voor de Cito-Eindtoets Basisonderwils. De Eindtoets Basis-
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onderwils wordt iaarlilks landelilk afgenomen bil circa 150.000 leerlingen. Gezien
de waarde die toegekend wordt aan de score van leerlingen op deze toets en het
gebruik van deze toets als een van de middelen ter bepaling van de voor de leerling
meest geschikte vorm van root:tgezet onderwits, is het van groot belang dat alle
leerlingen een gelijke kans hebben om een resultaat op de toets te behalen dat in
overeenstemming is met hun prestatieniveau. Bij de start van de eerste fase van het
onderzoek  in  1997, is gebruik gemaakt van de  op dat ogenblik meest recente  Eind-
toets (Cito Eindtoets Basisondenvils 1997)

Na de toetskeuze moet vervolgens bepaald worden roor welke (etnische)
subgroepen nagegaan zal warden of er sprake is van DIF. De keuze hiertoe is in (lit
onderzoek bepaald op basis van een mede voor dit doel ontwikkelde leerling-
vragenlijst. Tot slot moet nagegaan worden welke stat:istische procedures toegepast
gaan worden voor het achterhalen van DIF.

In deze paragraaf wordt inge:gaan op deze beslissingen.  In Paragraa f 3.3.1 wordt
ingegaan   op   de   Eindtoets   Basisonderwi s   1997,   in   Paragraaf 3.3.2 worden   de
inhoud en opbouw van de leerlingvragenlijst besproken en wordt ingegaan op de
verdeling in subgroepen van de leerlingen die hebben deelgenomen aan de Eind-
toets Basisonderwijs 1997, In Paragraaf 3.3.3 worden de toegepaste statistische
procedures besproken.

3.3.1 Cito-Eindtoets Basisonderwijs 1997
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de Cito-Eindtoets Basisondenvijs  1997
(Cito, 1997, verder aangeduid als EB97). De Cito-Eindtoets Basisonderwijs is een
landelijke schoolvorderingentoets, waaraan   in   1997 ruim 122.000 leerlingen   van
5246 scholen deelnamen.

De functie van deze schoolvorderingentoets voor het hoogste leerfaar van het
basisonderwijs is tweeledig. Enerzijds verschaft de toets informatie over individuele
leerlingen in verband met de overgang naar het voortgezet onderwijs, anderzijds
levert de toets informatie ten behoeve van de evaluatie van het onderwijs-
programma van de school (Cito, 1996).

De inhoud van de Eindtoets Basisonderwils wordt gebaseerd op communale,
cognitieve doelstellingen. Hieronder worden algemeen aanvaardbare dod#ellingen
verstaan die geldig worden geacht voor alle leerlingen van het hoogste leeriaar van
het Nederlandse basisonderwijs (Cito, 1996; Adelmund, 1997). Deze doelstellingen,
door de overheid gedefinieerd als kennisdomeinen, dienen als uitgangspunt bij het
construeren van de in de Eindtoets opgenomen meerkeuzevragen. Het Cito heeft
hiertoe het Doelenboek opgesteld (Cito, 1994,2002), waarin de kennisdomeinen, ook
wel aangeduid als constructen, zijn opgenomen. De items in de Eindtoets ziin
operationalisaties van deze constructen.
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De EB97 bestond uit vier onderdelen, te weten Taal, Rekenen, Informatieverwer-
king en Wereldori8ntatie. Ieder onderdeel bestond uit 60 meerkeuze-opgaven,
onderverdeeld in drie subtoetsen (in de Eindtoets zelf aangeduid als 'taken') van
20 opgaven. Taal, Rekenen en Informatieverwerking ziln bil alle leerlingen afge-
nomen, het onderdeel Wereldorientatie was voor de scholen optioneel. Aan (lit
onderdeel hebben in  1997 ruim 100.000 leerlingen van 4302 scholen deelgenomen.
In totaal nam de afname van 8897 drie ochtenden in beslag. De drie taken voor
Wereldorientatie werden afgenomen op dag 2, de overige taken verspreid over dag
1 en 3. Per toetsonderdeel werden verschillende kennisdomeinen onderscheiden. In
de EB97 is hiervoor gebruik gemaakt van het op dat moment meest recente
Doelenboek (Cito,  1994). De onderscheiden kennisdomeinen in  1997, ook aangeduid
als opgavenrubrieken, komen niet volledig overeen met de in het Doelenboek onder-
scheiden kennisdomeinen. In de Handleiding 1997 (Cito, 1996: 8) wordt hierover het
volgende opgemerkt:

"Elk  toetsonderdeel is weer onderverdeeld in vijf of zes  opgavenrubrieken.  (...)  De

ordening van deze rubrieken loopt niet volledig parallel met de ordening van de doel-
stellingenrubrieken in het Doelenboek, de inhoudsverantwoording van de Eindtoets
Basisonderwijs.  ()m de hoeveelheid in formatie van het schoolrapport te vergroten ziin de
in het Doelenboek onderscheiden rubrieken Taalgebruik, Lezen van teksten, Aard-
rijkskunde en Natuurkunde in het schoolrapport opgesplitst.

"

In Tabel 3.2 is weergegeven welke kent:usdomeinen vermeld staan in het Doelenboek

(Cito, 1991 en op welke wijze deze volgens de Handleiding /997 (Cito, 1996) zijn
weergegeven in opgavenrubrieken in de E.897.
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Tabel 3.2: Kennisdomeinen en opgavenrubrieken per toetsonderdeel in de Eindtoets Basis-
onderwijs  1997 en aantal items per opgavenrubriek
Taal        -·  ,      " -     ·              ·-·       --     -
Kenllisdompins 6.- -.  -- 2-.. -_Opgavenm*UPRE:. -  -- -___ N
1. Taalgebruik 1 a. Correct taalgebruik                                               11

lb. Spellen van werkwoorden                          10
1 c. Spellen van niet-werkwoorden                             10
ld. Interpreteerbaar taalgebruik                         18
1 e. Passend taalgebruik                                              7

2. Inhoud 2. Inhoud                              4
Rekenen

'KeD*Momgjnt_11 -  --»-  . .1« . -
- -Opgavenrubriek 1997·- -__   --    N...».

1.    Basiskennis van getallen 1.   Basiskennis van getallen                                      6
2. Hoofdrekenen 2. Hoofdrekenen              20
3. Bewerkingen 3. BeweRingen                8
4. Breuken, procenten en verhoudingen 4. Breuken, procenten en verhoudingen           12
5. Meten, meetkunde, tijd en geld 5. Meten, meetkunde, tijd en geld                14
Informatieverwerking        -1  :
Keonisgornein'_.»,-                  _     __.  . Opgay oru-bAU997.-.---1-   :'--N.,-    p
1.  Hanteren van informatiebronnen 1.  Hanteren van informatiebronnen                6
2. Kaartlezen 2. Kaartlezen                 7
3.  Lezen van schema's, Tabellen en 3.  Lezen van schema's, Tabellen en             7

grafieken grafieken
4.  Lezen van teksten 4a. Lezen van teksten: identificeren                     11

4b. Lezen van teksten: afleiden                          29
.Wereldbriaritatie  -'-·- "-  - · ·"' --i"," ',»-,·'---'.·'.-' „, 11 „  -·'' 1
.Keo isdomeitli-  ..__ _   __1. r-,»_ . Qpgaye liu#Hip.k-1987'-._--I.» .   __ __ .N-   r
1. Aardrijkskunde 1 a. Aardrijkskunde: topografie                                   5

lb. Regionale aardrijkskunde                          13
2. Geschiedenis 2.  Geschiedenis                                         13
3. Natuuronderwijs 3a. Natuuronderwijs: niet-levende natuur          6

3b. Natuuronderwijs: levende natuur               14
4. Maatschappelijke verhoudingen en 4. Maatschappelijke verhoudingen en           9

geestelijke stromingen geestelijke stromingen
* De kennisdomeinen zijn hier weergegeven zoals in het Doelenboek. Inhoudsverantwoording van de
Eindtoets Basisonder·wijs vanaf  1995 (C,to,  1994)
* De opgavenrubrieken zijn hier weergegeven zoals in Handleiding 1997 (Cito, 1996)

3.3.2 Leerlingvragenlijst
Om uitspraken te kunnen doen over de resultaten van verschillende subgroepen
leerlingen op EB97 en om de relatie tussen de toetsresultaten en de (talig-culturele)
gezinssocialisatie van de leerlingen te kunnen nagaan, is een leerlingvragenlijst
ontwikkeld (Derks & Vallen,  1999).  Deze  is in 1998 afgenomen bij 5894 brugklas-
leerlingen, waarvan er 5026 daadwerkelijk aan E897 hadden deelgenomen. Van
deze leerlingen hadden er 3707 een Nederlandse thuistaalachtergrond, 221 een
Turkse, 147 een Arabisch/Berberse en 951 leerlingen een andere thuistaalachter-
grond.  De  afname  van  een  pilotvragenlijst  vond  plaats  in  1997.  Voor een uitge-
breide bespreking van deze pilot en de keuzes die op grond daarvan gemaakt ziln
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met betrekking tot de vormgeving en inhoud van de in 1998 afgenomen definitieve

vragenlijst wordt verwezen naar Derks & Vallen (1999). In deze paragraaf wordt
alleen ingegaan   op de inhoud en opbouw   van   de   in   1998 a fgenomen leerling-
vragenlijst, alsmede op de keuze om het thuistaalcriterium als uitgangspunt te
kiezen bii de indeling van de toetsdeelnemers in etnische subgroepen. In
Iloofdstuk 4 komen de resultaten van de leerlingvragenliist aan bod.

Opbouw en inhoud van de leerlingvragenlijst
De leerlingrragenliist bestaat uit 116 rragen die gebaseerd zijn op twee categorieen
kenmerken: gezinsstructurele kenmerken en gezinsculturcle kenmerken. Onder
gezinsstructurele kenmerken vallen vragen naar de opleiding van de ouders, het
beroep van de ouders, de migratieaclitergrond van de ouders en de leerling, de
structuur van het gezin en de plaats van de leerling hierin, perceptie van etnische

identiteit en thuistaalgebruik. De categorie gezinsculturele kenmerken berat vragen
naar de geletterdheid. de etnisch-culturele orientatie en de externe contacten, zowel
van de ouders als van de leerling. Daarnaast worden binnen deze categorie vragen
gesteld over de (onderwijs)aspiraties van de ouders met betrekking tot de leerling,
de aspiratie van de leerling zelf, het onderwilsondersteunend gedrag van de ouders,
het onderwilsgedrag van de leerling en diens motivatie daarbij.

De vragenlijst bevat zowel  open  als gesloten vragen. In totaal worden  12  open
rragen gesteld. I Iet betreft hier vragen naar het thuistaalgebruik, het beroep van de
ouders, de etnische zelftoerekening van de leerling, het aantal uren dat per dag naar
de tv gekeken wordt, de programma's waar de leerling als kind naar keek en de
(aanvullende) mening over de vragenlijst Daarnaast zijn er 54 I.ikertschalen met
5 keuzemogelijkheden in de vragenlijst opgenomen. Hien,an berragen 39 schalen
de frequentie waarmee een bepaalde activiteit, zoals het lezen van boeken door de
moeder o f huiswerkcontrole door de vader, wordt uitgevoerd. De orerige 15 items
bevragen de mening van de leerlingen over bilvoorbeeld het behoren tot een
bepaalde groep en de studiehouding. Naast deze 5-puntschalen zijn 8 zogenoemde
'top-3'-vragen opgenomen, waarbij de leerling een rangordening moet geven in de
antwoordmogelijkheden van de vraag. Edn 3-puntschaal-vraag is opgenomen
waarin de leerling gevraagd wordt of hii evenveel kans heeft als andere kinderen om
goede cijfers te halen. Tot slot worden 41 meerkeuzerragen gesteld. Bij 10 van deze
r·ragen heeft de leerling de mogelijkheid zelf een nieuwe antwoordmogeliikheid toe
te voegen ('anders, namelijk...1, bij 25 vragen bestaat deze mogelilkheid niet en bil
8 vragen wordt de leerling gevraagd het gegeven antwoord te specificeren. Een
voorbeeld van dit laatste type fragen is de vraag '\1 'elke opleiding na de basisschool
heeft je vader afgemaakt?'. Bij de antwoordmogelilkheid 'Miln rader heeft het VBO
afgemaakt, of een opleiding die daarop liikt.', wordt de leerling verzocht de bewuste

opleiding te noteren.
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Etnische subgroepen
Op  grond  van twee argumenten (zie Derks & Vallen,  1999)  is  in  1998 de keuze
gemaakt de leerlingen op basis van het thuistaalcriterium in te delen in subgroepen.
Op de eerste plaats wordt het thuistaalcriterium in het kader van onderzoek naar
oorzaken van DIF voor Turkse en Marokkaanse leerlingen het meest geschikt
geacht ter operationalisering van etniciteit. Andere operationalisaties, zoals het
nationaliteitscriterium, het herkomstcriteriurn en het gecombineerde geboorteland-
criterium (Extra, 1996) zijn volgens Derks & Vallen te conservatief ten aanzien van
de omvang en afbakening van groepen immigranten en hun kinderen. Het thuis-
taalcriterium daarentegen maakt het in potentie mogelijk om ook kinderen met een
Nederlandse nationaliteit en derde-generatiekinderen als leden van specifieke
ettlische groepen aan te merken. Het criterium van de etnische zelftoerekening
wordt, mede tegen de achtergrond dat taal vaak beschouwd wordt als belangrilke
kernwaarde van cultuur en etniciteit (Extra, 1996), subjectiever en daarom volgens
Derks & Vallen (1999) minder geschikt geacht dan het thuistaalcriterium

Op de tweede plaats beargumenteren Derks & Vallen (1999) dat de ervaring die
leerlingen hebben met het al dan niet spreken van Nederlands van invloed zal ziln
op de taalvaardigheid Nederlands en dat in het verlengde hien,an verwacht mag
worden dat het al dan niet voorkomen van DIF voor bepaalde subgroepen leer-
lingen in niet onbelangrilke mate zal samenhangen met de mate waarin thuis
Nederlands wordt gesproken.

Om inzicht te krijgen in de thuistaalachtergrond van de leerlingen die hebben
deelgenomen aan de EB97 zijn in de leerling\.ragenliist de volgende zes vragen
opgenomen die ingaan op verschillende situaties waarin de thuistaal gebruikt zou
kunnen worden.
• Welke taal/talen spreken le ouders meestal met elkaarP
• Welke taal/talen spreek jij zelf meestal met je moeder?
•   Welke taal/talen spreek iii zelf meestal met je rader?
• Welke taal/talen spreek je meestal met je broers/zussen?
• Welke taal/talen spreek je meestal met je vrienden/vriendinnen?
•  In welke taal denk je ineestal na?

Uit de analyses van de pilotvragenlilst in  1997 blijkt dat de r.raag naar de taal die de
ouders onderling spreken het hoogste percentage 'allochtone' talen oplevert. Bij de
rraag naar de taal die de kinderen met hurt ouders spreken wordt relatief vaak
Nederlands ingevuld (Derks & Vallen, 1999). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de
spreektaal van de ouders een goede predictor is van de Nederlandse taalvaardigheid
van hun kinderen. de spreektaal tussen kind en ouders heeft in dit opzicht
nauwelijks aanvullende verklarende kracht (Driessen, 1997). Op basis van deze
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argumenten is besloten de etnische subgroepen in te delen naar de door de ouders
onderling gesproken taal perks & Vallen, 1999).

3.3.3 Statistische analyse
Zoals in Hoofdstuk 2 besproken, is de eerste stap in onderzoek naar oorzaken van
DIF het aan de hand van stat:istische procedures achterhalen van de items waarbil
er sprake is van DIF. Daarvoor zijn twee verschillende groepen statistische proce-

dures beschikbaar: procedures die gebruik maken van de itemresponsetheorie en
procedures gebaseerd op geobserveerde toetsscores.

Itemresponsetheorie
Procedures gebaseerd op de itemresponsetheorie (IRT) toetsen de aanname dat de

geobserveerde itemresponsen van een bepaalde populatie verklaard kunnen worden
vanuit 66n onderliggende vaardigheid, de latente trek (Thissen, Steinberg & Weiner,
1993; Uiterwijk, 1994; Steinberg & Thissen, 2006). Deze latente trek kan om-
schreven worden als een eigenschap van een toetsdeelnemer waardoor deze in staat

is een consistent toetsresultaat te behalen (Osterlind,   1983).   Als   na   statistische
toetsing blijkt dat de items een latente trek vertegenwoordigen en derhalve een
eendimensionele vaardigheid meten, mag aangenomen worclen dat leerlingen met
een zelfde vaardigheid op de latente trek een zelfde kans hebben om de bet:reffende
items juist te beantwoorden. Als deze situatie ook voor twee subgroepen geldt,
betekent dit dat er geen sprake is van DIF. Wanneer blijkt dat de latente trek voor
verschillende subgroepen leerlingen niet overeenkomt, en, met andere woorden, de
items voor een bepaalde subgroep niet passen op de eendimensionele schaal, is er

sprake van DIF (Thissen, Steinberg & Wainer, 1993). Een belangrilke aanname bij
eendimensionaliteit is dat de waarschijnlijkheid dat de toetsdeelnemer een item
goed beantwoordt, een monotoon stijgende functie van de latente trek is (Thissen,
Steinberg & Wainer, 1993; Uiterwijk, 1994). De relatie tussen de eendimensionele
vaardigheid en de kans om het item goed te beantwoorden wordt weergegeven in
de itemkarakteristieke curve.

Bit het gebruik van een IRT-model als DIF-detectieprocedure moet een aantal

aspecten in overweging genomen worden (Mellenbergh, 1989). Op de eerste plaats
moet een keuze gemaakt worden voor een bepaald IRT-model. De meest gebruike-
lijke zijn de een-, twee- en drie-parametermodellen. Daamaast moet in ogenschouw
genomen worden dat de stabiliteit van de toetsingsgrootheid van de DIF-
detectieprocedure niet altijd perfect is. Deze stabiliteit kan in beeld gebracht
worden door uit iedere subgroep twee steekproeven te trekken en vervolgens na te
gaan of de indices van de toetsingsgrootheid vergelijkbaar zijn. Een hiervoor
geschikte procedure is het trekken van twee steekproeven uit elke subgroep (bij-

voorbeeld referentiegroep en onderzoeksgroep) (Mellenbergh, 1989; Bugel & Glas,
1991). Voor de beide steekproeven (bilvoorbeeld referentiegroep A en referentie-
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groep B) uit een bepaalde subgroep wordt vervolgens nagegaan welke eendimen-
sionele schalen in de items te onderscheiden zijn. Vervolgens wordt onderzocht of
de gevonden schalen die bi  beide steekproeven passen, ook passen bij de steek-
proeven uit de tweede subgroep (onderzoeksgroep A en onderzoeksgroep B). Dit
wordt gedaan door de parameters van de items van de schaal te schatten op de
iteniresponsen van beide subgroepen (referentiegroep A en onderzoeksgroep A;
referentiegroep B en onderzoeksgroep B) (Uiterwijk, 1994) Wanneer een item
zowel bij referentiegroep A versus onderzoeksgroep A als bij referentiegroep B
versus onderzoeksgroep B partijdig is, is er sprake van DIF (Bugel & Glas, 1991;
Uiterwilk, 1994).

In onderhavig onderzoek is gebruik gemaakt van het, op IRT gebaseerde, One
Parameter Logistic Model ((DPI-M) (Verhelst, 1992). Hierbij is een viertal stappen
ondernomen om na te gaan of, en in welke mate, er sprake is van DIF. Allereerst is
per toetsonderdeel voor alle toetsdeelnemers nagegaan of de 60 items uit het
betreffende Eindtoetsonderdeel een eendimensionale schaal vormen. Dit bleek het
geval te zijn bij alle vier de toetsonderdelen. Vervolgens zijn twee steekproeven
getrokken uit de referentiegroep (Nederlandse leerlingen) en is nagegaan of bij
beide subgroepen dezelfde eendimensionele schalen onderscheiden wetden en of,
met andere woorden, de geobserveerde itemresponsen van beide subgroepen
verklaard konden worden vanuit 6dn onderliggende vaardigheid. Nadat (lit het geval
bleek, is voor zowel de referentiegroep als de onderzoeksgroep nageg:tan of de
itemresponsen verklaard konden worden vanuit 66n onderliggende vaardigheid.

Omdat bleek dat in een aantal gevallen een item volgens OPLM (p<.01) DIF
zou vertonen, maar et, bij de betreffende items geen sprake was van het
overschrijden van het betrouwbaarheidsinterval, is tot slot besloten per item zowel
op basis van de toetsingsgrootheden als op basis van de betrouwbaarheids-
intel:vallen na te gaan of er wel of geen sprake is van DIF. Hiervoor zijn de
volgende criteria gehanteerd:
•  p<.01 En
0  x2>60.0 en
• drie of meer niveaugroepen overschriiden het betrouwbaarheidsinterval aan

dezelfde kant met een ruime marge: overschrilding aan de bovenzijde van het
betrouwbaarheidsinterval geeft aan dat het item DIF vertoont in het voordeel
van de onderzochte groep, overschriiding aan de onderzijde geeft aan dat het
item DIF vertoont in het nadeel van deze groep (zie Figuur 3.1)
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Figuur 3.1: Betrouwbaarheidsinterval: item dat DIF verloont in het nadeel (links) en item dat DIF
vertoont in het voordeel (rechts) van Turkse/Marokkaanse leerlingen*

4.-4

p(0) P(01 .----.  -. -

-   T---1

8                                             e

* De x-as geeft de vaardigheid weer van de Turkse/Marokkaanse leerlingen (0), de y-as de kans op
het geven van een correct antwoord (P(e))

Er is gekozen voor een minimum van drie overschrijdingen omdat bij analyse van
de items bleek dat X2>60.0 niet voorkomt bi j minder dan drie overschdjdingen. Bij
de items waarbij wel sprake is van drie overschrijdingen maar daarnaast sprake is

van %2<60.0 ziln de marges waarmee het betrouwbaarheidsinterval overschreden
wordt in twee of meer gevallen zo miniem, dat de waarde er-van discutabel is.
Besloten is daarom om deze items niet als DIF-items te beschouwen. Items waarbij

sprake is van drie of meer overschrijdingen, maar waarbij geen sprake is van p<.01,
zijn op basis van bovenstaande criteria eveneens buiten beschouwing gebleven.

Procedures gebaseerd op geobserveerde toetsscores

Procedures gebaseerd op geobserveerde toetsscores, zoals de Mantel-Haenszel-
procedure (Mantel & Haenszel, 1959), gaan uit van de aanname dat de totaalscore
op de toets waartoe het item behoort een adequate schatting is van de te meten

vaardigheid (Uiterwijk, 1994). In het verlengde hiervan toetst de Mantel-Haenszel-

procedure de hypothese dat de moeilijkheidsgraad van een item (p-waarde), voor
wat betreft het te meten construct, bij onderscheiden subgroepen met dezelfde

gemiddelde vaardigheid gelijk is (Dorans & Holland, 1993). Aan de hand van de
totaalscore op de toets worden de toetsdeelnemers uit de onderscheiden sub-
groepen, in dit onderzoek Nederlandse leerlingen (referentiegroep) en Turkse en
Marokkaanse leerlingen (onderzoeksgroep), ingedeeld in niveaugroepen Vervol-

gens wordt aan de hand van een 2x2-tabel (zie Figuur 3.2) voor iedere niveaugroep
per item statistisch nagegaan of de geobserveerde responsen bij de onderscheiden
subgroepen bij benadering geli k over de cellen verdeeld zijn (vgl. Holland &
Thayer, 1988; Dorans & Holland, 1993; Glas & Ouborg, 1993; Uiterwijk, 1994;
Narayanan & Swaminathan, 1994). Tot slot worden per item de X2-waarden van alle
onderscheiden niveaugroepen gesommeerd.
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Figuur 3.2: 2x2-tabel (per niveaugroep, per item)
item correct beantwoord item incorrect beantwoord

referentiegroep                     A                                     B
onderzoeksgroep                   C                                     D

Wanneer een item geen DIF vertoont, wordt vet, vacht dat de verhouding van het
aantal leerlingen uit de referentiegroep dat het item correct heeft beantwoord (A)
tot de gehele referentiegroep (A+B) bij benadering gelijk is aan de verhouding van
het aantal leerlingen uit de onderzoeksgroep dat het item Correct beantwoord heeft
(C) tot de gehele onderzoeksgroep (C+D). De leerlingen die vergeleken worden
zijn immers op basis van de totaalscore van de toets ingedeeld in dezelfde
niveaugroep en zouden gezien de hypothese dat de moeilijkheidsgraad van een item
voor leerlingen met een zelfde gemiddelde vaardigheid gelijk is, in staat moeten zijn
een zelfde score op het item te behalen.

Wanneer een item DIF vertoont in het nadeel van de onderzoeksgroep wordt
verwacht dat A  en D relatief groot zullen zijn, wanneer een item DIF vertoont in
het voordeel van de onderzoeksgroep, zal dit het geval zijn bil B en C. Bij een
significantieniveau van 5% wordt bij z>l,95 besloten dat het item DIF vertoont in
het nadeel van de onderzoeksgroep; bij z<-1,95 wordt besloten dat het item DIF
vertoont in het nadeel van de referentiegroep en daarmee in het voordeel van de
onderzoeksgroep.

Bij het indelen van de leerlingen in niveaugroepen aan de hand van de
totaalscore moet worden opgemerkt dat deze totaalscore ook de responsen van de
partijdige items bevat. Hierdoor kunnen leerlingen in een 'verkeerde' niveaugroep
ingedeeld worden (Glas & Ouborg, 1993; Uiterwijk, 1994; Pae, 2004). Dit probleem
kan voorkomen worden door toepassing van een iteratieve procedure, waarbij, na
het uitvoeren van een eerste analyse met behulp van de Mantel-Haenszel-
procedure, alleen de items in de totaalscore worden opgenomen die in deze eerste
analyse niet-partijdig bleken te zijn, worden meegenomen in een volgende analyst         
(Glas & Ouborg, 1993). Het nadeel hiervan is dat niet met zekerheid gesteld kan
worden dat de totaalscore op basis van de overgebleven items nog steeds het
construct van de toets representeert.

In onderhavig onderzoek is het risico dat leerlingen ingedeeld werden in een
'verkeerde' niveaugroep uitgesloten door uit te gaan van de bij OPLM gevonden
schalen die geen DIF bevatten voor twee steekproeven Nederlandse leerlingen. De
assumptie hierbij is dat wanneer deze schalen geschikt zijn voor twee steekproeven
Nederlandse leerlingen, deze ook geschikt zijn voor Turkse en Marokkaanse leer-
lingen. Doordat bil de toepassing van MH gebruik is gemaakt van deze OPLM-
schalen, is de totaalscore een zuivere maat, waardoor leerlingen ingedeeld worden
in de juiste niveaugroepen.
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Itemresponsetheorie en procedures gebaseerd op geobserveerde toetsscores
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de IRT-procedures en procedures geba-
seerd op geobserveerde toetsscores niet tot identieke resultaten leiden (zie o.a.
Camilli & Smith, 1990; Bugel & Glas, 1991; Uiterwijk, 1994) Daarnaast is gebleken
dat beide testprocedures niet in een zelfde mate geschikt ziln voor het opsporen
van uniforme en non-uniforme DIF. Zo blijken IRT-procedures met name
geschikt voor het opsporen van non-uniforme DIF (Van de Vijver & Poortinga,
1997; Benson & Hutchinson, 1997), terwijl Mantel-Haenszel meer geschikt is voor
het opsporen van uniforme DIF (Swaminathan & Rogers, 1990; Benson &
Hutchinson, 1997).

Op basis van deze gegevens is et, in dit onderzoek voor gekozen beide DIF-
detectieprocedures te hanteren en de via beide procedures gedetecteerde DIF-items
te gebruiken ook als een item door slechts 66n van de procedures aangeduid wordt
als DIF-item. Vanwege het feit dat het gangbaar is te werken met 400 k 500 waar-
nemingen per steekproef (o.a. Intraprasert, 1986; Zieky, 1993; Uiterwijk, 1994), is
er verder voor gekozen de relatief kleine voor onderhavig onderzoek geselecteerde
onderzoeksgroepen van leerlingen met een Turks/Koerdische en Arabisch/
Berberse thuistaalachtergrond (zie Hoofdstuk 1) tot 66n onderzoeksgroep samen te

voegen. In Paragraaf 5.2 worden de resultaten van deze statistische analyses, die
mede door het Cito zijn uitgevoerd, besproken.

3.4    Achterhalen van potentidle bronnen van DIF

3.4.1 Onderzoeksinstrumenten
Om inzicht te krijgen in de oorzaken van de statistisch geconstateerde DIF zijn vijf
deelonderzoeken uitgevoerd waarbi  gebruik gemaakt is van drie onderzoeksinstru-
menten.  In de deelonderzoeken  1,  2  en  5 is gebruik gemaakt  van de zogenaamde
plus-en-minmethode. In deelonderzoek 5 is een met een herschrilfprocedure
gecombineerde plus-en-minmethode uitgevoerd. Behalve in deelonderzoek 5 is
deze herschrijfprocedure ook toegepast in deelonderzoek 4. In deelonderzoek 3, tot
slot, is een hardopdenkprocedure gebruikt (zie ook Tabel 3.1).

Plus-en-minmethode
Om na te gaan hoe de in de Eindtoets Basisonderwijs gebruikte teksten en illustra-
ties door zowel leerlingen uit groep 8 als door verschillende experts  eerkrachten

I groep 8, toetsconstructeurs, linguisten en Pabostudenten) beoordeeld worden op
hun geschiktheid voor leerlingen van groep 8 en om potentiele problemen in deze
teksten en illustraties op te sporen, is gebruik gemaakt van de plus-en-minmethode.
Deze  methode  is  in  1954 oorspronkelijk ontwikkeld  door Bush en Carter, vervol-
gens door Van Woerkum (1975) in Nederland geintroduceerd en daarna door
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Vroom (1987) verder ontwikkeld. Omdat de oorspronkelijke Amerikaanse rap-
porten niet meer beschikbaar ziln en de methode zoals Vroom die hanteert het
meest uitgebreid is beschreven, wordt deze in de literatuur veelal als standaard in
Nederland gehanteerd (De Jong & Schellens, 1995). Ook in dit onderzoek zal
daarvan worden uitgegaan.

De werkwiize van de plus-en-minmethode bestaat uit vier stappen. Allereerst
wordt de tekst die door de informanten beoordeeld moet worden door de onder-
zoeker naar eigen inzicht onderverdeeld in content units. Deze worden omschreven
als gemarkeerde teksteenheden van beperkte omvang die niet zichtbaar ziln in de
tekst die de informanten voorgelegd krilgen.

De informant markeert vervolgens tijdens het lezen van de tekst ziln positieve
en negatieve evaluaties met behulp van plussen en minnen in de marge van de
tekst. De aanwijzingen die hiervoor tijdens de instructie gegeven worden, zijn zeer
globaal om een zo groot mogelilk scala van soorten problemen aan het licht te
kunnen brengen. Na het lezen van de tekst en het plaatsen van de plussen en
minnen wordt de gehele tekst per content unit met de informant besproken en
wordt daarbil gerraagd de geplaatste plussen en minnen toe te lichten. Soms wordt
ook gevraagd suggesties voor verbeteringen te geven. Belangrijk is dat de inter-
viewer met sturend werkt in dit gesprek. Tot slot wordt op basis van de kwalitatief
verwerkte resultaten van de interviews de tekst gereviseerd.

De plus-en-minmethode kent een drietal beperkingen (De Jong, 1991). Op de
eerste plaats beperkt de plus-en-minmethode zich over het algemeen tot problemen
op woord-, zins- en alineaniveau. Het grotere geheel van de tekst blijft door de aard
van de methode vaak buiten beschouwing. Hierbil kan gedacht worden aan
aspecten als lay-out en koples. Op de tweede plaats worclen met behulp van de
plus-en-minmethode alleen die problemen opgespoord die zich in de tekst
bevinden. 'Ontbrekende informatie', i.e. informatie die zich niet in de tekst bevindt,
maar wellicht wel erin opgenomen had moeten ziln (zoals bijschriften bij Tabellen,
illustraties ter ondersteuning van tekst of uitleg van in de tekst gebuikte begrippen),
wordt met deze methode in de meeste gevallen niet door de informanten
gesignaleerd. Tot slot zijn de resultaten van de plus-en-minmethode voor een groot
deel afhankelijk van de interpretaties van de onderzoeker en de perspectieven van
waaruit de inf-ormanten naar de tekst kilken. De informanten worclen immers in
plaats van in de gebruikelilke rol van tekstgebruikers in de rol van tekstbeoordelaars
geplaatst.

Deze wisseling van tekstgebruiker naar tekstbeoordelaar zorgt er echter wel voor
dat de plus-en-minmethode positief scoort wat betreft de potentieel storende factor
'sociale wenselilkheid'. Daar ziln twee redenen voor aan te geven. Op de eerste
plaats wordt de informant tildens de introductie duidelilk in de helpersrol geplaatst:
de informant wordt nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat niet zijn vaardigheden
worden getoetst, maar dat hij helpt bij het verbeteren van de tekst. Daarnaast wordt
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de informant tijdens de instructie niet gerraagd alleen negatieve beoordelingen over
de te beoordelen tekst te markeren, maar heeft hij ook de mogeli kheid positieve
beoordelingen aan te geven.

Een ander roordeel van de plus-en-minmethode is dat storende factoren als
'beinvloe(ling van het leesgedrag' en 'vertekeningen in verbaal rapport achteraf
vrilwel geen rol lijken te spelen (De Jong & Schellens, 1995). Doordat de plussen
en minnen al tijdens het lezen door de informant genoteerd worden, en er dus een
duidelijke scheiding gecreeerd wordt tussen de kritische en toelichtende werk-
zaamheden van de informant, bestaat bil de plus-en-minmethode de mogelijkheid
om achteraf, zonder al te veel in te griipen in het leesproces, problemen in een rekst
op te sporen. Daarnaast is de rol van de interviewer tijdens de afname van de plus-
en-minmethode zo minimaal dat deze de resultaten en bevindingen van de infor-
mant niet of nauwelilks beinT.loedt. De interviewer stimuleert slechts tot door-
praten en vraagt pas om verduidelijking in het gesprek ni het plaatsen van de
plussen en minnen: de bevindingen van de informant zijn unmers, zoals eerder

opgemerkt, al voorafgaand daaraan 'vastgelegd'. Bovendien kan met de plus-en-
minmethode, mits een goede introductie wordt gebruikt, een groot scala van ver-
schillende soorten problemen aan het licht komen. Deze kunnen uiteraard sleclits
als indicatoren voor mogeli ke problemen in de tekst worden opgevat.

Hoewel de plus-en-minmethode hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het pretesten
van voorlichtingsteksten, is deze tevens toepasbaar voor het testen van andere

teksten. Hierbij moet dan wel met een aantal zaken rekening worden gehouden. Op
de eerste plaats valt of staat de methode bij een goede instructie; dit is zeker het
geval wanneer de informanten kinderen  ziin van  1 1  A  1 2 jaar oud. De informanten
moet er duidelijk op gewezen worden dat zij niet beoordeeld worden, maar dat zii
zelf mogen beoordelen en dat alles wat ze aandragen zinvol is. Daamaast moet in
aanmerking worden genomen dat de methode geen problemen oplost, maar deze
enkel signaleert. Minnen geven aan dat er wellicht een probleem bestaat daar waar
ze geplaatst zijn. De informant kan weliswaar gevraagd worden een mogelijk alter-
natief of een suggestie voor verbetering te geven, maar dat zegt niets over de
oorzaak of de aard van het probleem.

De plus-en-minmethode kent in de praktilk een groot aantal varianten. Edn van
deze varianten is het toepassen van de plus-en-minmethode gecombineerd met een
groepsgesprek (De Jong & Schellens, 1996). Nadelen luervan ziln dat de werking
van zo'n groepsgesprek valt of staat bij de kwaliteit van de gespreksleider en dat
deze methode alleen toepasbaar is bij relatief korte teksten. Voordelen zijn dat het
groepsgesprek tijdsbesparend kan werken, zonder dat het minder commentaar per
informant oplevert, en dat de informanten door elkaar te stimuleren en gezamenlijk
ideeen voor verbetering te zoeken een meerwaarde kunnen leveren in vergeliiking
met de individuele statidaard plus-en-minmethode. Een andere variant is de schrif-
telijke plus-en-minmethode, waarbi) de informanten plussen en minnen plaatsen die
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Zi  zelf schriftelilk van commentaar voorzien. Een voordecl hiervan is dat ook deze
aanpak tijdsbesparend is voor de onderzoeker, een belangrijk nadeel is echter dat de
scheiding tussen kritische en toelichtende werkzaamheden, zoals die bij de stan-
daardprocedure wel bestaat, er feitelijk niet is.

In dit onderzoek gebruik gemaakt van alle drie de hierboven beschreven varian-
ten van de plus-en-minmethode. In deelonderzoek 1 is gebruik gemaakt van de
standaard plus-en-minmethode, waarbij de informant na het plaatsen van de
plussen en minnen deze mondeling toelicht. In deelonderzoek 2 is err-oor gekozen
de plus-en-minmethode te combineren met een kleinschalig groepsgesprek en in
deelonderzoek 5 is een schriftelijke plus-en-mintnethode afgenomen in combinatie
met een herschrijfprocedure.

De keuzes voor de verschillende varianten zijn gemaakt al naar gelang het type
informant dat aan de verschillende deelonderzoeken deelnam. In deelonderzoek 1
ging het om informanten van  1 1  A  1 2 jaar oud.  Daarom is er voor gekozen gebruik
te maken van de standaard plus-en-minmethode.

Om  de  toepasbaarheid  van de plus-en-minmethode  bij  informanten  van  11-12
jaar te toetsen en om te beoordelen op welke manier de introductie voor de
leerlingen het beste kon wor(len voringegeven, is voorafgaand aan deelonderzoek 1
bij twee leerlingen uit groep 8 een pretest afgenomen. Het ging hierbij om een
Nederlands en een Turks meis je die beide als onderinstromers hebben deel-
genomen aan het Nederlandse onderwijs en uit een volledig gezin komen. In totaal
ziin vier items afgenomen. Het betrof voor de onderdelen Taal, Informatiever-
werking en Rekenen telkens een DIF-item in het nadeel van leerlingen met een
Turks/Koerdische en/of Arabisch/Berberse thuistaalachtergrond en voor het
onderdeel Wereldori8ntatie een DIF-item in het voordeel van deze groep.

Na de afname van de pretest is besloten om in deelonderzoek 1 niet alleen de
vngen en daarbijbehorende antwoordmogelijkheden te beviagen, maar alle tekst-
delen. Besloten is de volgende (tekst-)eenheden aan te merken als content units:
•   uitleg bi  taak;
•  intl:oductie van tekst;
•  kop je c.q. titel;
•   illustraties (d.i. foto of tekening);
• alinea;
• gestelde vritag;
• antwoordmogelijkheden (de vier mogelijke antwoorden vormen samen een

content unit).

Daarnaast kwam uit de pretest naar voren dat in de introductie benadrukt moet
worden dat het niet gaat om het goed of fout maken van de opgaven, maar dat het
gaat om de mening van de leerling over de toets. Tildens de afname van de pretest
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bleek dat leerlingen meer vrijuit durven spreken wanneer hen expliciet duidelijk

gemaakt wordt dat hun mening van belang is.
In deelonderzoek 2 is, gezien de bekendheid van de informanten (Pabo-

studenten) met het uitvoeren van individuele opdrachten en het vervolgens
groepsgewils bespreken daarvan, el:\·oor gekozen de plus-en-minmethode te
combineren met een kleinschalig groepsgesprek. In deelonderzoek 5 is om
praktische redenen (spreiding van informanten) gekozen voor de schriftelilke

variant van de plus-en-minmethode. Hoewel bii deze variant de scheiding tussen

kritische en toelichtende werkzaamheden komt te vervallen, mag verondersteld

worden dat dit bij de betreffende informanten, die allen professioneel bekend ziin
met het construeren en afnemen van toetsopgaven, niet leidt tot minder
betrouwbare resultaten.

Hardopdenkprocedure
Om na te gaan in hoeverre er verschillen bestaan in de strategieen die leerlingen
met verschillende thuistaalachtergronden hanteren bil het beantwoorden van een
item en te bepalen of en in welke mate potentiele bronnen van DIF mogelijk de

oomaak zijn van deze verschillen, is in deelonderzoek 3 gebruikt gemaakt van de
introspectieve onderzoeksmethode van de hardopdenkprocedure. Onder intro-
spectieve onderzoeksmethoden worden benaderingen verstaan met beliulp waarvan
geprobeerd wordt te achterhalen welke mentale processen bij individuele personen
een rol spelen tijdens het vervullen van een bepaalde taak (Bochardt, 1983). De

hardopdenkprocedure kan dan ook gebruikt worden om verschillen in het
vermogen van individuen om problemen op te lossen te bestuderen (Van Someren,
Barnard & Sandberg, 1995). Er is in dit onderzoek gekozen voor de hardopdenk-
procedure omdat deze - in tegenstelling tot drie andere 'proces-trading methods'

(Flower & Hayes, 1981), i.e. gedragsobservatie, systematische introspectie en
retrospectie - niet alleen afgenomen wordt tydens het vervullen van een taak, maar
ook inzicht geeft in de cognitieve processen die een rol spelen bij het uitvoeren van
die taak zonder dat de informanten over deze processen theoretiseren. Bii
observatie wordt door de onderzoeker in een gedragsprotocol vastgelegd wat de
informant heeft gedaan tijdens het uitvoeren van een taak. Bij systematische
introspectie vertelt de informant tiidens het uitvoeren van een taak over bepaalde
aspecten van die taak en bit retrospectie vertelt de informant na afloop van de taak
hoe hil die heeft uitgeroerd. Een nadeel van de hardopdenkprocedure is dat een

protocol en-an nooit volledig het denkproces weergeeft (De Groot, 1965). Een van
de redenen daarvoor is dat alleen informatie die decl uitmaakt van het werk-
geheugen door de informant geverbaliseerd kan worden, dit in tegenstelling tot
informatie die zich in het lange-termijngeheugen bevindt (Van Someren, Barnard &

Sandberg, 1995; Vermunt, 1984). Processen die automatisch verlopen, zoals het
zoeken van informatie in het geheugen, maken geen gebruik van het werkgeheugen
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en ziin dus niet beschikbaar voor verbalisatie (Vermunt, 1984). Andere redenen zijn
dat gedachten soms zo snel gaan dat het gesproken woord deze niet kan bijhouden
en dat niet alle gedachten formuleerbaar ziln. Tot slot onderdrukken informanten
soms opzettelilk een of meerdere denkprocessen, bijvoorbeeld omdat ze denken
dat ze zich op een verkeerd gedachtespoor bevinden (De Groot, 1965).

Het voordeel van de hardopdenkprocedure is dat deze zeer gedetailleerde infor-
matie geeft over de processen die zich tijdens het uit\,oeren van de taak afspelen

(Elshout, 1976; Ericsson & Simon, 1984). Cruciaal is wel dat de informanten erop
gewezen wordt de taak uit te voeren zoals zil dat in een normale situatie ook
zouden doen, om te voorkomen dat de cognitieve processen te zeer door het
verbaliseren van de taak worden beinvloed. Hien,an is echter alleen sprake als de
informant gevraagd wordt inf-ormatie te geven waaraan hij normaal gesproken geen
Randacht z.ou schenken tijdens het uitvoeren van de taak (Ericsson & Simon, 1984).

Bii de selectie van informanten wordt, als redelilkerwijs te veronderstellen is dat
de vaardigheid om gedachten te verbaliseren niet gekoppeld is aan de cognitieve
processen die geobserveerd worden, uiteraard de voorkeur gegeven aan verbaal-

vaardige informanten (Van Someren, Barnard & Sandberg, 1995). Uit onderzoek is
gebleken dat hardopdenken vaak lastig is voor ionge kinderen (Van Someren,
Barnard & Sandberg, 1995), maar dat instructie en training de betrouwbaarheid van
het verwoorden van denkprocessen kunnen verhogen (Swarts, Flower & Hayes,
1980). Omdat in dit onderzoek de hardopdenkprocedure is afgenomen bi  kinderen
van  11  en  12  jaar oud, heeft de onderzoeker voorafgaand aan de afname ervan aan
de hand van een voorbeeldopgave aan de informanten uitgelegd hoe de hardop-
denkprocedure werkt en ziin de leerlingen ook zelf in de gelegenheid gesteld met
twee voorbeeldopgaven te oefenen.

Herschrijfprocedure
De herschrijfprocedure is een procedure waarbij itiformanten gevraagd wordt een
item kritisch te beoordelen en zodanig te herschrijven dat het naar hun mening
beter geschikt is voor de doelgroep. De informanten gaan hierbij uit van de kennis
die ze hebben over de doelgroep. In dit onderzoek zijn leerkrachten van groep 8,
Pabostudenten, toetsconstructeurs en linguisten gevraagd de 32 items die statistisch
DIF vertonen (zie Paragraaf 5.2) te beoordelen op potent:iele bronnen voor DIF en
deze items zodanig te herschriiven dat deze naar hun mening geen DIF meer
bezitten dan wel (ineer) geschikt ziln voor de doelgroep alle leerlingen uit groep 8,

ongeacht hun thuistaalachtergrond.

3.4.2  Deelonderzoek 1: plus-en-minmethode bij leerlingen uit groep 8
Bil de uitvoering ran dit deelonderzoek is gebruik gemaakt van alle op het moment
van afname bekende DIF-items (zie Paragraaf 4.3). Omdat de OPLAI-gegevens op

dat moment nog niet volledig beschikbaar waren, zijn de items  123,207 en 235 niet
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opgenomen in liet experiment. Daarnaast zijn enkele zogenoemde DIF-vrile items
toegevoegd, enerzijds om na te gaan of er een verschil bestaat in de wijze waarop
leerlingen de DIF-items en de DIF-vrile items benaderen, anderzilds om te voor-
komen dat Turkse en Alarokkaanse leerlingen enkel DIF-items zouden moeten
beantwoorden en de nadruk daardoor wellicht te zeer zou komen te liggen op
negatieve aspecten van de toetsopgaven. Voor de selectie van deze DIF-vrije items

is op de eerste plaats gebruik gemaakt van de z-waarde die MH genereert. Hierbij is
uitgegaan van een score tussen -0.2 en 0.2. Bovendien is gekeken naar de
opgavenrubriek.

Aan de 29 DIF-items ziln in totaal 21 DIF-vrile items als controle-items toe-
gevoegd. Hierdoor beslaat het onderdeel 7'aal 20 items, het onderdeel Rekenen 5
items, het onderdeel In formatieverwerking   10   items   en   het   onderdeel   \Kereld-
orientatie  15  items (zie Tabel  3.3). De nummers  die  aan de items toegekend  zijn,

corresponderen  met de volgnummers  van  de  vragen  in  £897  (I'aal:  opgave  1-60,
Rekenen: opgave 61-120, Informatieverwerking opgave 121-180, Wereldorientatie:
opgave 181-240).

Tabel 3.3: Plus-en-minmethode bij leerlingen uit groep 8: aantal geselecteerde items per
toetsonderdeel

DIF nadeel DIF vodrdeel        Controle-items                                Totial'
Taal 1,4,5,13,15,35, 42,45,48,57 6,33,34,40,47,59,60     20

39,52,58

Rekenen            75               96            74,90,108                 5

Informatie-verwerking  132, 150, 173, 174 - 139,146,154,166,168,171  10
Wereldori&ntatie 185, 195, 213, 186,199,214, 184,187,245,224,228     15

223,231,233 220

I Totaal    E.  -S-       -   .-- -2OZ- -  -  -"-  -   - 9 21 50

De controle-items zijn als volgt over de verschi]lende categorieen verdeeld:

Tabel 3.4: Plus-en-minmethode bij leerlingen uit groep 8: verdeling van controle-items over op-
gavenrubrieken
  Dod Items Aantal items  .'

Correct taalgebruik 33,34             2

Spellen van werkwoorden 47                1

Spellen van niet-werkwoorden 59,60             2
Interpreteerbaar taalgebruik 6,40              2
Hoofdrekenen                                                                          90                                1
Breuken, procenten en verhoudingen                               74                          1
Meten, meetkunde, tijd en geld 108                1

Kaartlezen 146,154           2
Lezen van teksten: afleiden 139,166,168,171   4

Regionale aardrijkskunde 184               1

Geschiedenis 215                1

Natuuronderwijs: niet-levende natuur 224,228            2

Maatschappelijke verhoudingen en geestelijke stromingen 187                1
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De geselecteerde 50 items ziln in hun oorspronkehike vorm in een Cito-toetsboekle
opgenomen. De toets die daardoor is ontstaan, is opgedeeld  in 192 content units,
die niet zichtbaar waren voor de informanten. Bij deze onderverdeling is er, zoals
eerder vermeld, van uitgegaan dat de volgende teksteenheden aangemerkt kunnen
worden als content unit: uitleg bil taak, introductie van tekst, kopie c.q titel, plaatie
c.q.  illustratie  (d.i.  foto of tekening), alinea, vmag en antwoordmogelijkheden  (de
vier  afleiders  vormen  samen 66n content  unit).  Bij de content unit 'alinea'  moet
opgemerkt worden dat in twee tekstsituaties ervoor gekozen is de alinea op te
splitsen in meerdere content units. Dit is gebeurd wanneer binnen de alinea sprake
is van te onderscheiden inlioudelijke segmenten en als meerdere items naar ver-
schillende zinnen binnen 66n alinea verwiizen.

Deelonderzoek 1 is bij 18 leerlingen afgenomen. Deze waren atiomstig van ver-
schillende basisscholen in lilburg, die vooraf zowel schriftelijk als telefonisch zijn
benaderd. Alle deelnemende leerlingen waren niet-gedoubleerde onderinstromers in
groep 8 van het basisonderwils. Van de 16 leerlingen hadden er 6 een Turkse, 4 een
Berberse en 6 een Nederlandse thuistaalachtergrond. Als criterium voor thuistaal-
achtergrond is hier uitgegaan van de taal die de ouders onderling met elkaar
spreken en die de leerlingen zelf ook beheersen. Alle leerlingen kwamen uit vol-
ledige gezinnen (dit wil zeggen met zowel een vader als een moeder) en in vrijwel
alle gevallen was er sprake van een of meerdere broers en/of zussen. De leerlingen
met een Turkse en Marokkaanse/Berberse thuistaalachtergrond hadden een leer-
linggewicht van 1.9, voor de leerlingen met een Nederlandse thuistaal was dit in 3
gevallen 1.0 en in 3 gevallen  1.25.

Alle informanten hebben in twee sessies van ieder ongeveer Edn uur aan de plus-
en-mlnmethode deelgenomen. Negen informanten (3 per taalgroep) zijn in de
eerste sessie begonnen met item 1 tot en met 25, de overige zeven informanten met
item 26 tot en met 50. Dit is gedaan om de invloed van de itemvolgorde te mini-
maliseren. De sessies vonden tiidens schooltijd in een vril lokaal plaats en ziln op-
genomen op audiocassette.

De leerlingen kregen een uitgebreide mondelinge instructie, waarbil door de
onderzoeker als reden voor het onderzoek werd aangegeven dat deze geinteres-
seerd was in de mening van de leerlingen over de Cito-toets. Uiteraard werd de
leerlingen er hierbil uitdrukkehjk op gewezen dat het al dan niet juist beantwoorden
van de vragen niet tot het onderzoek behoorde. Er is geen melding gemaakt van
het feit dat het onderzoek zich richt op leerlingen met verschillende thuistaal-
achtergronden om beinvloeding van de reacties te voorkomen. De leerlingen
kregen als opdracht plussen en minnen te plaatsen terrvijl ze de vragen uit de toets
aan het maken waren. De hierbij gebruikte instructie was als volgt:
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'lk wil je vragen om dadelijk de vragen te maken en dan maken we ze per tekst. Ik wil je vragen om
als je dan de teksten en vragen leest, of je dan ieder keer als je denkt van, hee dat is gek, of, dat is
weI een moeilijk woord, of, dat vind ik een raar plaatje, of, ik vind die tekst eigenlijk weI lang, of,
gewoon als je iets vreemds tegenkomt, of als je denkt, nou dat zou ik nou anders doen, om daar dan
een minnetje te zetten. En dan wil ik ook vragen of je dan niet alleen op de slechte dingen wilt letten,
maar ook op de goede. Dus als je denkt van, nou dat is duidelijk, of, dat is leuk, of, die tekst is precies
goed, of, dat is een grappig stuNe, of wat dan ook, of je daar dan een plusje wil zetten.'

Per tekst (onderdelen Taal en Informatieverwerking) of cluster van vragen (onder-
delen Rekenen en W'ereldorientatie) heeft, na het plaatsen van plussen of minnen,
een gesprek plaatsgevonden waarbij de leerling gerraagd is naar de reden van het
plaatsen van iedere afzonderlilke plus en min. Er is bewust voor gekozen om niet
alleen de geplaatste minnen te berragen, doordat de plussen en minnen tussentijds
bevraagd worden, d.i. na het plaatsen per tekst of vragencluster, bestaat bij het
enkel bevragen van de minnen het risico dat bii een volgende tekst of vragencluster
enkel minnen geplaatst zullen worden door de informant. Bovendien wordt op die
wijze de nadruk gelegd op de negatieve aspecten van de teksten en vragen, terwhl
het, met name voor de vragen die DIF vertonen in het voordeel van Turkse/
Afarokkaanse leerlingen, ook interessant is om te weten of deze vragen door deze
leerlingen positiever beoordeeld worden dan door de Nederlandse leerlingen.

3.4.3  Deelonderzoek 2: plus-en-minmethode bij Pabostudenten
De plus-en-minmethode in deelonderzoek 2 is afgenomen bil  19 derdelaars studen-
ten aan de Pabo in Tilburg. Zil konden zich hierroor vnlwillig aanmelden. De
deelname aan dit deelonderzoek vormde samen met de deelonderzoeken 3 en 4 een
keuzevak van het curriculum van het derde studiejaar, waarroor de studenten
1 studiepunt konden krijgen. De studenten hebben voorafgaand aan deelonderzoek
2,3 en 4 een verpliclite bijeenkomst bijgewoond, waarin uitleg over het onderzoek
en het doel ervan werd gegeven.

De studenten hebben, na een mondelinge instructie waarin hen gevraagd is door
middel van plussen en minnen de volgens hen positieve en negatieve aspecten van
de aan lien voorgelegde toets en toetsopgaven aan te geven, de opdracht gekregen
thuis deze plussen en minnen te plaatsen. In de toets zijn, naast alle items uit

deelonderzoek 1, ook de DIF-items opgenomen waarvan tiidens de afname van
deelonderzoek 1 de OPLM-analyses nog niet beschikbaar waren. Daarnaast is in
het onderdeel Informalieverwerking  ook   item 127 opgenomen, omdat   op   het
moment van samenstelling van de toets vermoed werd dat dit item DIF bevatte.
Uit nadere statistische analyses na de afname van de manipulatie-exercitie is echter
gebleken dat er bil dit item weliswaar sprake is van p<.01 en X2>60.0, maar dat er
geen sprake is van (meer dan) drie overschrildingen aan dezelfde zi de van het
betrouwbaarheidsinterval. Dit item is daardoor bij de analyses van de resultaten van
deelonderzoek 2,3,4 en 5 ten onrechte behandeld als DIF-item en wordt daarom
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bij de bespreking van de deelonderzoeken buiten beschouwing gelaten. In totaal
Ziin in de deelonderzoek 2 gehanteerde toets 20 taalitems, 5 rekenitems, 12 infor-
matieverwerkingsitems  en  17 wereldorientatie-items opgenomen. Per toetsonder-
deel zijn de volgende, in 203 content units opgedeelde items gebruikt.

Tabel 3.5: Plus-en-minmethode bij Pabostudenten: aantal voor deelonderzoek 2 geselecteerde
items per toetsonderdeel

DIF nadeel DIF voordeel DIF-vrile items Totaal
Taal 1, 4, 5, 13, 15, 35,  42, 45, 48, 57 6,33,34,40,47,59, 20

39,52,58                          60

Rekenen             75                96                74,90,108          5

Informatie-verwerking 132,150,173,174 123,127- 139, 146, 154, 166, 12

168, 171
Wereldoridntatie 185,195,213, 186, 199, 207, 214,  184, 187, 245, 224, 17

223,231,233,235 220 228

Totaal 21                12 21 54

De nummers die aan de items toegekend zijn, corresponderen met de volgnummers van de vragen
in E897 (Taal: vraag 1-60, Rekenen: vraag 61-120, Informatieverwerking: vraag 121-180, Wereld-
oriantatie: vraag 181-240)
'  Item ten onrechte opgenomen als DIF-item

De studenten zijn voorafgaand aan de afname van deelonderzoek 2 weliswaar op
de hoogte gebracht van het doel van het onderzoek, maar zijn niet geinformeerd
over het feit dat de toets die ze voorgelegd kregen uit zowel DIF-items als DIF-
vri e items bestond. De studenten is gerraagd de items te beoordelen op hun
geschiktheid voor alle leerlingen uit groep 8. In een groepsgesprek met maximaal
5 studenten zijn verrolgens de plussen en nunnen per tekst en vragencluster be-
sproken. De onderzoeker is tijdens de discussie enkel als discussieleider opgetreden
zonder inhoudelijk op de argumenten van de studenten in te gaan.

3.4.4   Deelonderzoek 3: hardopdenkprocedure bij leerlingen uit groep 8
Deelonderzoek  3  is  door derdela;irs Pabostudenten afgenomen  bij  16  leerlingen  uit

groep 8. Het betrof 5 Nederlandse, 5 Turkse en 6 Marokkaanse niet-gedoubleerde
onderinstromers die afkomstig waren uit volledig gezinnen. De Turkse en Marok-
kaanse leerlingen hadden leerlinggewicht  1.9, van de Nederlandse leerlingen hadden
er  twee een leerlinggewicht  van  1.0  en  drie  van   1.25.  Ook  bij dit deelonderzoek
hebben de informanten in twee sessies van ieder ongeveer een uur aan de hardop
denkprocedure deelgenomen. In het voor dit deelonderzoek samengestelde toets-

boekie ziin alleen de DIF-items opgenomen. Elf informanten ziln in de eerste

sessie begonnen met item 1  tot en met 15, de overige vijf informanten met item 16
tot en met 32. De sessies vonden tildens schooltijd in een rrij lokaal plagits en
werden opgenomen op cassette. De geluidsopnames ziin door de studenten
volledig getranscribeerd.
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Zoals eerder vermeld, vormde de afname van dit deelonderzoek samen met de
deelonderzoeken 2 en 4 een keuzevak van het Pabocurriculum van het derde

studiejaar, waarvoor de studenten 1 studiepunt konden krijgen. De studenten
hebben roorafgaand aan de deelonderzoeken een verplichte bijeenkomst bij-
gewoond, waarin uitleg over het onderzoek en het doel err'an werd gegeven. Daar-
naast hebben ze tijdens deze bijeenkomst instructie ontvangen over de hardop-
denkprocedure. Hierbij werd hen uitgelegd hoe de procedure diende te verlopen en
hebben ze aan de hand van voorbeeldopgaven geoefend met de afname ervan. De
studenten hebben vervolgens zelf contact opgenomen met de vooraf door de
onderzoeker geselecteerde scholen om afspraken te maken over dc afname bij de

leerlingen.
Voorafgaand aan de instructiebijeenkomst heeft de onderzoeker een pilot

uitgevoerd bij dEn Nederlandse leerling van  11  jaar  om  na te gaan  of de hardop-

denkprocedure geschikt is voor relatief jonge kinderen. Hieruit bleek dat de leerling
goed in staat was zijn gedachten te verwoorden, maar dat hij wel met regelmaat
et:aan herinnerd moest worden dat hij dat moest blijven doen. Daarnaast bleek dat
afname van alle DIF-items in 66n keer niet mogelijk was, omdat dit een te groot

beroep deed op het concentratievermogen en de motivatie van de leerling. Op basis
hiervan is tevens besloten geen controle-items toe te voegen. Tot slot werd
duidelijk dat de kwaliteit van de verbalisaties toenam naarmate de pilot vorderde en

de leerling meer vertrouwd raakte met het hat:dopdenken. Op basis van deze
bevindingen zijn in de afname-instructie voor de Pabostudenten de volgende
punten opgenomen:
• Voorafgaand aan het deelonderzoek legt de student de bedoeling van het

deelonderzoek uit aan de hand van een voorbeeldopgave die hij zelf hardop-
denkend maakt. Vervolgens laat de student de leerling met een tweede voor-
beeldopgave oefenen. Er mag pas gestart worden met de daadwerkelijke afname
van het deelonderzoek als de student ervan overtuigd is dat de leerling de
bedoeling begrepen heeft en als de leerling de slag van het hardopdenken te
pakken heeft.

• De afname van het deelonderzoek moet verdeeld worden over twee afname-
sessies die niet op dezelfde dag plaatsvinden. Om ook de taken waarin veel
teksten gelezen moeten worden over de sessies te verdelen, wordt tijdens de
eerste afname ofivel Taal en Rekenen afgenomen (15 items), ofwel Informatie-
verwerking en Wereldorientatie (17 items).

•  De student moet tijdens de afname de leerling zo veel mogelijk ondersteunen in
het hardopdenken zonder hierbij de cognitieve processen te beinvloeden. De
student kan bijvoorbeeld, wanneer een leerling direct een antwoord geeft zonder
het denkproces op basis waarvan hil tot dit antwoord kwam te verbaliseren, de
leerling de vreag stellen hoe hij aan zijn antwoord gekomen is. Daarnaast kan de
student de leerling er regelmatig op wijz.en hardop te bltiven denken.
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Om aan alle informanten een goede en zo identiek mogeli ke instructie te geven, is
gebruik gemaakt van ten instructieprotocol waaraan alle studenten die verant-

woordelilk waren voor de afname zich dienden te houden. In dit protocol is opge-
nomen dat de student zichzelf voorafgaand aan de uitleg van het onderzoek bil de
informant introduceert als medewerker van de universiteit, dit om te voorkomen
dat de informanten de student als leerkracht zien. De nadruk bi  de instructie van
de hardopdenkprocedure moest liggen op het doel van het onderzoek en het feit
dat de afname niet bedoeld is om vaardigheden van de informanten vast te stellen,
maar om inzicht te krilgen in hun mening. De informanten werden hierbij duidelilk
in de rol van 'helpers' geplaatst. De doelstelling van het onderzoek moest door de
studenten eenvoudig worden weergegeven: 'Wil willen van leerlingen weten hoe zii
een toets maken en wat ze allemaal doen en denken tijdens het beantwoorden van
de vragen.' De studenten is er uitdrukkelijk op gewezen niet in te gaan op het feit
dat het onderzoek met name gericht is op Turkse en Marokkaanse leerlingen om
beinvloeding van spontane reacties te voorkomen.

3.4.5  Deelonderzoek 4: herschrijfprocedure bij Pabostudenten
De Pabostudenten is gevraagd uit de door hen in deelonderzoek 3 gebruikte toets-

boekies 10 DIF-items te kiezen en deze zodanig te herschrijven dat deze naar hun
oordeel (beter) geschikt zouden zijn voor alle leerlingen in groep 8. De studenten
waren niet op de hoogte van het soort DIF (nadeel cq. voordeeD dat de items
vertoonden. De door hen geselecteerde items moesten herschreven worden op
basis van de opgedane 'kennis' uit deelonderzoek 3 en op basis van hun eigen
beoordelingen van de items middels de plus-en-minmethode (deelonderzoek 2).
Daarnaast is hen gerraagd de herschrijvingen te beargumenteren.

3.4.6  Deelonderzoek 5: gecombineerde plus-en-minmethode en her-
schrijfprocedure bij toetsconstructeurs, linguisten en leerkrachten
van groep 8

Aan deelonderzoek 5 hebben 26 leerkrachten van groep 8 deelgenomen, werkzaam
op scholen met meer dan 76° o allochtone leerlingen. Daarnaast zijn vijf toetscon-
st)ructeurs werkzaam bij het Cito en twee lingutsten van het Departement Taal- en
Cultuurstudies van de Universiteit van Tilburg benaderd om aan het deelonderzoek
deel te nemen. De informanten zijn voorafgaand aan de afname op de hoogte
gebracht van het doel van het deelonderzoek. Aangezien het informanten betrof
die allen werkzaam ziln op het terrein van toetsontwikkeling en/of (socio)-
linguistiek, en bilgevolg kennis hebben op het gebied van potentiele moeilijkheden
wat betreft het toetsen van specifieke doelgroepen, zijn ze op de hoogte gebracht
van het feit dat de hen ter beoordeling voorgelegde items DIF vertoonden. Daarbil
is echter niet aangegeven welke DIF-items in het roordeel en welke in het nadeel

van Turkse/Marokkaanse leerlingen werken. Omdat het informanten betrof die
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verspreid over Nederland werkzaam ziin, is uit praktische overwegingen gekozen
voor de schriftelijke plus-en-minvariant, gecombineerd met de herschrilfprocedure.
De informanten hebben een schriftelijke instructie ontrangen, waarin hen het
volgende is gevraagd

'Lees alle opgaven en zet tijdens het lezen waar u dat nodig vindt een plus of een min in de tekst-
marge. Het hoeft hierbij niet alleen te gaan om moeilijke en goede vragen. Een min kan bijvoorbeeld
ook geplaatst worden als er in de tekst of vraag een volgens u te moeilijk woord gebruikt wordt, een
illustratie niet bij de vraag of tekst past, een illustratie te onduidelijk is, een vraagstelling onduidelijk is,
culturele aspecten aan bod komen die niet voor alle leerlingen herkenbaar zijn, uitdrukkingen gebruikt
worden die volgens u te moeilijk zijn voor leerlingen van groep 8, aspecten behandeld worden als
algemene kennis terwill dit volgens u niet het geval is etc. Met andere woorden, plaatst u bij alles
waarvan u vindt dat het beter kan en beter zou moeten een min in de tekst(marge). Plussen worden
uiteraard geplaatst bij positieve bevindingen en waarde-oordelen. Voorbeelden om een plus te
plaatsen zijn een duidelijke illustratie die ondersteunend werkt, een vraag die goed aansluit bij de
belevingswereld van leerlingen van groep 8, een verhaal dat leerlingen uit groep 8 aanspreekt, goed
woordgebruik, een vraag met een goede moeilijkheidsgraad, etc.
Bij alle onderdelen uit de toets mogen plussen en minnen geplaatst worden. Dit geldt dus ook voor de
uitleg voor in het toetsboekje, de uitleg boven de vragen, de lay-out, de antwoordmogelijkheden, etc.
(...)  Het gaat erom een beeld te krijgen van uw mening  over het gehele toetsboekje. Houd hierbij  in
de gaten dat u als het ware tekstbeoordelaar bent van een tekst die gericht is op leerlingen van groep
8. Beoordeel de tekst dan ook als een expert die zijn mening geeft over de geschiktheid van de tekst
en de vragen voor de aangegeven doelgroep.'

De informanten is vervolgens gevraagd de vragen zodanig te herschrijven dat deze
naar hun mening (beter) geschikt zouden zijn voor alle leerlingen uit groep 8
ongeacht thuistaalachtergrond. In deelonderzoek 5 zijn alle 32 DIF-items, verspreid
over zes toetsboekjes opgenomen. De informanten hebben ieder 5 of 6 vragen
beoordeeld die allemaal DIF vertoonden. Bil de verdeling van de items over de
informanten is ervoor gezorgd dat de items met DIF in het voordeel en in het
nadeel en het aantal items per toetsonderdeel (Taal, Rekenen, Inforrnatieverwerking
en WereldoriEntatie) en opgavenrubriek (bilvoorbeeld 'spelling' en 'maatschappe-
lijke verhoudingen en geestelijke stromingen'), alsmede het aantal te lezen teksten
waartoe de items behoren, evenredig verdeeld ziln over de informanten. De items

zijn als volgt in de zes toetsboekjes opgenomen.

Tabel 3.6: Verdeling DIF-items per toetsboekje in deelonderzoek 5

Toetsboekle Items Aantal items-        -  -       -1
1                                   1, 42,132,185,186              5
2                         15,45,174,207,231         5
3                         5,48,195,199              4
4                         39,52,75,123,213,214      6
5                         13,58,96,173,223,233      6
6                         4,35,57,150,220,235       6
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3.5     Manipulatie-exercitie: het toetsen van potentiiale bronnen van
DIF-items

Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde deelonderzoeken ziin per item
verwachtingen opgesteld over de potentiele bron(nen) van de daarin optredende
onbedoelde moeililkheid. Voor een aantal items geldt dat meerdere vet,wachtingen
werden  ge formuleerd.  Om die reden  ziln 19 items  op twee verschillende  manieren
zodanig veranderd, dat deze als gevolg van de manipulatie DIF-vrij zouden moeten

zlin. Om na statistische anal)·se met enige zekerheid te kunnen vaststellen welke
ran de twee aanpassingen het beoogde effect heeft gehad, is het noodzakelijk een
item zo minimaal mogelijk (door middel van slechts 66n, of hooguit twee van de
ontwikkelde voorstellen) te manipuleren. Dat geldt ook voor de 9 items waarbil
slechts 66n verwachting werd getoetst. Ook deze items zijn zo minimaal mogelijk
veranderd, zodat na statistische analyses met een grote mate van waarschijnlijkheid
kan worden vastgesteld of de verwachting op basis waarvan liet item gemani-
puleerd is al dan niet verworpen moet worden. Vier items zijn niet gemanipuleerd.
Het betreft drie items uit de categorie 'maatschappeli ke verhoudingen en geeste-
hike stromingen' en een item uit de categorie 'hoofdrekenen'. Deze items vertonen

DIF in het voordeel van Iurkse/Afarokkaanse leerlingen. Bij deze items was het
niet mogelijk de vermoedehike bron van DIF zodanig te manipuleren dat het
construct van de opgaven op vergeliikbare wi ze gemeten werd. Om de verwach-
tingen behorend bi  deze items te toetsen zijn daarom items uit de Eindtoetsen
2002 en 2003 toegevoegd, waarran op basis van de opgestelde verwachtingen
verondersteld moclit warden dat deze DIF bevatten. In onderstaande tabellen (3.7a
en 3.7b) is weergegeven welke items gemanipuleerd zijn

Tabel 3.7a: Manipulatie-exercitie: manipulatie DIF-items in het nadeel van Turkse/Marokkaanse
leerlingen

2 manipulaties              »        1 manipulatie Totaal
Taal 1,4,5,13,35,39,52,58     15                        9
Rekenen            75                        -                          1

Informatieverwerking   132, 150, 173 174                       4

Wereldoriantatie 223, 231 185,195,213,233,235       7
Totaal -----·--14' --    -=- '-  - 7:----7-- --  -:- -- -' - --  --  27'-

Tabel 3.7b: Manipulatie-exercitie: manipulatie DIF-items in het voordeel van Turkse/Marok-
kaanse leerlingen

2 manipulaties         1 manipulatie 0 manipulaties Totaal
Taal 42,45,48,57     -               -                4
Rekenen            -                -                96                1
Informatie-verwerking   123                           -                               -                                 2
Wereld-oriantatie - 199,207 186,214,220       5
Tcitaaf   "3-       5                                                        2     - --        -                                4        '           " -- « - - -     311 "    '
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De gemanipuleerde items 44 verdeeld over twee toetsboekjes, voorgelegd aan
twee groepen leerlingen, ieder bestaande uit Nederlandse, Turkse en Marokkaanse
leerlingen uit groep 8. Van de items die op twee verschillende manieren ziin
veranderd, is per toetsboekle Edn versie opgenomen. De gemanipuleerde items ziin,
samen met 80 DIF-vrije uit  1997  (i.e. items waarvan de z-waarde tussen -0.2 en 0.2
ligt) en de toegevoegde items uit de Eindtoetsen 2002 en 2003, in de twee toetsen
opgenomen. Tabel 3.8 geeft een overzicht van de in de toetsboekies opgenomen
DIF-vrile items en de items ult de Eindtoetsen 2002 en 2003. De specifieke
hypothesen, manipulatics en de toegevoegde items worden besproken in
Hoofdstuk 7.

In totaal hebben 142 scholen, die een aselecte steekproe f vormen uit de scholen
van de schoolgroepen  3,4,5  6,  en  7 1   die zich inschreven voor deelname  aan  de
Eindtoets Basisonderwijs 2004, meegewerkt aan onderhavig (deel)onderzoek. De
deelnemende scholen ziin op basis van de door het Cito gehanteerde school-
groepen in twee subgroepen verdeeld. Daarnaast is er bil de verdeling van scholen
over de schoolboekies rekening mee gehouden dat et, bi  beide boekjes sprake is
van een ruime spreiding van de verschillende schoolgroepen over Nederland (zo
zijn bijvoorbeeld de deelnemende scholen van schoolgroep 7 uit Amsterdam
verdeeld over de twee toetsboekles). De verdeling van de schoolgroepen is in
Tabel 3.9 weergegeven.

Tabel 3.8: Manipulatie-exercitie: toegevoegde items opgenomen in toetsboekje 1 en toets-
boekje 2, onderverdeeld naar DIF-vrije items  uit de Eindtoets  Basisonderwils  1997  (E897)  en
items uit de Eindtoetsen Basisonderwils 2002 (E802) en 2003 (E803)

I                                           :. DIF-vrile items  E897                         E802'                            EB 03" Totaal,
Taal 2,6,8,9,11,14,16,20,30, 20,31,33,34, 26,28          32

33,34,38,40,46,47,53,54, 39,40,57,80,

56,59,60 81, 86

Rekenen 64,66,69,74,78,83,86,90, 99 122 22

92,99,102,103,104,105,

108,110,112,114,115,120
Informatieverwerking 121,122,125,129,130,133, -              -              20

136,137,142,143,146,147,

148,152,153,154,155,160,

171,172
Studievaardigheden -      -   188   1
WereldoriOntatie 181, 182, 183, 184, 187, 188,  208, 209, 215, 208,227,244     28

189, 190, 191, 192,198, 200,  231, 236
211, 215, 217, 219, 224, 228,
234,237

De nummers die aan de items toegekend zijn, corresponderen met de volgnummers van de vragen
in EB2002 (Taal: vraag 1-90, Rekenen: vraag 91-150, Informatieverwerking: vraag 151-180, Wereld-
orientatie: vraag 181-240)

De nummers die aan de items toegekend zijn, corresponderen met de volgnummers van de vragen
in EB2003 (Taal: vraag 1-100, Rekenen: vraag 101-160, Studievaardigheden: vraag 161-200, Wereld-
oriantatie: vraag 201-260)
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Tabel 3.9: Manipulatie-exercitie: verdeling scholen over schoolgroepen en toetsboekles

| Schoolgroep Toetsboekle 1 Toetsboekie 2 Totaal I

3                        1                       2                       3

4                      3                     3                     6

5                   8                 9                 17
6                    22                   26                   48

7                   35                 33                  68

1
Totaal 69 73                                      142   --                           3

Om aan de hand van hun taalachtergrond de leerlingen die hebben deelgenomen
aan de toetsen met de gemanipuleerde items in subgroepen te kunnen indelen, is de
leerlingen voorafgaand aan deze toets gevraagd welke tgal hun ouders onderling
thuis spreken. De leerlingen konden hierbij kiezen tussen 'Nederlands', 'Turks of
Koerdisch', 'Arabisch of Berbers' en 'een andere taal'. Om ervoor te zorgen dat het
beantwoorden van deze vraag op alle deelnemende scholen op dezelfde wilze zou
gebeuren, is de leerkrachten verzocht de vraag en de geprecodeerde antwoorden op
het schoolbord over te nemen en de vraag klassikaal met de leerlingen te beant-
\voorden. De leerlingen zijn per taalgroep als volgt over de beide toetsboek es
verdeeld.

Tabel 3.10: Manipulatie-exercitie: verdeling leerlingen' over de toetsboekjes per taalgroep
ITaalgroep  .   .   _       _     Toetsboekle 1                       Toetsboekle 1                       Tataal
Nederlands 640 588 1228

Turks/Koerdisch 352 325 677

Arabisch/Berbers 363 297 660

Andere taal 206 274 480

|Totaal   I                    .     1561 -     '      '             ,        1484            -           ·  ·2  3045            -  ,               1
De leerlingen die wei aan de manipulatie-exercitie, maar niet aan de Cito-Eindtoets Basisonderwijs

2004 hebben deelgenomen, zijn niet in deze Tabel opgenomen. Het gaat hierbij om 51 leerlingen bij
toetsboekje 1 en 33 leerlingen bij toetsboekje 2

Daarnaast is de leerkrachten gevraagd de in de toelichtingsbrief opgenomen in-
structietekst voor de leerlingen (zie hieronder) letterli k voor te lezen, zodat alle
deelnemende leerlingen voorafgaand aan de toets exact dezelfde informatie zouden

ontvangen.

Instructietekst voor leerlingen
Meisjes en jongens, de Cito-groep heeft een aantal taken opgesteld. Jullie gaan die vanmorgen
maken. Het is deze keer niet de bedoeling om jullie een cijfer te geven voor deze taken. Het gaat er
vandaag om om te kijken of de opgaven goed zijn. De Cito-groep heeft daarbij jullie antwoorden op de
opgaven nodig. Doe je best en probeer elke opgave zelfstandig op te lossen.

De toets is verspreid over twee opeenvolgende dagen door de leerlingen gemaakt.
Bij de opbouw van de toetsboekles is geprobeerd deze zoveel mogelijk overeen te
laten komen met de regultere Eindtoets Basisonderwijs. Dit houdt in dat de vier
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verschillende toetsonderdelen (Taal, Rekenen, Informatieverwerking en Wereld
orientatie) verdeeld zijn over meerdere taken, die verspreid zi in over de toets-
boekjes. Daarnaast is de toets 7.0 samengesteld dat deze per toetsdag tijdens 66n
ochtendschooltild afgenomen kon worden.

Tabel 3.11: Manipulatie-exercitie: afname toetsboekjes
Aantal items Aantal items         1   Afnametijd in
boekle 1 boekie 2 minuten

Dagl Taall              15               16              30
Informatieverwerking 1   12                    12                    30
Taa12               5               6              10
Informatieverwerking 2    15                         14                         40
Wereldoriantatie 1        19                    18                    30

Dag 2 Taa13               13               13               30
Rekenenl            17                17                30

Taa14              11               10              15
Rekenen 2                    6                           6                         15
Wereldoriantatie 2         15                         15                         30

Na afname van de toets zi n de items statistisch geanalyseerd met behulp van de
Mantel-Haenszelprocedure en het One Parameter Logistic Model. De resultaten
daarvan worden besproken in Hoofdstuk 7. Op de vergelijkbaarheid van de leer-
lingen die in 2004 hebben deelgenomen aan zowel de manipulatie-exercitie als de
Eindtoets Basisonderwijs  2004 met de leerlingen die in 1997 hebben deelgenomen
aan de leerlingvragenlilst wordt ingegaan in Paragraaf 5.3.

3.6    Differential Item Functioning versus itembias

Zoals eerder vermeld, wordt in de laatste fase van onderzoek naar oorzaken van
DIF nagegaan of construct-irrelevante factoren verantwoordelijk zijn voor de aan-
wezigheid van DIF. Zo kunnen onder andere additionele kennis en vaardigheden,
onterechte attractiviteit van afteiders, itemonderwerp en itemvorm, een rol spelen
bij het al dan niet correct beantwoorden van het item. Wanneer, met andere
woorden, de bron van DIF niet behoort tot het kennisdomein dat het item beoogt
te meten en er dus additionele kennis en vaardigheden een rol spelen bij het correct
beantwoorden van het item, is er sprake van itembias.

Om te kunnen bepalen of er naast DIF ook sprake is van itembias, moeten er

per item een aantal vragen worden gesteld. Op de eerste plaats is de vraag aan de
orde of de oorzaak van het verschillend functioneren van een specifiek item te
wilten is aan construct-irrelevante factoren. Om daarop een antwoord te kunnen
geven is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de richtlijnen van de Educational
Testing Service (ETS, 2004). ETS stelt dat voorafgaand aan het opsporen van
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construct-it:relevante factoren in een item allereerst zo specifiek mogeliik vast-
gesteld client te worden welke kennis en vaardigheden het item beoogt te meten.
Hien·oor wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van de kennisdomeinen die ten
grondslag hebben gelegen aan het construeren van de specifieke Eindtoetsitems die
DIF vertonen (Cito, 1994, 1996, zie Paragraaf 3.3.1). Vervolgens moet vastgesteld
worden welke kennis en vaardigheden feitelijk nodig zijn om het item te beant-
woorden. Construct-irrelevante factoren zijn dan die benodigde additionele kennis

en vaardigheden die een discrepantie vertonen met de kennis en vaardigheden die
het item beoogt te meten.

W'anneer de bron van DIF niet te wijten is aan construct-irrelevante factoren,
moet worden nagegaan of de leerstof die in het betreffende item aan de orde
gesteld wordt, behoort tot de leerstof die de overgrote meerderheid van de leer-
lingen uit groep 8 zou moeten beheersen gezien de kerndoelen die geldig worden
geacht voor alle leerlingen van het hoogste leerjaar van het basisonderwijs (Cito,
1996: Adelmund, 1997). W'anneer de leerstof die in het item behandeld wordt niet
behoort tot leerstof van groep 8, maar tot bijvoorbeeld de leerstof van de eerste
klas in het voortgezet onderwijs, is het item ten onrechte in de toets opgenomen en
is er sprake van itembias.

Om uitspraken over te kunnen doen over de geschiktheid van de leerstof die in
de items aan de orde gesteld wordt zi n leerkrachten van groep 8, toets-
constructeurs en linguisten benaderd om de DIF-items hierop te beoordelen. De
rraag die aan hen is voorgelegd is de volgende:

Heeft de leerstof die in de opgave aan de orde gesteld wordt naar uw mening betrekking op de
basisschoolleerstof die de overgrote meerderheid van de leerlingen uit groep 8 zou moeten
beheersen?

In totaal hebben  13  leerkrachten van groep  8  van 13 verschillende scholen  deze

vraag per item beantwoord.  Van deze scholen zijn er 11  geselecteerd uit de scholen
die aan de manipulatie-exeratie hebben deelgenomen op basis van de school-

groepen (schoolgroep 3,6 en 7) zoals die door het Cito worden gehanteerd. Daar-
naast ziin 2 extra scholen uit schoolgroep 3 benaderd. In totaal hebben zes scholen

van schoolgroep 7, dde scholen van schoolgroep 6 en vier scholen van schoolgroep
3 aan dit deelonderzoek deelgenomen. Door zowel leerkrachten van zogenoemde
'zwarte scholen' als leerkrachten van 'witte scholen' de vraag voor te leggen of de
specifieke leerstof per DIF-item behoort tot de basisschoolleerstof die het over-
grote merendeel van de leerlingen uit groep 8 zou moeten beheersen, kan worden

nagegaan of de opvattingen hierover verschillen per schoolgroep. Daarnaast zijn 4
experts bereid gevonden alle DIF-items te beoordelen aan de hand van de boven-
gestelde vraag. Alle informanten hebben het toetsboekie toegestuurd gekregen
waarin de 32 DIF-items opgenomen waren. De informanten waren op de hoogte
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van het feit dat alle items DIF vertoonden; zij waren, met uitzondering van de
toetsconstructeur, echter niet geinformeerd over de vorm van DIF (DIF-items in
het voordeel/nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen). De resultaten van dit
afsluitende deelonderzoek worden besproken in Hoofdstuk 8.

1 De indeling in schoolgroepen wordt door het Cito in eerste instantie bepaald op basis

van het percentage  11-14 iange leerlingen met leerlinggewicht  1.90  op de betre ffende
school. Scholen met meer dan 76°'o 1.90-leerlingen fallen in schoolgroep 7, scholen met
51-35° 0 1.90-leerlingen worden ingedeeld  in  schoolgroep  6  en  scholen  met  26-50° 0

1.90-leerlingen in schoolgroep   5.   De   rest   van de scholen wordt venpolgens   in   vier

groepen ingedeeld op basis  van  het percentage  1.00-leerlingen:  0-50° 0 (schoolgroep  4),
51-75% (schoolgroep 3), 76-99% (schoolgroep  2)  en 100% (schoolgroep  1)  (CITO,
2005). Hierbii worclt uitgeg:lan van de gewichtenregeling zoals deze tot 1 augustus 2006

is toegepast (CFI, 2003)



HOOFDSTUK 4

Leerlingkenmerken en Eindtoetsresultaten

4.1 Inleiding

De eerste stap in onderzoek naar de oorzaken rail Differential Item Functioning is
het door middel van statistische procedures vaststellen bil \velke items sprake is van
DIF. Hieraan voorafgaand moet een drietal beslissingen genomen worden: (1)
selectie van de te onderzocken toets, (2) keuze van de te onderzoeken subgroepen
en het criterium op basis waarvan deze vastgesteld worden en (3) selectie van
statistische procedures om DIF-items op te sporen.

Zoals beschreven in Hoofdsruk 3, is er in dit onderzoek gekozen voor de Cito-
Eindtoets Basisonderwijs als onderzoeksobject. Gezien de grote waarde die door
leerlingen, ouders en het onderwijs toegekend wordt aan de score van leerlingen uit
groep 8 op deze schoolvorderingentoets, is het van groot belang dat alle leerlingen
een gelijke kans hebben om een resultaat op deze toets te behalen dat in overeen-

stemming is met hun prestatieniveau. Bii de start van de eerste fase van het onder-
zoek  in  1997 is gebruik gemaakt  van  de  op dat ogenblik meest recente Eindtoets
Basisonderwijs (Cito-Eindtoets Basisondenvijs 1997, verder E897).

Na de toetskeuze is een leerlingvragenlijst ontwikkeld (Derks & Vallen, 1999)
om (1) de beoogde subgroepen leerlingen te kunnen selecteren en vervolgens (2)
uitspraken te kunnen doen over de resultaten van deze subgroepen op de verschil-
lende toetsonderdelen van de Eindtoets Basisonderwijs (I'aal, Rekenen, Informatie-
verwerking en Wereldorientatie), alsmede over (3) de relatie tussen de toetsresul-
taten en de (talig-culturele) gezinssocialisatie van de leerlingen. Besloten is om de
leerlingen op basis van de door hun ouders onderling gesproken taal in te delen in
subgroepen, waarbii een onderscheid is gemaakt naar Nederlands, Turks/Koer-
disch en Arabisch/Berbers.

Vervolgens is op basis van onderzoek van o.a. Camilli & Smith (1990) en Bugel
& Glas (1991), waaruit gebleken is dat de IRT-procedures en procedures gebaseerd
op geobserveerde toetsscores niet tot identieke resultaten leiden, en op basis van
onderzoek van o.a. Swaminathan & Rogers (1990) en Van de Viiver & Poortinga
(1997), waaruit naar voren is gekomen dat de betreffende procedures in verschil-
lende mate geschikt zijn voor het opsporen van uniforme en non-uniforme DIF
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(zie Paragraaf 2.1), besloten om beide DIF-detectieprocedures te hanteren. Tevens
is het besluit genomen orn de via beide procedures gedetecteerde DIF-items te
gebruiken, ook wanneer een item door slechts 66n van de procedures als DIF-item
wordt aangeduid. Vanwege het feit dat het in DIF- en itembiasonderzoek gangbaar
is te wet:ken met 400 A 500 waamemingen per steekproef (Intraprasert, 1986;
Camilli & Shepard, 1994), ziln de relatief kleine onderzoeksgroepen van leerlingen
van wie de ouders Turks/Koerdisch en Arabisch/Berbers spreken bil de statis-
tische opsporing van DIF-items tot 66n onderzoeksgroep samengevoegd.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de leerlingvragenlilst (Paragraaf 4.2). In
Hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken van de statistische opsponng van
DIF-items.

4.2 Leerlingvragenlijst

Zoals besproken in Hoofdstuk 3, is een leerling\.ragenlijst ontwikkeld om uit-
spraken te kunnen doen over de resultaten van verschillende subgroepen leerlingen
op EB97 en om de relatie tussen de toetsresultaten en de (talig-culturele) gezins-
socialisatie  van de leerlingen te kunnen nagaan. Deze vragenlijst  is  in  1998  afge-
nomen bil 6193 brugklasleerlingen, van wie er 5026 aan de EB97 hadden deel-
genomen. Van deze laatste leerlingen hadden 3707 leerlingen een Nederlandse, 221
een l'urks/Koerdische, 147 een Arabisch/Berberse en 951 een andere thuistaal-

achtergrond.
Analyse van de door de leerlingen gegeven informatie inzake de taal die hun

ouders onderling spreken wilst uit dat 14 van de 221 Turkse leerlingen aangeven
dat hun ouders onderling Koerdisch spreken. Van deze leerlingen vermeldt er
slechts 66n dat de ouders uitsluitend Koerdisch spreken. In de overige gevallen is er
volgens   de 13 resterende leerlingen sprake   van het gebruik van Koerdisch   en
Nederlands (drie leerlingen), Koerdisch en Turks (zeven leerlingen) en Koerdisch,
Turks en Nederlands (drie leerlingen).

Van  de  147  Marokkaanse leerlingen geven  er  2-  aan  dat hun ouders onderling
Arabisch  spreken  (van  wie  er 16 vermelden  dat hun ouders onderling  ook  Neder-
lands spreken); 53 leerlingen geven aan dat de spreektaal van hun ouders Bert)ers is
(van wie er 28 onderling ook Nederlands spreken). In totaal geven 11 leerlingen aan
dat hun ouders zowel Berbers als Arabisch spreken (van wie er 5 onderling boven-
dien ook nog Nederlands spreken). Opmerkeliik is dat de overige 56 leerlingen het
jfarokkaans' noemen als taal die hun ouders onderling spreken. Tabel 4.1 geeft een
overzicht van de combinaties van andere talen met 'Marokkaans' die de ouders

volgens de leerlingen onderling spreken.
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Tabel 4.1: Aantal leerlingen dat aangeeft  dat hun ouders onderling Marokkaans  of  een
combinatie van Marokkaans met andere talen spreken
Thuistaal ouders volgens teerlingen                                                                    N
Marokkaans                                                                                                         25
Marokkaans en Nederlands                                                            22
Marokkaans en Berbers                                                                  2
Marokkaans, Berbers en Nederlands                                                        4
Marokkaans en Arabisch                                                                       1
Marokkaans, Arabisch en Nederlands                                                  2

·Totaal   -"   · -   -                                    - '---·-----66-  ---

Vanwege de grote diversiteit aan gegeven antwoorden bij de Marokk:tense leer-
lingen en vanwege onvoldoende informatie over de exacte betekenis van het door
hen gegeven antwoord 'Marokkaans' ((lit kan zowel Arabisch als Berbers zijn), is
besloten de door de ouders onderling gesproken (allochtone) taal in dit hoofdstuk
aan te duiden als 'Arabisch/Berbers'. In een aantal gevallen wordt een onderscheid

gemaakt naar leerlingen van wie de ouders ofwel Arabisch ofwel Berbers spreken.
De groep leerlingen die aangeeft dat hun ouders zowel At,abisch als Berbers

spreken (11 leerlingen) en de groep leerlingen die aangeeft dat hun ouders naast het
Berbers of Arabisch ook Marokkaans spreken (9 leerlingen), zullen hierbil als 66n
groep worden beschouwd. Vanwege het feit dat, zoals eerder aangegeven, bij de
leerlingen die aangeven dat de spreektaal van hun ouders 'Marokkaans' is, niet
bekend is of dit Berbers of Arabisch is, zal deze groep leerlingen (47 leerlingen) als
aparte groep worden beschouwd. Voor de Turkse leerlingen geldt dat, vanwege het
beperkte aantal leerlingen dat aangeeft dat de ouders geen Turks maar alleen
Koerdisch spreken (vier leerlingen), de door de Turkse ouders onderling gesproken
taal in dit hoofdstuk wordt aangeduid als 'Turks'.

De   at-name  van  een  pilotvragenlijst  vond  plaats  in   1997.  Voor een uitgebreide
bespreking van deze pilot en de keuzes die op grond hiervan gemaakt ziln met
betrekking  tot de vormgeving en inhoud  van  de  in   1998 afgenomen definitieve
vragenliist, wordt verwezen naar Derks & Vallen (1999). In dit hoofdstuk zullen
twee aspecten van de leerlingvragenl st aan de orde gesteld worden:
1. Enkele descriptieve resultaten, die op de eerste plaats bedoeld ziln om meer

inzicht te verschaffen in de achtergrondkenmerken van de leerlingen die in  1997
hebben deelgenomen aan de Eindtoets Basisonderwijs en van wie de taal die de
ouders onderling spreken gediend heeft voor de vorming van subgroepen.

2.  Effectgrootte van de leerlingachtergrondkenmerken op de behaalde toetsscores
bij de verschillende toetsonderdelen van de CITO Eindtoets Basisonderwijs
1997. Voor de bepaling van de effectgrootte van de leerlingachtergrondken-
merken (onafhankelijke variabelen op nominaal of ordinaal meetniveau) en de
behaalde toetsscores (afhankelilke variabelen op interval meetniveau) is gebruik

gemaakt van ,·ompare means. Bii de interpretatie van de effectgrootten is uitgegaan
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van Cohens (1988) onderscheid tussen kleine effecten (TI 2=.01-<.06), middel-
grote effecten (712= .06-.14) en grote effecten (1122.14)

Ten aanzien van dit tweede aspect moet worden opgemerkt dat in dit hoofdstuk
uitsluitend wordt nagegaan in hoeverre leerlingen met verschillende achtergrond-
kenmerken ook verschillende toetsresultaten behalen. Er worden daarbij uitdruk-
kelijk geen uitspraken gedaan noch beoogd over de vraag hoe deze achtergrond-
kenmerken zich onderling verhouden ten aanzien van hun effect op de behaalde
toetsscores.

Om inzicht te krijgen in de resultaten van de leerlingvragenlijst ziln de vragen
ondergebracht onder de volgende zeven categorieen.

Tabel 4.2: Categoriean leerlingvragenlijst

Categorie
Categorie 1 Thuistaal
Categorie 2 Sekse

Categorie 3 Opleidingsniveau van de ouders
Categorie 4 Religieus besef
Categorie 5 Mate van geletterdheid
Categorie 6 Gebruik van informatieve media
Categorie 7 Vrijetijdsbesteding

Bij deze categorieen moet worden opgemerkt dat deze niet onafhankelijk zijn ten
opzichte van elkaar. Zo zijn bilvoorbeeld de categorieen 'thuistaal' en 'opleidings-
niveau van de ouders' in belangrijke mate met elkaar verweven, evenals bijvoor-
beeld de categorieen 'thuistaal' en 'religieus besef. Gezien het doel van de
bespreking van de leerlingachtergrondkenmerken in dit hoofdstuk, het nagaan of
leerlingen met verschillende achtergrondkenmerken verschillende resultaten
behalen, zal niet nader worden ingegaan op de consequenties van deze onderlinge
verwevenheid van de verschillende categorieen op de behaalde toetsscores. Dat
betekent bilvoorbeeld dat waar verderop in dit hoofdstuk sprake is van een effect
van de thuistaal, dit effect vergroot wordt omdat daarbil o.a. ook het opleidings-
niveau van de ouders meespeelt. Het ouderlijk opleidingsniveau is immers ongelijk
verdeeld over de deelnemende subgroepen in die zin dat in de niet-Nederlands-
talige allochtone subgroepen meer laag opgeleide ouders vertegenwoordigd ziln dan
in de autochtone subgroep.

De gegeven antwoorden van alle Iurkse (N=221) en Marokkaanse (N=147)
leerlingen en van een aselecte steekproef van 500 Nederlandse leerlingen uit de
totale groep Nederlandse leerlingen die heeft deelgenomen aan de leerlingvragen-
liist (N=3707) ziin geanalyseerd. In liet vervolg van (lit hoofdstuk zal deze totale
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groep (N=868) aangeduid worclen als de vragenlijstdeelnemers. Bij de vragenlilst-
deelnemers wordt regelmatig onderscheid gemaakt naar de thuistalen Nederlands,
l'urks (hieronder vallen dus zowel -I'urks als Koerdisch) en Arabisch/ Berbers

(hieronder fallen dus zowel Arabisch als Berbers en 'Marokkaans'). Hiermee wordt
gedoeld op de taal die de ouders (volgens de leerling) onderling spreken. Daarnaast

wordt zo nu en dan ook onderscheid gemaakt tussen de leerlingen die aangegeven

dat hun ouders thuis enkel Turks, Koerdisch, Arabisch, Berbers of 'Marokkaans'

spreken (aangeduid als 'Turks' en 'Arabisch/Berbers') en de leerlingen die op-
merken dat liun ouders, naast een van de genoemde talen, onderling ook Neder-
lands spreken (aangeduid als -Iurks en Nederlands' en 'Arabisch/Berbers en
Nederlands'). In tabellen wordt naar leerlingen waarvan de ouders l'urks spreken

verwezen met de aanduiding '71, naar leerlingen waarvan de ouders Arabisch/

Berbers spreken met 'A/B', en naar leerlingen waarran de ouders Nederlands
spreken met 'N'. Wanneer onderscheid gemaakt wordt naar leerlingen waarr-an de
ouders behalve 'furks en Arabisch/Berbers ook Nederlands spreken, wordt dit in
de tabellen respectievelijk aangeduid als 'T+N' en 'A/B+N'

Omdat het Eindtoetsonderdeel Wereldorientatie optioneel is, is het aantal

rragenlijstdeelnemers bil dit onderdeel lager dan bii de onderdelen Taal, Rekenen

en Informatieverwerking. In Tabel 4.3 wordt per thuistaal, inclusief een onderver-

deling van Turkse en Marokkaanse leerlingen die aangeven dat hun ouders naast

Turks o f Arabisch/Berbers ook Nederlands spreken en een onderverdeling naar de
voorkeurstaal van deze ouders, vermeld hoeveel leerlingen aan de subtoetsen

hebben deelgenomen.

Tabel 4.3: Vragenlijstdeelnemers (N=868) per toetsonderdeel onderverdeeld naar thuistaal en
voorkeurstaal van de ouders

Thuistaal Taal Rekenen Informatie- Wereld-

vetwell<ing oriantatie j
Nededands 500 500 500 397

Turks 221 221 221 165

Arabisch/Berbers 147 147 147 120

[Thuistaal: Turks (N=2211                                                 --
Turks                                     99                99                99                76
Turks en Nederlands 122 122 122           89

;Thuistaal Tutics en Nede,lands (N=122) -               -  -    1
Voorkeur Turks 102 102 102           74

Voorkeur Nederlands                      20                   20                   20                   15

i-Buistaal:.Arabisch/Berbers (N=1471
Arabisch/Berbers 74           74           74           61

Arabisch/Berbers en Nederlands      73                 73                 73                 59
Thuistaal ArabiscWBerbers en Nederiands (N=73) i

Voorkeur Arabisch/Berbers              45                   45                   45                   39
Voorkeur Nederlands                    28                 28                 28                 20
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Niet alle vragenli'stdeelnemers hebben antwoord gegeven op alle gestelde rragen.
Bil de bespreking van de categorieen zal bij iedere tabel aangegeven worden op
hoeveel v-ragenlitstdeelnemers deze betrekking heeft.

4.2.1  Categorie 1: thuistaal
Statistische analyse (compare means) laat zien dat de Nederlandse leerlingen op alle
onderdelen van de Eindtoets significant beter scoren dan de Turkse en Marok-
kaanse leerlingen (Tabel 4.4). De effectgroottes zijn voor de onderdelen Taal,
Informatieverwerking en Wereldorientatie groot. Opvallend is dat de effectgrootte
bil het minst tealgerelateerde toetsonderdeel (Rekenen) beduidend lager is dan bij
de overige onderdelen (112=.103). Vergehiking van Turkse en Marokkaanse vragen-
lijstdeelnemers van wie ouders enkel Turks of Arabisch/Berbers spreken en
vragenlijstdeelnemers van wie de ouders naast deze taal onderling ook Nederlands
spreken laat zien dat er bii deze groepen op geen enkel toetsonderdeel significante
verschillen optreden.

Ook een vergelijking van de toetsscores van de vragenlijstdeelnemers onder-
verdeeld naar de voorkeurstaal van de ouders van de leerlingen laat geen signi-
ficante verschillen zien (I'abel 4.5) Opvallend is dat voor de Turkse leerlingen geldt
dat de toetsscores, met uitzondering van liet onderdeel Wereldorientatie, iets hoger
ziin wanneer de voorkeurstaal van de ouders 7'urks is. Voor de Marokkaanse leer-
lingen is dit in zeer beperkte mate liet geval bil het onderdelen Rekenen wanneer de
roorkeurstaal Arabisch/Berbers is.

Tabel 4.4: Toetsscore (en standaarddeviaties) per toetsonderdeel onderverdeeld naar de taal
die de ouders onderling spreken

:Thuistaal    .               ' «            1     ,  -             .                      ·  „ ·              '                &
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldorientatie   i

_     _        .    (N 868.Ps,0Ql) _.-  .(N 8#EPSHl)_ _(Ngll68, p<.991)- --..(N=682.ps*091)_- 1,
N 42.03 (8.76) 42.87 (10.86) 42.74 (9.69) 41.82 (8.41)

T 33.36 (8.66) 36.79 (10.98) 30.81 (8.68) 32.67 (8.13)

NB 32.69 (9.03) 33.73 (11.76) 31.07 (9.97) 33.63 (8.39)

42 .203 .103 .276 .213

Thuistaal: Turks
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie
 221'.p=,844)-.(N=221, p=.867)_.(N=221. 9=.439) «     _(N-164M.743).

T 33.48 (8.88) 36.93 (9.75) 31.31 (8.38) 32.45 (7.62)

T+N 33.25 (8.52) 36.68 (11.93) 30.40 (8.94) 32.87 (8.58)

R .000 .000 .003 .001

Thuistaal: Arabisch/Berbers
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie

IN=147, Pe,631     -  (92147, Ps,61ft)_1- (N=1-4<7..PE,373)_. - (NE12OP.9,487)..       1
NB 33.04 (8.65) 34.22 (11.16) 30.34 (9.32) 33.10 (8.09)

A/B+N 32.33 (9.44) 33.23 (12.40) 31.81 (10.60) 34.17 (8.73)

112 .002 .002 .005 .004
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Tabel 4.5: Toetsscore (en standaarddeviaties) per toetsonderdeel onderverdeeld naar voor-
keurstaal van ouders van Turkse en Marokkaanse leerlingen
Thuistaal: Turks en Nederlands

Tad Rekenen Informatieverwerking Wereldorientatie

IN=122, P=,809)  -.(N=122, p=.7Zl)  ....(11=122 p=.723)__   (11=89, pe.903)
Voorkeur T 33.47 (8.45) 36.99 (12.43) 30.48 (9.48) 32.74 (8.95)

Voorkeur N 32.15 (8.99) 35.10 (9.04) 30.00 (5.54) 33.47 (6.69)

. 2
I

.002 .002 .003 .001

.Thuistaal: Arabisch/Berbers en Nederlands
.       ,              -      Taal._             '      '  .   1     Rekenen Informatievenverking IWereldorientatie       .

(N=73, p=.569) '  » «     (N=73,  p=.879)     '        (N=73, p=.400)'(N=59, p=.679)
Voorkeur A/B 31.53 (9.46) 33.31 (12.77) 30.87 (10.60) 33.74 (8.48)

Voorkeur N 33.61 (9.44) 33.11 (11.99) 33.32 (10.63) 35.00 (9.36)

T12 .008 002 .013 .007

Onderverdeling naar het spreken van Arabisch, Berbers, een combinatie hiervan of
'Marokkaans' laat zien dat er bij de Marokkaanse leerlingen sprake is van hogere
scores op de onderdelen Rekenen, Informatieverwerking en Wereldorientatie
wanneer hun ouders onderling Arabisch spreken (Tabel 4.6). Voor de leerlingen
van wie de ouders een combinatie van Berbers en Arabisch spreken geldt dat er
sprake is van hogere scores op het onderdeel Taal. De verschillen tussen de
groepen zijn echter enkel significant bij het onderdeel Informatiever\verking

Tabel 4.6: Toetsscore (en standaarddeviaties) per toetsonderdeel onderverdeeld naar de door
de ouders van Marokkaanse leerlingen gesproken taal
Thui al:'Arabi6Ch/Berbers. Arablsch en Marokkaans             - - '    - -

Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriarjatie
(N=147, p=,149)   _  (N=147, pe,1671      (1*147, p=.048)       (N=120, pgi.072)

Arabisch 34.07 (8.95) 36.48 (11.70) 33.33 (8.81) 36.50 (8.83)

Berbers 30.49 (8.88) 31.13 (11.51) 28.04 (10.02) 31.16 (8.69)
Arabisch en
Berbers 34.95 (8.94) 33.00 (11.61) 32.10 (9.87) 34.63 (6.78)

Marokkaans 33.40 (9.05) 35.38 (11.87) 32.74 (10.05) 34.39 (7.91)

712 .036 .035 0.54 .058

Onderverdeling naar de taal die de leerlingen spreken met hun vader, moeder,
broers en/of zussen en vriend(inn)en laat, net als bij onderverdeling naar de taal die
de ouders onderling spreken, zien dat de Nederlandse leerlingen significant beter
scoren op alle subtoetsen (p<.001) Zoals blijkt uit onderstaande Tabel 4.7, 15 de
effectgrootte van de thuis gesproken taal bij alle subtoetsen (met uitzondering van
het toetsonderdeel Rekenen bil vriend(inn)en) middelgroot tot groot.
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Tabel 4.7: Effectgrootte van de gesproken taal (Nederlands, Turks, ArabiscWBerbers) bij
mondelinge communicatie met moeder, vader, broers/zussen en vriend(inn)en op de toets-
onderdelen Taal, Rekenen, Informatieverwerking en Wereldorientatie

Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie i

Moeder .181 .091 .238 .180

Vader .185 080 .233 .175

Broers/zussen .116 .065 .166 .127

Vriend(inn)en .104 .038 .119 .102

Uit vergelilking van de Turkse en Marokkaanse vragenlijstdeelnemers die met hun
ouders enkel Turks of Arabisch/Berbers spreken enerzilds met de Turkse en
Marokkaanse leerlingen die naast Turks en Arabisch/Berbers ook Nederlands
spreken met hun ouders anderzilds, blijkt dat de verschillen in behaalde scores
enkel significant zijn voor de 'I'urkse leerlingen (thuistaal met vader) bij het toets-
onderdeel Wereldorientatie (Tabel 4.8 en 4.9). Wel ziln de scores bii alle toets-
onderdelen hoger wanneer thuis naast Turks of Arabisch/Berbers ook Nederlands
gesproken wordt (met uitzondering van het onderdeel Taal bij Turkse vaders).
Vanwege het te geringe aantal Turkse en Marokkaanse leerlingen dat enkel Neder-
lands spreekt met hun vader en/of moeder is het niet mogelijk uitspraken te doen
over de effecten hiervan op de toetsscores.

Tabel 4.8: Toetsscore (en standaarddeviaties) per toetsonderdeel onderverdeeld naar de taal
die de Turkse vragenlijstdeelnemers spreken met hun moeder en vader
Thuistaal met moeder

Taal Rekenen Informatleverwerking Wereldoriantatle
(N=206. p=.851)         (N=206. p=.246)       (N=206. p=.502)-_   (N=155. p=,058)

T 33.32 (8.89) 35.83 (11.19) 30.63 (9.12) 31.78 (8.76)

T+N 33.55 (8.76) 37.60 (10.41) 31.46 (8.53) 34.30 (7.35)

4 .000 .007 .002 .023

Thuistaal met vader
i Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie

IN=202, p=.962)       (N=202, p=.289) (N=202. p=.588)          (N=151. p=.031)
T 33.28 (9.07) 35.65 (11.38) 30.46 (8.61) 31.02 (8.15)

T+N 33.20 (8.70) 37.32 (10.82) 31.14 (9.06) 33.94 (8.23)

0 .000 .006 .001 .031
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Tabel 4.9: Toetsscore (en standaarddeviaties) per toetsonderdeel onderverdeeld naar de taal
die de Marokkaanse vragenlijstdeelnemers spreken met hun moeder en vader

j Thuistaal met moeder
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldorientatie

1_ (N=139. p=.944)       (N=139. p=.065)   _ (N=139. D=.557)        (N=115.-pE.243)._

NB 32.64 (9.46) 32 13 (11.84) 30.66 (10.25) 32.74 (8.39)

A/B+N 32.75 (8.59) 35.82 (11.54) 31.67 (9.95) 34.59 (8.51)

.000 .025 .003 .012

4
Thuistaal met vader

Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie
(N=133, p=,3.OB)-  _ -(N=131,9=,163)   ..IN=131.,ps,181)__  .(NE107. P=120)

NB 31.91 (9.98) 32.63 (13.01) 29.91 (11.69) 32.68 (8.79)

A/B+N 33.36 (8.05) 35.56 (10.50) 32.39 (9.07) 35.23 (7.85)
112 .006 .015 .014 .023

Duidelilk is dat de Turkse en Marokkaanse vragenli istdeelnemers vaker Nederlands
spreken met hun broers en/of zussen en vriend(inn)en dan met hun ouders
(Tabel 4.10). Met name het percentage Marokkaanse leerlingen dat Nederlands
spreekt met vriend(inn)en is erg hoog. De aantallen vragenlijstdeelnemers die enkel
Turks of Arabisch/Berbers spreken met hun broers/zussen en vriend(inn)en zijn,
tiet als de aantallen vragenlilstdeelnemers die enkel Nederlands spreken met hun
ouders, te gering om uitspraken te kunnen doen over de effecten hien'an op de
toetsscores.

Tabel 4.10: Voorkeurstaal van Turkse en Marokkaanse vragenlijstdeelnemers bij mondelinge
communicatie met moeder, vader, broers/zussen en vriend(inn)en (in percentages)
Turkse vragenlijstdeelnemers --'--- r
Vporkeurstaal T T+N     , -  _. -_-_ _-N.-_. Topfu-OD -.-
Moeder 50.9 42.7 6.4 220

Vader 41.1 52.6 6.0 215

Broers/zussen 4.2 63.9 31.9 216

Vriend(inn)en 1.4 63.6 35.0 217

A Marokkaanse vragenlijstdeelnemers
i voorkeurstaal ML__ A(P+N        ._.-8-». --- -Tptaal.Bl)-._ f
Moeder 45.9 49.3 4.8 146

Vader 32.2 59.4 8.4 143

Broers/zussen 0.7 57.3 42.0 143

Vriend(inn)en 3.4 40.0 56.6 145

Samenvatting
Op basis van de voorafgaande resultaten kan geconstateerd worden dat de gespro-
ken thuistaal sterk samenhangt met de behaalde toetsscores op de onderdelen Taal,
Informatieverwerking en Wereldorientatie en, zij het in beperktere mate, die op het
onderdeel Rekenen. Dit geldt zowel voor de onderling door de ouders gesproken
thuistaal, als voor de talen die de leerlingen zelf spreken met hun moeder, vader,
broers en/of zussen en rriend(inn)en. Vergelilking van de leerlingen van wie de
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ouders naast het Turks of Arabisch/ Berbers ook Nederlands onderling spreken
met de leerlingen van wie de ouders enkel Turks of Arabisch/Berbers spreken, laat
zien dat de verschillen in toetsscores op de verschillende onderdelen uit de Eind-
toets minimaal ziin. Vergelijking van de leerlingen op basis van de voorkeurstaal
van de ouders laat zien dat voor de Turkse leerlingen geldt dat deze iets hogere
scores behalen wanneer de voorkeurstaal van de ouders Turks is (met uitzondering
van het onderdeel Wereldorientatie) en voor de Marokkaanse leerlingen dat deze
iets hogere scores behalen wanneer de voorkeurstaal Nederlands is (met uitzonde-
ring van het onderdeel Rekenen). Deze verschillen zijn echter niet significant.

Uit de vergelilking, tot slot, van de leerlingen die met hun ouders enkel Turks of
Arabisch/Berbers spreken met de leerlingen die daarnaast ook het Nederlands
gebruiken, blijkt dat, met uitzondering van het onderdeel Taal bij Turkse vaders, er
een samenhang bestaat tussen het naast het Turks/Marokkaanse ook Nederlands
spreken met hun ouders en hogere toetsscores. Deze verschillen ziin enkel bij het
onderdeel Wereldorientatie bil de Turkse leerlingen (thuistaal met rader) significant
(zie  l'abel  4.8).

4.2.2  Categorie 2: sekse
Uit de analyses van de door de vragenli}stdeelnemers gegeven antwoorden blijkt dat
er sprake is van een ongeveer gelijke verdeling van het aantal jongens en meisies. In
totaal hebben 407 Jongens en 451 nieisies de vragenhist ingevuld (10 missing). De
leerlingen zijn als volgt over de verschillende taalgroepen verdeeld.

Tabel 4.11: Vragenlijstdeelnemers onderverdeeld naar sekse
1

Jongens Meisies Totaal

'Thuistaal.(N=858)  _.  -1 ' _.   - -,_-1   --__--       . ----  . ..
Nederlands 232 264 496
Turks 107 111 218

Arabisch/Berbers                                       68 76 144

.Iwsi*2%*0'i=218)       .'       _-__._Z_-2.-li.  -._.7-  _1    1__---_-J   ..__ ..:-1
Turks                                50               48               98

Turks en Nederlands                            57                      63                    120
·Jhuis E Are*8:1/Berbers (N=144)_--_. _   -I__---        -   -_  _    3-
Arabisch/Berbers                                       30                           42                           72
Arabisch/Berbers en Nederlands            38                    34                    72

Statistische analyse laat zien dat de longens, ongeacht de thuistaal, op drie van de
vier toetsonderdelen beter scoren dan de meisies (Tabel 4.12). Deze verschillen zijn
bij Rekenen en W'ereldorientatie significant. Voor deze onderdelen geldt dat de
effectgrootte varieert van klein tot middelgroot (Nederlands: Rekenen 112=.054,
Wbreldorientatie T12=.10; 7'urks: Rekenen n2=.07, Wereldorientatie 112=.07;
Arabisch/Berbers: Rekenen 112=.08, Wereldorientatie 112=.11). De meisies scoren,
ongeacht de thuistaalachtergrond, beter op het toetsonderdeel Taal. Deze ver-
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schillen ziin echter niet significant. Hoewel de scores voor de Turkse en Marok-
kaanse vragenlilstdeelnemers op alle toetsonderdelen lager ziin dan de scores van
de Nederlandse leerlingen, hangt de sekse van de leerlingen bil alle toetsdeelnemers
in vergelijkbare mate samen met de behaalde scores.

Bil vergelilking ran de Turkse en Marokkaanse vragenliistdeelnemers van wie de
ouders enkel Turks of Arabisch/Berbers spreken met de vragerilijstdeelnemers van
wie de ouders daarnaast onderling ook Nederlands spreken, scoren de  ongens op
alle onderdelen (met uitzondering van het onderdeel Rekenen bii Marokkaanse
vragentilstdeelnemers) hoger wanneer thuis naast het Turks of Arabisch/Berbers
ook Nederlands gesproken wordt (Tabel 4.13 en 4.14). Deze verschillen zijn echter
niet significant. Opvallend is dat voor de meisies juist een samenhang bestaat
tussen het thuis spreken van enkel Turks of Arabisch/Berbers en hogere scores op
alle toetsonderdelen. Ook hierroor geldt dat de verschi]len niet significant ziin

Tabel 4.12: Toetsscore (en standaarddeviaties) per toetsonderdeel onderverdeeld naar
thuistaal en sekse

Thuistaal: Nederlands
1        - -      Taal       ' -·- Rekenen Informatieverwerking Weretdoriantatie    j

(N=496, p=.088)       (N=496. tx.001)      (N=496, p=.055)  .    (N=393, p<.001)
Jongen 41.28 (8.66) 45.56 (9.75) 43.62 (9.33) 44.59 (7.70)

Meisje 42.63 (8.78) 40.52 (11.23) 41.95 (9.98) 39.23 (8.23)

712 .006 .054 .007 .102

; Thuistaal. Turks
Taal ' Rekenen Informatieverwerking Wereldori6ntatie   4

.-.
(1152:18, p=112)        (4 214p<.001)        (N=218, p=.302)   ,     (N=163, p=.001):-·j

Jongen 33.16 (9.48) 39.74 (9.83) 31.43 (9.34) 34.69 (8.25)

Meisje 33.59 (7.87) 34.09 (11.36) 30.21 (8.10) 30.39 (7.47)
42 .001 .066 .005 .070

1 Thuistaal: Arabisch/Berbers

1
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldori6ntatie    i

L....._.      _.   _ (N=144.-ps.509)- _   (N=14 .p=.0011_      IN=144,.ta,1&21         IN=1.17. RS,Q011.._ 1
Jongen 32.18 (9.34) 37.15 (11.30) 32.41 (10.72) 36.58 (8.86)

Meisje 33.18 (8.94) 30.68 (11.44) 30.11 (9.30) 31.00 (7.24)

42 003 .075 .013 .109

Tabel 4.13: Toetsscore (en standaarddeviaties) per toetsonderdeel van Turkse vragenlijst-
deelnemers onderverdeeld naar sekse

  Jongens Taal Rekenen    --   -Iniormatieverwerking Wereldor tatie  1
i    »                 (N=107. p=.570)_...(N=107. p=.877)      (N=107. p=.503)      .(N=84. p=.372)   ..9
T 32.60 (10.44) 39.58 (9.05) 30.78 (9.46) 33.88 (7.91)

T+N 33.65 (8.62) 39.88 (10.54) 32.00 (9.28) 35.50 (8.60)

T12 .003 .000 .004 010

Melijes Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie

(N=111. p=.351) (N=111. D=.884) (N=111, p=.072)_     (N=79, p=.855)
T 34.40 (7.00) 34.27 (9.87) 31.79 (7.23) 30.58 (7.05)

T+N 32.98 (8.47) 33.95 (12.46) 29.00 (8.57) 30.26 (7.84)

112 .008 .000 .029 .000
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Tabel 4.14: Toetsscore (en standaarddeviaties) per toetsonderdeel van Marokkaanse vragen-
lijstdeelnemers onderverdeeld naar sekse
'Jongens Taal Rekenen  1              Inforniati erwerking Weretdoriantatie
  CNE68. D=.617)  .   .   (N=68. D=.569) .(N=68. 9=.3161.     .(N=55,9=.237) _
NB 31.53 (8.27) 38.03 (8.95) 30.93 (9.98) 35.08 (8.97)

A/B+N 32.68 (10.18) 36.45 (12.93) 33.58 (11.27) 37.93 (8.70)
T12 .004 .005 .015 .026

Meisjes Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie
(N=76, p=.256) (N=76. D=.572)         (N=76, p=.910) IN=62, p=.602)

NB 34.24 (9.00) 31.36 (11.83) 30.21 (9.03) 31.45 (7.28)

A/B+N 31.88 (8.82) 29.85 (11.06) 29.97 (9.76) 30.48 (7.29)

42 .017 .004 .000 .005

Statistische analyse (1'abel 4.15) laat daarnaast zien dat de effectgrootte van de
gesproken thuistaal bi j de onderdelen Taal, Rekenen en Informatieverwerking voor
meisles groter is dan voor longens.

Tabel 4.15: Effectgrootte van de thuistaal (Nederlands, Turks en Arabisch/Berbers) per
toetsonderdeel onderverdeeld naar sekse

1            - Taal Rekenen , Infomiatieverwerking Wereldoriantatie'  ,1
Jongen .182 .108 .274 .245

Meisje .219 .112 .276 .224

Samenvatting
Er kan worden vastgesteld dat iongens, ongeacht hun thuistaalachtergrond, signi-
ficant beter scoren op de onderdelen Rekenen en Wereldorientatie. Voor het
onderdeel Informatieverwerking geldt dat, hoewel niet significant, longens betere
resultaten behalen dan meisies, terwill het omgekeerde het geval is bij het onderdeel
Taal. Opmerkelijk is dat er bij de meis Jes op alle onderdelen uit de Eindtoets beter
scoren wanneer hun ouders enkel Turks of Arabisch/Berbers spreken, terwijl voor
de jongens geldt dat zij op vrijwel alle onderdelen beter scoren wanneer naast een
van deze talen ook Nederlands gesproken wordt. Deze scoreverschillen ziin echter
nlet signlficant.

4.2.3  Categorie 3: opleidingsniveau van de ouders
Het opleidingsniveau van de ouders blilkt duideli k te verschillen voor de Neder-
landse, Turkse en Marokkaanse vragenlijstdeelnemers (Tabel 4.16 en 4.17). Bij de
Nederlandse ouders komt het vri wel niet voor dat deze niet of slechts een beperkt
aantal laren basisonderwijs /0) hebben gehad. Bij de Turkse en Marokkaanse
moeders daarentegen heeft respectievelijk 47.3% en 75,3% geen enkel onderwils
genoten of slechts enkele jaren basisonderwijs gevolgd. Voor de Turkse en Marok-
kaanse vaders geldt dat deze percentages respectievelijk 31.2°/0 en 54.6°/0 bedragen.
Slechts 23,6°/0 van de Turkse en 25,9°/0 van de Marokkaanse vaders (ten opzichte
van 89,0°/0 van de Nederlandse vaders) heeft deelgenomen aan het voortgezet
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ondenvijs'.  Voor  de moeders geldt  dat  9,5°/0  van  de  Turkse  en   11,6°/0  van   de
Afarokkaanse moeders (ten opzichte van 82,3% van de Nederlandse moeders) een
opleiding gevolgd heeft na het afronden van de basisschool. Bi  vergelijking van de
ouders die enkel Turks of Arabisch/Berbers spreken met de ouders die onderling
ook Nederlands spreken, valt op dat de laatstgenoemde groep ouders (met name de
vaders) hoger opgeleid is.

Tabel 4.16: Opleidingsniveau van de moeder onderverdeeld naar thuistaal (in percentages)

i Opleiding Geen Enkele BO VBO MAVO HAVO VWO Totaal

I school laren BO
imuistaal: Alle moeders &634)
N 0.0 1.7 15.9 15.6 38.1 17.0 11.6 352

T 20.7 26.6 43.2 1.8 4.7 1.8 1.2 169

NB 54.9 20.4 13.3 1.8 5.3 2.7 1.8 113

1Jh,#staal:.Turkse.moeders (N=169) 1

T 19.7 30.3 47.4 1.3 1.3 0.0 0.0             76

T+N 21.5 23.7 39.8 2.2 7.5 3.2 2.2             93

f Thuistaal: Marokkaanse moeders (N=113)                                                  ·    -                               -       . .i
NB 60.0 18.5 10.8 3.1 4.6 3.1 0.0             65

A/B+N 47.9 22.9 16.7 0.0 6.3 2.1 4.2             48

Tabel 4.17: Opleidingsniveau van de vader onderverdeeld naar thuistaal (in percentages)

Opleiding  Geen     .   Enkele      .BO  ,         VBO      ..MAV- ,      HAVO  .   VWO Iotaal
.school.. -jaren BO_ .--''_...   -.-..'«..-·'...':--...'.

Thuistaal: Alle vaders (N=581) »  ·.-'   '      .   ,       ·         3    -   '   3  '.. 3 :  i  '  :   -
N 0.6 1.8 8.6 21.7 29.7 20.8 16.8 327

T 8.3 22.9 45.2 7.0 8.3 4.5 3.8 157

AIB 26.8 27.8 19.6 6.2 9.3 5.2 5.2             97

1 Thuistaai Turkse vaders (N.1 ST                                 .                       ,                  .                                                     1
T 13.3 17.3 58.7 4.0 1.3 5.3 0.0 75

T+N 3.7 28.0 32.9 9.8 14.6 37 7.3             82

ti huistaal: Marokkaanse vaders (N=en
AIB 30.2 37.7 18.9 0.0 1.9 5.7 5.7             53

A/B+N 22.7 15.9 20.5 13.6 18.2 4.5 4.5 44

Wanneer gekeken wordt naar de door de leerlingen behaalde toetsscores in relatie
tot de opleiding van de ouders, wordt zichtbaar dat de scores over het algemeen
hoger ziin wanneer de opleiding van de ouders hoger is (Tabel 4.18 en 4.19). Dit
geldt voor alle leerlingen, ongeacht de thuistaalachtergrond. Voor de Turkse leer-
lingen geldt dat de door de rader gevolgde opleiding de grootste invloed lijkt te
hebben op de scores op het onderdeel Informatieverwerking.

Vanwege de geringe aantallen Nederlandse ouders zonder opleiding en de
eveneens geringe aantallen Turkse en Marokkaanse ouders met een afgeronde
opleiding voortgezet onderwils is het niet mogelijk de effectgrootte van het
opleidingsniveau na te gaan voor vragenliistdeelnemers gesplitst naar de thuistalen
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Nederlands, Turks en Arabisch/Berbers. Er is daarom voor gekozen de groep
Turkse en Marokkaanse vragenlijstdeelnemers bij deze analyse (Tabel 4.20 en 4.21)
samen te voegen en her opleidingsniveau in te delen in twee categoriedn: (1) geen
opleiding/(enkele jaren) basisonderwijs (aangeduid als BO) en (2) voortgezet
onderwijs (VO).

Tabel 4.18: Toetsscores onderverdeeld naar thuistaal en opleidingsniveau van de moeder*

1 Opleiding Geen Enkele      BO            VBO          MAVO      HAVO       VWO
school jaren BO                                                                               '

1Jhuistaal:  Nederlaoda   -  ----,   -
Taal 35.83 38.91 41.65 42.56 47.02 45.85

Rekenen 30.83 39.30 40.04 43.59 48.50 48.68

Informatieverwerking 33.17 39.95 41.04 43.06 48.45 48.46

WereldoriOntatie 32.50 40.11 40.53 42.02 46.40 47.23

Thu*MW;JURS.2_1   ·--_...__    .._  _---,·   ._.                     _       .      _                »__   ._.    -
Taal 30.34 33.42 33.84

Rekenen 33.60 34.44 39.08

Informatieverwerking 29.51 28.76 31.36

WereldoriOntatie 31.61 30.71 33.40

:Thuist#al: Arabisqh/Berbers_-  ...._  ....  _     _..       ..                  __. _-. _4    __-_
Taal 32.39 32.61 35.47

Rekenen 33.60 31.78 35.93

Informatieverwerking 29.71 29.74 34.00
Wereldori5ntatie 33.08 29.42 37.27

* Toetsscores zijn enkel opgenomen wanneer 10 of meer moeders de betreffende opleiding hebben
afgerond (zie ook Tabel 4.16)

Tabel 4.19: Toetsscores onderverdeeld naar thuistaal en opleidingsniveau van de vader*
i Opleiding                        «     Geen

'
Enkele,„      BO                   VBO               MAVO          HAVO,        VWO         1

t school laren BO

'TI ul 1:-Npde[tonds._.._ 2 ...,»                                                                                                                   1

Taal 34.83 37.14 42.18 43.08 44.16 45.55

Rekenen 34.50 38.21 43.70 43.48 45.59 48.45

Informatieverwerking 34.00 36.25 42.34 43.07 45.34 48.00

Wereldori6ntatie 31.00 37.35 42.67 41.40 44.58 46.61

201uisl@*Turks.__1: _„...1_ -
Taal 24.54 33.28 33.46 33.64 33.31

Rekenen 32.23 35.22 37.51 40.27 36.31

Informatieverwerking 25.38 29.72 30.30 33.36 31.08

Wereldorientatie 28.20 32.70 32.83 33.00 32.09

1Ihulstaal...Araiscl*Ele-Woo-...,i' 7 1

Taal 31.54 32.04 29.74

Rekenen 32.62 31.07 33.32

Informatieverwerking 29.96 29.22 27.47
Wereldori6ntatie 33.41 30.65 33.93

* Toetsscores zijn enkel opgenomen wanneer 10 of meer vaders de betreffende opleiding hebben
afgerond (zie ook Tabel 4.17)
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Tabel 4.20: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar thuistaal en opleidings-
niveau van de moeder

1 Thuistaal: Nederlands
Taal              - Rekenen Informatieverwerking Wereldori6ntatie

...---.---. 11,1=352, p<.001)  _.._-(N,452, Ps,Qf)1). __142952,9<.0911  _ _.iNER79.P=*002)
BO 38.61 (8.28) 38.48 (10.74) 39.29 (8.99) 39.50 (7.86)

VO 43.78 (7.94) 44.65 (9.88) 44.56 (9.04) 43.33 (8.02)

112 .057 .052 .047 .033

Thuistaal: Turks of Arabisch/Berbers
'   .'Taal   : ' -   .              Rekenen                       Informatieverwerking  Wpreldoriantatie

(NE282, p=.3791          (N=282, p=.627)   ...(N=292, p=.0191.          CN=22R. p=.122)
BO 32.91 (8.70) 35.30 (11.34) 30.25 (8.88) 32.46 (8.23)

VO 34.41 (8.89) 36.38 (10.50) 34.34 (8.91) 35.07 (8.04)

T12 .003 .001 .019 .011

Tabel 4.21: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar thuistaal en opleidings-
niveau van de vader

,Thoistaak Nederlands- - -        .-   -    . «                . -
I Taal  - , Rekenen Informatjeverwerking Wereldori6ntatie;  
__(51#32711-<401)"'..&(N=327, p<.001)  1   (N=327. ps(*)11_  --(N=257, ps.*11)  1

BO 36.94 (8.37) 37.92 (10.91) 36.19 (8.02) 36.86 (8.62)

VO 43.58 (7.93) 44.97 (9.45) 44.35 (8.86) 43.40 (7.78)

112 .064 .050 .079 .063

Thuistaal: Turks of Arabisch/Berbers .      I

Taal Rekenen _ Informatieverwerking Wereldoriantatie
..   ' ...».._.IN=254.-P=· ill.....i(NELB, PE01Zl.     .(N=-254, P<·-041) - iNE@QQI P.=,013).    ,

BO 31.99 (8.82) 34.74 (11.15) 29.38 (8.79) 32.32 (8.29)

VO 35.26 (8.26) 38.63 (11.13) 35.11 (9.71) 35.74 (8.44)

T12 .026 .022 .070 .031

Bovenstaande tabellen bevestigen dat zowel de Nederlandse als de Turkse/Marok-
kaanse leerlingen op alle toetsonderdelen significant hoger scoren wanneer de
ouders hebben deelgenomen aan het voortgezet onderwijs. Opvallend is dat de
verschillen in toetsscores van leerlingen van wie de ouders al dan niet aan het
voortgezet onderwijs hebben deelgenomen niet significant zijn bij de Turkse/
Marokkaanse moeders bij de onderdelen Taal, Rekenen en Wereldorientatie. De
effectgroottes varieren van klein tot middelgroot. In overeenstemining met de
gegevens uit Tabel 4.19 geldt voor de Turkse en Marokkaanse leerlingen dat het
percentage verklaarde variantie van het opleidingsniveau van de vader het grootst is
bi  het onderdeel Informatieverwerking. Dit is tevens het geval bij de Nederlandse

leerlingen.

Naast de relatie tussen het opleidingsniveau van de ouders en de behaalde toets-

scores op de verschillende toetsonderdelen is tevens nagegaan welke rol de door de
ouders gesproken thuistaal in combinatie met het opleidingsniveau van de ouders
heeft op de toetsscores (Tabel 4.22 en 4.23).
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Tabel 4.22: Toetsscores (en standaarddeviaties) per toetsonderdeel onderverdeeld naar
thuistaal en onderverdeeld naar de door de moeder gevolgde opleiding (onderverdeeld naar
geen onderwijs/(enkele jaren) basisonderwijs en voortgezet onderwijs)
Geen onderwis/ (enkele laren) basisonderwijs 1

1 Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie     
«--- (N=315.*.001)- (N=315.0=.047) (N=315, p<.001)       (N=245. p<.001)

N 38.61 (8.28) 38.48 (10.74) 39.29 (8.99) 39.50 (7.86)

T, A/B 32.91 (8.70) 35.30 (11.34) 30.25 (8.88) 32.46 (8.23)

,112
.065 .013 .141 .109

'

Voortgezet onderwijs                                                                                                                                                              1

i

Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie   '

(N=319, p<.001)       (N=319, p<.001)_     (N=319, p<.001) IN=256, p<.OQI)_
N 43.78 (7.94) 44.65 (9.88) 44.56 (9.04) 43.33 (8.02)
T, A/B 34.41 (8.89) 36.38 (10.50) 34.34 (8.91) 35.07 (8.04)

T12 .102 .054 .096 .092

Tabel 4.23: Toetsscores (en standaarddeviaties) per toetsonderdeel onderverdeeld naar
thuistaal en onderverdeeld naar de door de vader gevolgde opleiding (onderverdeeld naar geen
onderwijs/(enkele jaren) basisonderwijs en voortgezet onderwijs)
Geen onderwils/ (enkele jaren) basisonderwijs

Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldorientatie

(N=228, p=.002)_.. (N=228, D=.1171 (N=228. p<.001) (N=178, p=.009)
N 36.94 (8.37) 37.92 (10.91) 36.19 (8.02) 36.86 (8.62)

T, A/B 31.99 (8.82) 34.74 (11.15) 29.38 (8.79) 32.32 (8.29)

42 041 .011 .076 .038
i Voortgezet onderwils

Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie  {
(N=353. p<.001)       (N=353, p<001)    _(N=353. p<.001)       (11=279. D<.0011_

N 43.58 (7.93) 44.97 (9.45) 44.35 (8.86) 43.40 (7.78)

T, A/B 35.26 (8.26) 38.63 (11.13) 35.11 (9.71) 35.74 (8.44)

42 .137 .058 .133 .122

Uit beide tabellen blijkt dat de verschillen tussen Nederlandse en Turkse/ Marok-
kaanse leerlingen in de toetsscores op de toetsonderdelen Taal, Informal:ie-
verwerking en W'ereldorientatie in belangrijke mate verklaard worden door de
gesproken thuistaal. Wel zijn er verschillen waarneembaar tussen het opleidings-
niveau en de mate van invloed van de thuistaal. Zo is het percentage verklaarde
variantie bij de onderdelen Informatieverwerking en Wereldorientatie hoger
wanneer de vader deelgenomen heeft aan het voortgezet onderwijs dan wanneer hij
de basisschool (gedeeltelijk) heeft afgerond. Bii de moeders is het percentage
verklaarde variantle lager wanneer de moeder het voorgezet onderwils heeft
afgerond. De effectgrootte van de gesproken thuistaal op de onderdelen Taal en
Rekenen is bi j zowel de rader als de moeder hoger wanneer de ouders weI hebben
deelgenomen aan het voortgezet onderwils. Opvallend is dat de verschillen tussen

Nederlandse en Turkse/Marokkaanse leerlingen, met uitzondering van de score-

verschillen op het onderdeel Rekenen bij een laag opleidingsniveau van de rader,
significant zqn.
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Samenvatting
Turkse en Marokkaanse ouders ziln beduidend lager opgeleid dan Nederlandse
ouders. Opvallend is de grote groep Marokkaanse moeders die geen enkele op-
leiding heeft genoten. Stat:istische analyse laat zien dat deelname aan het voortgezet
onderwils door Nederlandse en Marokkaanse vaders en moeders en Turkse vaders
op alle toetsonderdelen samenhangen met significant betere toetsresultaten. Voor
de 7'urkse en itiarokkaanse moeders geldt dat deelname aan het voortgezet onder-
Wils enkel op het onderdeel Informatieverwerking samenhangt met significante
scoreverschillen (zie Tabel 4.20).

4.2.4  Categorie 4: religieus besef
1-Iet geloof blijkt in de 'I'urkse en Marokkaanse gezinnen vaker onderwerp van
gesprek te ziin dan in de Nederlandse (Tabel 4.24 en 4.25). Van deze laatste groep

geeft 89,5% van de vragenli istdeelnemers aan slechts af en toe of (bijna) nooit met
de moeder over het geloof te praten en 93,4% dat het geloof zelden het onderwerp

gesprek is met hun rader. Voor de Turkse en Marokkaanse vragenlilstdeelnemers
geldt dat respectievelilk 40,0°/0 en 21,0°/0 aangeeft af en toe of (b#na) nooit met hun
moeder te spreken over aan religie verwante onderwerpen. In gesprekken met hun
vader liggen deze percentages op respect:ievelijk 38,7% en 20,5%. In onderstaande
tabellen is zichtbaar in welke mate er thuis met de moeder en de rader wordt
gesproken over het geloof. De thuistaal is in beide gevallen uitgesplitst naar ouders
die enkel Turks of At:abisch/Berbers spreken en ouders die daarnaast ook Neder-
lands onderling spreken. Binnen deze laatste groepen treden geen grote verschillen
op in de mate waarin over het geloof gesproken wordt.

Tabel 4.24: Mate waarin door de leerlingen aangegeven wordt met de moeder over het geloof
te spreken onderverdeeld naar thuistaal (in percentages)

Heelvaak Vaak Regelmatig    Af en toe (Bijna) nooit Totaal (N)

1.Thuistaal; Alle moQders_(N--854)
I

N 1.0 3.2 6.3 13.2 76.3 494

T 16.6 22.6 20.7 27.6 12.4 217

NB 27.3 33.6 18.2 11.2 9.8 143
----

diiuistaali.Tliilise mo ders IN = 2171                   _                                                                                                                             h
T 16.5 19.6 22.7 29.9 11.3          97

T+N 16.7 25.0 19.2 25.8 13.3 120
-                                                                                            .......'....................TtiOistaal: Margkkaansemppders (14.143)_. ----- ----         ---    .  .-...--'.- .."-.K

NB 27.8 37.5 13.9 11.1 9.7          72

A/B+N 26.8 29.6 22.5 11.3 9.9           71
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Tabel 4.25: Mate waarin door de leerlingen aangegeven wordt met de vader over het geloof te
spreken onderverdeeld naar thuistaal (in percentages)

Heel vaak   - Vaak Regelmatig    Af en toe (Bijna) nooit Totaal (N)    .
Thuistaal:.Alle vaders (N,= 816)   2..... _---«- -_-  .-      _ _     - -          -                  .--
N 0.9 2.3 3.4 11.7 81.7 470
T 15.8 22.0 23.4 21.5 17.2 209
NB 29.2 28.5 21.9 13.9 6.6 137
I ui*al: Turkse vaders (N =-209).      1    p     «      -   Jr --   . __2     - - _ -  -------=  -
T 18.9 21.1 18.9 22.1 18.9                   95

T+N 13.2 22.8 27.2 21.1 15.8 114

Ihuistaal: Marokkaanse vaders(N-56137) .   '      --.   .i.--J.-.11. -17,- 1.*-,   ,  »
AIB 33.3 33.3 18.2 10.6 4.5                   66

A/B+N 25.4 23.9 25.4 16.9 9.1                    71

Vanwege de te kleine aantallen Nederlandse leerlingen die aangegeven (heel) vaak
over het geloof te praten en de geringe aantallen Turkse en Marokkaanse leerlingen
die aangegeven (bijna) nooit hierover te spreken, zijn de antwoordmogelijkheden
samengevoegd tot twee categorieen en is op basis daarvan nagegaan wat de
effectgrootte is van de mate waarin over religie gesproken wordt op de scores op
de verschillende toetsonderdelen (Tabel 4.26 en 4.27): (1) (heeD vaak/regelmatig
(aangeduid als 'vaak') en (2) af en toe/(b#na) nooit (aangeduid als 'af en toeD

Statistische analyse laat zien dat voor het toetsonderdeel WereldoriEntatie,
waarin binnen de opgavenrubriek 'Maatschappelijke verhoudingen en geestelijke
stromingen' vragen gesteld worden over religie, de toetsscores voor alle leerlingen

hoger zijn als er regelmatig met de ouders gesproken wordt over geloof (met
uitzondering van Turkse leerlingen in gesprek met hun moeder en vader). Deze
verschillen zijn evenwel niet significant. Enkel voor de Marokkaanse leerlingen die
vaak met hun vader en moeder over het geloof praten is er sprake van een kleine
effectgrootte (respectievelijk 112=.027 en T12=.025)

Tabel 4.26: Toetsscores (en standaarddeviaties) op het onderdeel Wereldoriantatie
onderverdeeld naar thuistaal en de mate waarin met de moeder gesproken wordt over geloof
Thuistaal: Nederlands (N=392.'pi=.198)'  " "-1'   ' ' 'i:  '    7&,-I"*"              -                       .:       ...        . . . 22-11- ,
Vaak 43.35 (8.85)

Af en toe 41.60 (8.37)

r12                          .004

ThuistaaJ: Turks (N=162, =.841)»,1      _,t  .i     ..__ "'.._.  .__         -    66221
Vaak 32.51 (8.05)

Af en toe 32.77 (8.35)

T12                          000
Thilistaal: Arabisch/Berbdth (N=117. p=.088) ·    -  7      --  2-..    i   __- _._.-_,7---'    .  2-
Vaak 34.21 (8.57)

Af en toe 30.96 (7.47)
112                          .025
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Tabel 4.27: Toetsscores (en standaarddeviaties) op het onderdeel Wereldorientatie
onderverdeeld naar thuistaal en de mate waarin met de vader gesproken wordt over geloof
iThuistaal: Nederlands (N=373, p=.459)                   -                                              -   -
Vaak 43.13 (9.95)

Af en toe 41.82 (8.23)

112                             .001

ThuistaaE'Turks (N=156. p=.942)
Vaak 32.56 (8.09)

Af en toe 32.69 (8.20)

nZ                          .000

Jhuistaa'7*FabiscIVBe#*i  (N=1«p=.084)
Vaak 33.87 (8.02)

Af en toe 30.64 (8.69)
T12                          .027

Wanneer gekeken wordt naar de vier specifieke items uit het onderdeel Wbreld-
orientatie die vallen onder de opgavenrubriek 'Mastschappelijke verhoudingen en
geestelijke stromingen' (Tabel 4.28) en DIF vertonen in het voordeel van Turkse/
Marokkaanse leerlingen (zie Hoofdstuk 5), valt op dat de invloed van het spreken
over het geloof met de vader bij de Nederlandse leerlingen het grootst is bil item
220, waar het onderwerp van de gestelde vraag een kloosterzuster is (verschil in
goedscore bii 'vaak' (95.8°/0) en 'af en toe' (72.5°/0) (zie Tabel 4.28) spreken over
geloof is significant (%2(1)=6.36, p=.006)).Bij de overige items is er vri iwel geen
verschil in goedscore tussen de leerlingen bij wie thuis wel of niet over het geloof
gesproken wordt (met uitzondering van  item 186: significant verschil voor Neder-
landse leerlingen die af en toe met hun vader over geloof spreken ()(2(1)-4.71,
p=.039)). Voor de Turkse en Marokkaanse leerlingen geldt dat ze vrijwel alle vier
de items vaker juist beantwoorden als er thuis vaak over geloof gesproken wordt.
Voor item  220,  en  in  mindere  mate voor item  199  (waarin een vraag wordt gesteld
over de Klaagmuur) geldt dat dit verschil bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen
groter  is   dan   bij de overige items   (item 199, significant   verschil  voor  Turkse
leerlingen die vaak met hun vader over geloof praten ()(2(1)-5.21, p=.017))· Dit zou
kunnen wellicht impliceren dat, in tegenstelling tot de Nederlandse leerlingen, bij de
Turkse en Marokkaanse leerlingen thuis niet alleen over het geloof gesproken
wordt dat thuis beleden wordt, maar ook over andere religies. Het aantal items
waarin vragen warden gesteld over (aan) religie (verwante onderwerpen) is echter te
gering om hier concrete uitspraken over te doen.
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Tabel 4.28: Percentage leerlingen dat het juiste antwoord heft gegeven op de religie-items 186,
199, 214 en 220 onderverdeeld naar thuistaal en de mate waann thuis met moeder en vader
over geloof gesproken wordt
  Nederlands Turks Arabisch/Berbers

3 Praten  met Vaak Af en toe Vaak Af en toe Vaak Af en toe       1

 moeder           (N=38)    .(17=352)           CN=911       - i(N=71)           . (N=94) (N=22)   _ i
186 86.8 85.2 98.9 98.6 100.0 95.5

199 50.0 54.5 53.8 53.5 78.7 81.8

214 68.4 71.6 84.6 83.1 67.0 63.6

220 84.2 73.0 81.3 80.3 86.2 77.3

Praten met      Vaak                Af en toe         Vaak                Af en toe Vaak Af en toe    
_™Igr_ .   (N.24) _ . IN=349) (N=95)               (N=62) (N=91) (N=19) _i
186 70.8 86.8 98.9 89.4 100.0 100.0

199 54.2 53.9 58.9 40.3 76.9 84.2

214 79.2 69.9 85.3 82.3 67.0 63.2

220 95.8 72.5 80.0 83.9 83.5 78.9

Uit statistische analyse (Tabel 4.29) blijkt ook dat zowel de Turkse en Marokkaanse
leerlingen die vaak met hun moeder over geloof praten als de leerlingen die dit
slechts af en toen doen, significant beter scoren dan de Nederlandse leerlingen op
de betreffende items (respectievelijk p=.011 en p=.012). De effectgrootte van de
thuistaal speelt hierbij een kleine rol (respectievelijk 112=.040 en 112=.020) . Voor wat
betreft de gesprekken over religie met de vader geldt dat enkel de Turkse en
Marokkaanse leerlingen die af en toe met hun vader over geloof spreken significant
beter scoren op de vier Wereldorientatie-items dan de Nederlandse leerlingen
(p=.041). De effectgrootte van de thuistaal is hierbil ecliter klein (n 2=.01 5)

Tabel 4.29: Gemiddelde score (en standaarddeviaties) op de items 186, 199, 214 en 220
(min=0, max=4) onderverdeeld naar thuistaal en de mate waarin met de moeder over geloof
gesproken wordt

  Praten over geloof met moeder
L                        Vaak/rpgelmatig.(N=223, p.=,01.1.)___ _ _Aten,tgp/(bijila) 099.RIN=445. 950.121...3
N 2.89 (0.86) 2.84 (0.96)

T 3.19 (0.71) 3.15 (0.73)
NB 3.32 (0.68) 3.18 (0.59)

112 .040 .020
' Praten over geloof met vader
1-__ _  .  Vaal 'reqelmatig.(hl 2lg.PE.243)_._ _-    N en toe/(bilnalmoit (N=430, RE:#.11_3
N 3.00 (0.72) 2.83 (0.96)
T 3.23 (0.74) 3.05 (0.69)
NB 3.27 (0.68) 3.26 (0.65)

42 .014 .015

Samenvatting
In Nederlandse gezinnen wordt beduidend minder over geloof gesproken dan in
Turkse en Marokkaanse gezinnen. Het spreken over religie heeft echter vrijwel
geen effect op de behaalde toetsscores bil de verschillende onderdelen uit de Eind-
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toets. Alleen bij de Marokkaanse leerlingen is er een beperkte samenhang tussen de
mate waarin over religie gesproken wordt en de scores voor het onderdeel Wereld-
orientatie. Voor de score op de specifieke religie-items is voor de Turkse en Marok-
kaanse leerlingen vooral het spreken met de moeder over geloof van belang.

4.2.5  Categorie 5: mate van geletterdheid
Bil de mate van geletterdheid wordt in deze paragraaf een onderscheid gemaakt

naar (1) de mate waarin zowel door de leerling zelf als door de ouders gelezen
wordt en (2) de mate waarin is voorgelezen toen de leerling vier tot tien jaar oud
was.

Lezen
Uit statistische analyse (Tabel 4.30) blilkt dat 42,50/0 van de Turkse en 50,3% van de
Marokkaanse leerlingen aangeven 'iedere dag of enkele keren per week' te lezen ten

opzichte van 39,0% van de Nederlandse leerlingen. Opvallend is dat 37,6% van de
Nederlandse leerlingen aangeeft heel weinig te lezen (ten opzichte van 29,0% van
de Turkse en 23,8% van de Marokkaanse leerlingen). De verschillen in de mate van
lezen tussen Nederlandse, Turkse en Marokkaanse leerlingen zijn significant
(%2(4)=13.09, p=.011)

Tabel 4.30: Door de leerlingen aangegeven mate waarin zij lezen onderverdeeld naar thuistaal
(in percentages)

       -                     ledere dag/enkele       Een of enkele:keren    Een
of enkele keren

Totaal (N)  .   -' 
keren per week ,   ,     per maand'      '        „  per iaar/heel weinig                             -

N 39.0 23.5 37.6 498

T 42.5 28.5 29.0 221

NB 50.3 25.9 23.8 147

Tegen de verwachting blijken de Marokkaanse leerlingen die aangeven weinig te
lezen ('een of enkele keren per jaar/heel weinig') op alle toetsonderdelen te beter
scoren dan de leerlingen die aangeven regelmatig ('een of enkele keren per maand1
te lezen (Tabel 4.31). Ditzelfde geldt voor de Turkse leerlingen op de toetsonder-
delen Rekenen en Informatieverwerking. Deze verschillen zijn echter bij beide

groepen leerlingen niet significant.
Wel significant zijn de verschillen tussen de scores van de Nederlandse leer-

lingen die veel en weinig lezen op de onderdelen Taal en Inf-ormatieverwerking

(beide p<.001). Het percentage verklaarcle variantie is in beide gevallen klein (res-
pectievelijk 4.4% en 4.3%). Voor de Turkse leerlingen geldt dat deze significant
beter scoren op het onderdeel Wereldorientatie wanneer zi  aangeven enkele keren
per maand te lezen (p=.031, verklaarde variantie-4.204)
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Tabel 4.31: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar thuistaal  en  de  mate
waarin de leerling leest (++='iedere dag/enkele keren per week', +='een of enkele keren per
maand', -='een of enkele keren per jaar/heel weinig')
Thuistaal: Nederlands

Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie

(N=498, p<.001)         -(5&2493 PE,162) ...._(NE49-8,1)1:,QO11___(Ns395, PE,22D
++ 44.05 (8.44) 43.56 (10.82) 44.86 (8.87) 42.60 (8.41)

+ 42.29 (8.37) 43.61 (10.40) 43.17 (9.37) 42.01 (8.38)
- 39.87 (8.74) 41.66 (11.14) 40.30 (10.18) 40.94 (8.43)

92 .044 .007 .043 .008

Thuistaal: Turks
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie

(N=221. p=,377) (N=221,pe.709)___14=221,-PE 8)        (Ne165, p=.0311
++ 33.49 (8.88) 36.53 (11.02) 30.46 (8.74) 30.80 (7.85)

+ 34.33 (8.44) 36.22 (10.56) 30.84 (8.20) 34.60 (8.29)
- 32.20 (8.55) 37.73 (11.43) 31.30 (9.17) 33.52 (7.97)

112 .009 .003 .002 .042

Thuistaal: ArabiscWBerbers
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie

(N=1.47. P=·825).            (N-1-41 4 21._  .  (N=147.  9=.739)             (N--120.  PE·992)
++ 32.47 (8.62) 32.95 (11.76) 30.62 (10.10) 33.53 (8.29)

+ 32.34 (8.70) 33.24 (11.82) 30.89 (9.24) 33.65 (8.16)
- 33.51 (10.36) 35.91 (11.76) 32.20 (10.64) 33.79 (9.16)

112 .003 .011 .004 .000

W'anneer naar het leesgedrag van de moeder gekeken wordt (zoals dat wordt
aangegeven door de leerlingen), blijkt dat de Nederlandse moeders significant vaker
lezen (%2(4)=274.16, p<.001) dan de Turkse en Marokkaanse moeders. Van de
Nederlandse leerlingen geeft 61,3°/0 aan dat hun moeder (heeD vaak leest, ten
opzichte  van  17,2  van  de  Turkse  en  16,1°/0  van  de  Marokkaanse  leerlingen.  Voor
deze laatste groepen leerlingen geldt bovendien  dat respectievelijk 19,59/o  en  38,7°/o

aangeeft dat hun moeder niet kan lezen. Van deze moeders heeft niemand deel-
genomen  aan  het voortgezet  onderwijs en heeft respectievelijk  68,6°/0  en  78,700

geen opleiding genoten.
Uit de analyse blijkt dat de l'urkse moeders die wel kunnen lezen vaker de krant

lezen dan een boek: 48,6% van de Turkse moeders leest regelmatig de krant en
30,0°/0 een boek. Door de leerlingen wordt gangegeven dat slechts 16,0% van de
moeders regelmatig zowel de krant als een boek lezen; 40% ran de moeders leest

geen van beide.
Voor de Marokkaanse moeders geldt eveneens dat slechts een gering aantal

moeders zowel de krant als boeken leest (15,2°/0). Bovendien geeft 46,8°/0 van de
leerlingen aan dat hun moeders noch de krant noch boeken lezen. Voor de lezende
Marokkaanse moeders geldt dat, in tegenstelling tot de Turkse moeders, er vaker
boeken gelezen worden (40,7° 0) dan de krant (35,40'0)
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Dit geldt niet voor de Nederlandse moeders: 66,6°/0 van de lezende moeders leest

regelmatig een boek ten opzichte van 85,7°/o moeders die regelmatig de krant lezen.

Van de Nederlandse vragenlijstdeelnemers geeft bovendien slechts 6,7% aan dat er
door de moeder kranten noch boeken gelezen worden (ten opzichte van 59,0% van
de moeders die beide regelmatig lezen).

Statistische analyse laat zien dat niet het soort leesactiviteit van de moeder ver-
antwoordelijk is roor een hoog percentage verklaarde variantie in de toetsscores,
maar het feit 6f de moeder leest. Voor de Nederlandse leerlingen geldt dat zi j op
alle toetsonderdelen significant beter scoren wanneer hun moeder vaak leest (Tabel
4.32). De effectgrootte is echter klein. Voor zowel de Turkse als Marokkaanse
leerlingen geldt dat zil een significant betere score behalen op het onderdeel Taal
wanneer hun moeder vaak leest. Daarnaast geldt dit voor de Turkse leerlingen ook
voor het onderdeel Rekenen.

Tabel 4.32: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar thuistaal en de mate
waarin de moeder volgens de leerling leest

Thuistaal: Nederlands
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie

-'                (N=489, p=.001)«  1.(N=489, p<.001)
.
(N=489, ps.00111      (N=389, p<.001)

Vaak 43.29 (8.26) 44.96 (10.47) 44.61 (8.89) 43.33 (7.72)

Af en toe 40.62 (8.61) 40.06 (10.42) 40.09 (10.0) 39.56 (8.64)

112 .023 .050 .053 .049

Thuistaal: Turks        "   '' '      -   -t .181'               --    . - -            ' .      - -       t. -,-- 6
= Taal                 - Rekenen

'
Informatieverwerkgng Wereldorientatie

4  0 ,    .          1"(N=215, p=.045)        (N=215, p=.019)     ' (N=216, ii=.265)1.,- (N.=1,60,1».082)
Vaak 34.84 (10.21) 38.97 (10.69) 31.32 (9.90) 33.88 (7.34)

Af en toe 33.93 (8.00) 37.88 (10.07) 31.49 (8.13) 33.38 (8.22)

Kan niet lezen 30.52 (8.89) 32.95 (12.88) 29.02 (9.24) 29.94 (8.29)

112 .029 .037 .012 .031

Thuistaal: Arabisch/Berbers...      ' '  -    - -   -  -,- »   " · - C -                  '   ·     -   «
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie  -
jN=137, pi.035).(Ni,137, p=.107) .:' (N=137, p=.053)=.     (N66113, pE.072)

Vaak 34.86 (7.91) 36.09 (9.08) 32.68 (9.47) 35.81 (6.77)

Af en toe 32.24 (9.49) 35.29 (12.73) 32.68 (10.40) 34.44 (8.97)

Kan niet lezen 30.36 (8.45) 31.17 (11.30) 28.43 (9.36) 31.10 (8.01)

112 .049 .033 .043 .047

Bij vergelijking van de toetsscores in relatie tot het lezen van de krant blijkt dat de
verschillen in scores bij vrilwel alle onderdelen weliswaar hoger zijn wanneer de
moeder regelmatig de krant leest, maar niet significant. Voor het lezen van boeken
geldt dat de door de Nederlandse leerlingen behaalde scores op alle onderdelen
significant hoger ziin wanneer de moeder regelmatig boeken leest (bij alle toets-

onderdelen p<.001). De effectgrootte is bij deze onderdelen klein tot middelgroot
(Taal: 112=.026, Rekenen: 112=.041, Informatieverwerking n2=.030, Wereld-

oridntatie: T12=.042). Voor de Turkse en Alarokkaanse leerlingen geldt dat de scores,
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met uitzondering van de scores van de Turkse leerlingen op de onderdelen Taal en
Informatieverwerking, wel hoger zijn wanneer de moeder boeken leest. De ver-
schillen zijn echter niet significant.

Analyse van het leesgedrag van de vaders laat zien dat er geen verschil is in de mate
waarin de Nederlandse, Turkse en Marokkaanse vaders lezen (respectievelijk
39.6°/0,35.9°/0 en 40.4°/0 van de leerlingen geeft aan dat hun vader (heeD vaak leest).
Wel is er een proportioneel verschil tussen het aantal vaders dat volgens de leer-
lingen niet kan lezen: 1.0% van de Nederlandse leerlingen geeft aan dat hun vader
niet kan lezen ten opzichte van 4.4°'0 van de Turkse en 8.1°/0 van de Marokkaanse
leerlingen. Opmerkeli k is dat de Nederlandse leerlingen van wie de vader niet kan
lezen aangeven dat hun vader wel het basisonderwijs (N=2) en het voortgezet
onderwijs heeft afgerond (N=3). Voor de Turkse en Marokkaanse leerlingen geldt
dat geen enkele niet-lezende vader het voortgezet onderwiis heeft gevolgd, res-
pectievelilk 3 en 4 vaders de basisschool hebben bezocht en 4 en 5 vaders geen
enkele opleiding hebben genoten.

Uit de analyse blijkt dat de alle vaders die wel kunnen lezen vaker de krant lezen
dan een boek. Van de Nederlandse vaders leest 92.9°/o regelmatig de krant, terwi11
36.9% regelmatig een boek leest. 35.5°/0 Van de Nederlandse vaders leest regelmatig
zowel de krant als boeken. Net als bij de Nederlandse moeders valt op dat slechts
een beperkt aantal vaders boeken noch kranten leest (5.9°/o).

Bil de Turkse en Marokkaanse vaders is het aantal vaders dat geen boeken en
kranten leest beduidend lager dan het aantal moeders voor wie dit geldt, res-
pectievelijk  15.2%  en  22.9%.  Net  als  voor de Nederlandse vaders geldt  dat  de
Turkse en Marokkaanse vaders vaker de krant (respectievelilk 82.7°/0 en 73.9%) dan
een boek lezen (respectievelijk 22.8% en 28.2°/0). Voor de Turkse r-aders geldt dat
20.7°/0 regelmatig zowel boeken als kranten leest, tegenover 22.9°/0 van de Marok-
kaanse vaders.

Om uitspraken te kunnen doen over de effectgrootte op de toetsscores van het
leesgedrag van de vader is vanwege de te geringe aantallen vaders die niet kunnen
lezen besloten deze groep buiten beschouwing te laten. Statistische analyse laat zien
dat, met uitzondering voor de scores op het onderdeel Rekenen van de Turkse
leerlingen, de vragenli'stdeelnemers op alle onderdelen hoger scoren wanneer hun
rader (heel) vaak leest (Tabel 4.33). De verschillen zijn echter alleen significant op
de onderdelen Rekenen (p=.022), Informatieverwerking (p=.001) en Wereld-
orientatie (p=.006) voor de Nederlandse leerlingen. Het percentage verklaarde
variantie is hierbil klein (Rekenen: 712=.011, Informatieverwerking: n2=.025,
Wereldorientatie: 92=.020)
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Tabel 4.33: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar thuistaal en de mate
waarin de vader volgens de leerling leest

Thuistaal: Nededands                                                                                                  I
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie    1

(N=472, p=.056)       (N=472. p=.0221 (N=472. p=.001) (N=376, p=.006)
Vaak 43.16 (8.27) 44.53 (10.40) 44.72 (8.85) 43.44 (7.75)

Af en toe 41.62 (8.75) 42.23 (10.86) 41.64 (9.88) 41.05 (8.59)

112 .008 .011 .025 .020

i Thuistaal: Turks

 

Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie

(N=197. p=.334)          (N=197. p=.5071       -(N=197. p=.632)          (N=147. D=.639)
Vaak 34.39 (8.67) 36.55 (11.47) 31.49 (9.46) 33.35 (8.72)

Af en toe 33.17 (8.51) 37.61 (10.36) 30.88 (8.07) 32.70 (7.83)

712 .005 .002 .001 .002

Thuistaal: Arabisch/Berbers
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie

AN=125, p=.323)._-    (N=125. p=.341)        (N=125. p=.244)         (N=102. p=.171)
Vaak 33.64 (8.69) 34.31 (12.58) 32.09 (10.63) 34.15 (7.13)

Af en toe 32.01 (9.37) 32.24 (11.53) 29.96 (9.70) 31.98 (8.48)

T12 .008 .007 .011 .019

Uit vergelijking van de toetsscores in relatie tot het lezen van boeken blijkt dat, met

uitzondering van de scores op het onderdeel Wereldorientatie van de Marokkaanse

leerlingen, hogere scores behaald worden wanneer de vaders regelmatig boeken
lezen. Deze verschillen zijn enkel significant bij de Nederlandse leerlingen (Taal:
p=.040, 112=.009, Rekenen: p=.008, 112=.015, Informatieverwerking: p<.001,
112=.029, Wereldorientatie: p<.001, 712=.036). Bij vergelijking van de toetsscores in
relatie tot het lezen van kranten treden significante scoreverschillen op bij de scores

op het onderdeel Taal bij de Nederlandse leerlingen: deze scoren significant beter
op dit eindtoetsonderdeel wanneer hun vader regelmatig de krant leest (p=.048,
Tl2-.008). Met uitzondering van het onderdeel Taal bij de Turkse leerlingen, scoren
de vragenlijstdeelnemers op de overige onderdelen slechter wanneer de vader
(bijna) nooit de krant leest.

Voorlezen
De leerlingen is gevraagd antwoord te geven op de vraag of zij in de periode van
hun vierde tot tiende levenslaar werden voorgelezen, door wie dit meestal gebeurde
en in welke taal dat was. Opgemerkt moet worden dat, in tegenstelling tot de
overige vragen uit de leerlingvragenlijst waarbij geinformeerd werd naar recente

gebeurtenissen en actuele informatie, de leerlingen bij deze vraag gerraagd werd
informatie te verschaffen van drie tot negen par geleden. Dit kan mogelijkerwijs de
resultaten hebben beinvloed. Daarnaast is uit analyse van de antwoorden op de
vraag in welk taal werd voorgelezen gebleken dat negen Marokkaanse leerlingen
aangeven in het Berbers voorgelezen te zi n, iets wat vanwege het feit dat het
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Berbers enkel een gesproken taal is, onmogelilk is. Zeven Marokkaanse leerlingen
geven aan dat zij ziin voorgelezen in het 'Marokkaans'. Hierop zal nader ingegaan

worclen bij de bespreking van de door de ouders gebruikte voorleestaal.

Uit statistische analyse (Tabel 4.34) blijkt dat de Nederlandse rragenlijstdeelnemers
in de periode van hun vierde tot tiende levenslaar significant meer ziin voorgelezen
dan de Turkse en Marokkaanse leerlingen 0(2(4)=141.44, p<.001)

Tabel 4.34: Mate waarin voorgelezen werd onderverdeeld naar thuistaal (in percentages)

(Heel) vaak __ Regelmatig               Af en toe/(bijna) nooit Totaal (N)
N 61.5 22.8 15.7 496
T 29.6 18.5 51.9 216
AIB 24.5 23.1 52.4 143

De mate waarin voorgelezen is in de kinderiaren heeft voor de Nederlandse
leerlingen een significant positief effect op de score voor het toetsonderdeel Taal
4-.001,112=.028). Daarnaast blijkt dat er grote verschillen zijn in door wie van de
ouders voorgelezen werd (Tabel 4.35). 44.3% van de Nederlandse leerlingen geeft
aan zowel door de vader als door de moeder voorgelezen te zijn, ten opzichte van
14.5°/0  van de Turkse  en  18.6°/0  van  de  Marokkaanse  leerlingen.  Bovendien  komt
het weinig voor dat binnen een gezin alleen de vader voorlas.

Tabel 4.35: Mate waarin door de moeder en vader voorgelezen werd onderverdeeld naar
thuistaal (in percentages)*

1 Moeder+vader Moeder leest Vader leest         Geen van beide Totaal (N)
lezen voor voor voor leest voor                                  w

N 44.3 43.7 77 4.3 494
T 14.5 27.6 7.5 50.5 214
NB 18.6 12.4 12.4 56.6 145

' )(2(6)-290.79, p<.001

Naast de ouders spelen bil de Turkse en Marokkaanse rragenlilstdeelnemers ook de
broers en zussen een belangrilke rol bil het roorlezen: 38.0°/0 van alle Turkse
leerlingen en 43.9°o van alle Marokkaanse leerlingen die niet door de ouders zijn
voorgelezen, geren aan enkel door broers en/of zussen voorgelezen te zijn. Van de
broers en/of zussen leest bil de Turkse vragenlijstdeelnemers 56.1 0.,0 voor in het

Turks, bij de Marokkaanse leerlingen leest 86.1°,0 van de brocrs en/of zussen voor
in het Nederlands. Gezien het geringe aantal Alarokkaanse broers en/of zussen dat
niet voorleest in het Nederlands, is het niet mogelilk uitspraken te doen over het
effect van de keuze vc,or voorleestaal door de broers en/of zussen op de scores op
de verschillende onderdelen van de Eindtoets.
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De leerlingen die ziln voorgelezen door hun vader (zowel de leerlingen die enkel
door hun vader als zowel door hun vader als hun moeder zijn voorgelezen) scoren

beter op alle onderdelen uit de Eindtoets (label 4.37). Het verschil in score is
echter alleen significant bij het onderdeel Rekenen bij de Nederlandse leerlingen
(p=.012,112=.013). De Turkse en Alarokkaanse leerlingen scoren eveneens beter op
alle toetsonderdelen als zij zijn voorgelezen door hun moeder (Tabel 4.36). Deze
verschillen zi n, met uitzondering van het onderdeel Wereldorientatie voor
Marokkaanse leerlingen (p=.045,112=.034) echter niet significant. Opvallend is dat
voor de Nederlandse leerlingen geldt dat zil op alle onderdelen beter scoren (niet
significant) wanneer zij niet ziln voorgelezen door hun moeder.

Bil vergelijking van de leerlingen die enkel ziln voorgelezen door de moeder of
rader met de leerlingen die zijn voorgelezen door beide ouders (Tabel 4.38) laat
statistische analyse zien dat de Nederlandse leerlingen significant beter scoren op
het onderdeel Rekenen als zij enkel door hun rader ziin voorgelezen (p=.029,
112-.018). Daarnaast valt op dat de Turkse en Marokkaanse leerlingen op alle
onderdelen (met uitzondering van het onderdeel Informatieverwerking bi} de
Turkse leerlingen) beter scoren wanneer zil enkel zijn voorgelezen door hun
moeder. De effectgrootte is bi j de Turkse leerlingen op de toetsonderdelen Taal,
Rekenen en Informatieverwerking klein. Ook bi  de Marokkaanse leerlingen is de

effectgrootte op de onderdelen Rekenen, Informatieverwerking en Wereldorientatie
klein. Hoewel niet significant, scoren alle leerlingen beter wanneer zij zi n
voorgelezen door moeder en/of vader dan wanneer zij niet door hun ouders ziin
voorgelezen.

Tabel 4.36: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar de mate waarin de leerling
(onderverdeeld naar thuistaal) door de moeder is voorgelezen (wei of niet)

1 Thuistaal: Nederlands

1
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldori6ntatie

.  (N=494. p=.599)            (N=494,  p=.362)...     (N=494,  p=.232)         .   (N=391, p=.649)
WeI 42.05 (8.69) 42.75 (10.81) 42.59 (9.75) 41.78 (8.48)

Niet 42.68 (8.32) 44.12 (10.97) 44.19 (8.55) 42.37 (7.64)

112001 .002 .003 .001

Thuistaal: Turks
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldori6ntatie
(N=214. D=.159). (N=214.0=.090) (N-214, 0=.056)  .     (N=160. 0=.355)

WeI 34.30 (8.57) 38.41 (10.08) 32.14 (8.70) 33.41 (7.25)

Niet 32.63 (8.53) 35.87 (11.23) 29.87 (8.44) 32.21 (8.65)

112 .009 .014 .017 .005

Thuistaal: Arabisch/Berbers  ' -                                            ·                                           -         -      -      '  ·   2
Taal       - Rekenen Informatieverwerking Wereldorientatie   {

. CN=145. p=.572)    .  (N=145, p=.1.13)._ (N=145, P=.151)       (N=118, p=.045)  J
Wei 33.29 (9.74) 36.02 (12.08) 32.67 (11.13) 35.74 (9.58)
Niet 32.37 (8.70) 32.67 (11.55) 30.12 (9.20) 32.44 (7.56)

112 .002 .017 .014 .034
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Tabel 4.37: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar de mate waarin de leerling
(onderverdeeld naar thuistaal) door de vader is voorgelezen (wei of niet)
Thuistaal: Nederlands

Taal Rekenen.-.,  5=: - Informatiever,verking:WereFdoriantatle
(N=494. 9=.055)          (N=494.0=,012)         IN=494. D=.083)         ' (N=391, p=.135)

WeI 42.84 (8.38) 44.09 (10.55) 43.50 (9.10) 42.47 (7.82)
Niet 41.35 (8.87) 41.64 (10.99) 42.00 (10.11) 41.21 (8.90)

112 .007 .013 .006 .006
Thuistaal: Turks.      -              =

.   '.    .·, Taalt 'i  2      '..--Rekeneo' -'. '1.-- ,-·   Iftf6;matiegemerking,Wereldoriantatle
IN=214, p=.872)_.       (N=214, 96,8331      - ,(N=214. D=.514)".<N=160. p=.721)

Wei 33.51 (7.93) 37.23 (9.02) 31.55 (8.01) 33.13 (7.91)
Niet 33.28 (8.76) 36.86 (11.29) 30.62 (8.77) 32.60 (8.16)
42 .000 .000 .002 .001

Thuistaal: ArabisSIVBerbers           '                -'.-     -           -  1-'. '..-   ..,    : - ,     - :  »     ·  '-'..     '  -
-         ' Taal       '                     Rekenet,z  '-'  friformatiever@erking,AVereldorIOntatie„".-     (N=.145, p=,882)...(N=145, D=Am)   .(11=145; p=.328)'·.-r.(N='118.6=.740)

Wei 32.82 (9.33) 34.87 (12.33) 32.11 (10.93) 33.89 (9.04)
Niet 32.58 (8.91) 33.19 (11.55) 30.37 (9.36) 33.33 (8.11)

12 .000 .004 .007 .001

Tabel 4.38: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar de mate waarin de leerling
(onderverdeeld naar thuistaal) weI of niet (resp. + en -) door de moeder (M) en/of vader (V) is
voorgelezen

Thuisiaal:.Necie,landli "' -'-- =:........ .5 .  ... : __.,  .t   -. ,- .- ...  -
il ..- i·'.T#w '  ..   . . :     .  .-Rekenen-  I-  "k. .  -Infonnatieverweiking.Wereldorilintatie

1  -  ': .--    '.(N=494.6=.211)-·.(N=494,· p=.0291.'-(N=494. D=.138) --..i(N g"196=.125)  _
M+ V+ 42.66 (8.55) 43.68 (10.76) 43.11 (9.38) 42.12 (8.07)
M+ V- 41.43 (8.81) 41.81 (10.81) 42.06 (10.10) 41.45 (8.90)
M- V+ 43.87 (7.31) 46.45 (9.07) 45.74 (6.96) 44.59 (5.88)
M- V- 40.52 (9.72) 39.90 (12.95) 41.38 (10.47) 39.15 (8.83)

T12 .009 .018 .011 .015

Thuistaal:'.Turks,-1, .'..    . -   .2   .  . . .   t.-2.# 2...,t .,-,3 ..'..i,Cl-r   .,   -,7'  1  : ,· 3 , ,' .--.,..Tf :-s .
; E- '.1  -'-Taal--,1  ,      '  f   - '.Rekenen:3  --'-..::'Ir,tormatieve:werklogIWeretdorianfatle.

1  =  ; 2(U=214. D=.175)  1..  ·2N6214. 0=.0871'·  ;71,1414. 0=.0641,.-·k (N=£60: p<7.88£1
M+ V+ 32.74 (8.30) 36.25 (8.49) 30.81 (7.88) 33.15 (6.17)
M+ V- 35.12 (8.66) 39.56 (10.71) 32.85 (9.08) 33.57 (7.94)
M- V+ 35.00 (7.18) 39.19 (9.96) 33.00 (8.31) 33.08 (11.23)
M- V- 32.28 (8.69) 35.38 (11.37) 29.41 (8.39) 32.08 (8.27)
112 .023 .031 .034 .007

Thuistail: Aidbisch/Berbers..     -     '.-:-  2     -   =  -*-.:'   7:.'...:..  ...„. -.--..... -)-1:    -S-_ +
- r.-Pr:-   =. 18311· :21--·s '.':     · :Rekenen' i, -·'·.i.- i.:SInformatlevenwerking-Warildotia,itaties-'.

='    .-=--:(6148, 0*.872) .-   ·IN)45.'D=.456)- ..,(1*i14576432211- '·'(1 16118.'ii=,180) .
M+ V+ 32.70 (10.14) 35.81 (11.91) 31.96 (11.50) 34.62 (9.43)
M+ V- 34.17 (9.31) 36.33 (12.68) 33.72 (10.79) 37.12 (9.86)
M- V+ 33.00 (8.23) 33.44 (13.15) 32.33 (10.34) 32.87 (8.67)
M- V- 32.23 (8.85) 32.50 (11.26) 29.63 (8.93) 32.34 (7.36)

712 .005 .018 .024 .042
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Voor de Turkse leerlingen geldt dat in de gezinnen waar enkel Turks gesproken
wordt, de ouders vaker voorlezen in het Turks (70.7°/0) dan wanneer naast deze taal
thuis ook Nederlands gesproken wordt ( 67.59/0)

Opvallend is dat er een groot onderscheid bestaat tussen de taal waarin de
moeder en vader voorlezen (Tabel 4.39 en 4.40). Turkse en Marokkaanse moeders
lezen vaker voor in het Turks respectievelijk Arabisch dan de vaders. Dit komt
overeen met de voorkeurstaal van de vragenlijstdeelnemers in mondelinge com-
municatie met hun ouders, waarbil zowel de Turkse als de Marokkaanse leerlingen
aangeven met hun moeder vaker enkel Turks/Marokkaans te spreken dan met hun
rader en met hun rader vaker ook Nederlands spreken (zie Pat:agraaf 4.2.1). Voor
de Turkse ouders geldt daarnaast dat ziJ in gelijke mate kiezen voor zowel het
Turks als het Nederlands als voorleestaal, terwijl voor de Marokkaanse vaders geldt
dat zil vaker zowel het Nederlands als Arabisch gebruiken tijdens het voorlezen dan
de Marokkaanse moeders. Zoals eerder opgemerkt, geeft een aantal Marokkaanse

leerlingen aan dat hun ouders voorlezen in Berbers en 'Marokkaans'.

Tabel 4.39: Taal waarin door de Turkse ouders volgens de leerlingen wordt voorgelezen (in
percentages)
iThuistaal Turks
! Moeder Vader
Turks 37.7 18.6

Nederlands 22.7 30.2

Turks en Nederlands 50.6 51.2

1 Totaal (N)                                                          88                                                                       43                                                      _-         1

Tabel 4.40: Taal waarin door de Marokkaanse ouders volgens de leerlingen wordt voorgelezen
(in percentages)
Thuistaal Arabisch/Berbed                                   .                                                                                     .   1

Moeder Vader
Arabisch 22.7 11.9

Berbers                                              0                                               4.8
Marokkaans 2.3 2.4

Nederlands 34.1 31.0

Arabisch en Nederlands 27.3 38.1

Marokkaans en Nederlands 6.8 4.8

Arabisch, Nederlands en Berbers 6.8 7.1

1 Totaal (N)                - 44 42

Samenvatting
Nederlandse leerlingen scoren significant beter op de onderdelen Taal en Infor-
matieverwerking wanneer zil veel lezen. Deze scoreverschillen ziln niet zichtbaar bij
Turkse en Marokkaanse leerlingen.

Nederlandse moeders lezen beduidend meer dan Turkse en Marokkaanse moe-
ders. Voor de vaders geldt dat zij allen ongeveer evenveel lezen. Op vrijwel alle
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onderdelen scoren zowel de Nederlandse als de Turkse en Marokkaanse leerlingen
beter wanneer de vader en moeder vaak lezen. Voor de Nederlandse leerlingen
geldt dat deze scoreverschillen significant hoger ziln op alle toetsonderdelen
wanneer de moeder vaak leest, en significant hoger zijn op de onderdelen Rekenen,

Informatieverwerking en Wereldorientatie als de vader vaak leest.
Nederlandse leerlingen ziin in hun jeugd meer voorgelezen dan Turkse en

Marokkaanse leerlingen. Significante effecten hiervan ziln alleen zichtbaar bij het
toetsonderdeel Taal. Opvallend is het beperkte aantal Turkse en Marokkaanse
vaders dat voorleest. Hun rol lijkt vaak overgenomen te worclen door broers en/of
zussen van de Turkse en Marokkaanse leerlingen.

In tegenstelling tot de Nederlandse vragenli)stdeelnemers, behalen de Turkse en

Marokkaanse leer]ingen, zij het niet significant, betere scores op alle Eindtoets-
onderdelen wanneer zil enkel door hun moeder zijn voorgelezen. De Turkse en
Marokkaanse moeders hebben, ten opzichte van de vaders binnen deze groep, een

duideli'ke voorkeur voor het 'furks of Arabisch als voorleestaal.

4.2.6   Categorie 6: gebruik van informatieve media
Zowel de Nederlandse als de Turkse en Marokkaanse leerlingen geven aan regel-
matig te kilken naar het nieuws en/of actualiteiten op televisie (respectievelijk
77.79/0,78.0% en 78.0% geeft aan dat dagelilks of een of meerdere dagen per week
te doen). Programma's als het Jeugdjournaal, Klokhuis en educatieve jeugdpro-

gramma's worden door de leerlingen beduidend minder regelmatig bekeken

(Nederlandse leerlingen 33.1°/0, Turkse leerlingen 30.9%, Marokkaanse leerlingen
37.29/0). Opvallend is dat een relatief groot aantal leerlingen beide soorten program-
ma's regelmatig bekijkt (Tabel 4.41): van de Nederlandse leerlingen kijkt 39.5%
regelmatig naar beide soorten programma's, bij de Turkse en Marokkaanse leer-
lingen is dit respectievelilk 34.9% en 42.2%.

Tabel  4.41: Mate waarin  door de leerlingen (onderverdeeld naar thuistaal) aangegeven wordt
dat zij informatieve programma's bekijken onderverdeeld naar actualiteitenprogramma's/
ioumaal (journaal) en jeugdjournaal/Klokhuis/educatieve jeugdprogramma's (educatie) (in
percentages)

Regelmatig educatie       Af en toe educatie Totaal ON)
i

Thuistaal: Nededands
Regelmatig journaal 39.5 60.5 375

Af en toe journaal 13.3 86.7 105

LThuistaal: Tulks
Regelmatig journaal 34.9 65.1 166

Af en toe journaal 14.9 85.1                                                    47

IThuistaal: Arabisch/Berbers
Regelmatig journaal 42.2 57.8 109

Af en toe journaal 19.4 80.6                                  31
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Statistische analyse laat verder zien dat er een samenhang bestaat tussen het kijken
naar het Journaal en de toetsscores voor de onderdelen Taal en Wereldorientatie
(Tabel 4.42): Turkse en Nederlandse leerlingen scoren beter op deze onderdelen
wanneer zil regelmatig naar het nieuws kilken. De Nederlandse leerlingen scoren

daarnaast ook beter op de onderdelen Rekenen en Informatieverwerking. Deze
verschillen ziln significant.

De leerlingen is tevens gevraagd gan te geven op welke zenders zij het nieuws
bekiiken (Tabel 4.43). Oprallend is dat de Marokkaanse leerlingen beduidend vaker
nieuwsuitzendingen bekijken op Nederlandse zenders, tenviil Turkse leerlingen
vaker het nieuws bekilken op zowel Nederlandse als Turkse televisiezenders.

Statistische anal>·se laat zien dat, met uitzondering van de Turkse leerlingen op
het onderdeel Rekenen, de Turkse en Marokkaanse leerlingen betere toetsscores
belialen wanneer zil nieuwsuitzendingen volgen op Nederlandse televisiezenders
('Iabel 4.44). Voor de Marokkaanse leerlingen geldt dat deze verschillen significant
zijn op de onderdelen Rekenen, Informatieverwerking en Wereldori8ntatie.

Tabel 4.42: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar de mate (regelmatig=++,af en toe=+/-) waarin de leerling (onderverdeeld naar thuistaal) actualiteitenprogramma's/
journaal bekijkt

L Thuistaal:  Nederlands
Taal                                      ' Rekenen Informatieverwerking  Wereldoriantatie

' - _-.- ---(NE(184.-Ap,006)  _ _(1 1.E 4,-PE,90 1__(Nstl04. p<:0Ql) _._.(NE386, P=.004)_ -3
++ 42.64 (8.69) 43.65 (10.74) 43.71 (9.49) 42.43 (8.33)
+- 40.06 (8.28) 40.36 (10.64) 39.56 (9.87) 39.48 (8.69)

42 .015 .016 .032 .021

'Thuistaal: Turks                                                                                                                     I
Tat Rekenen                  '   Informatieverwerking Wereldorientatie
(N=214. p=.015)       (N=214, p=.223)      (N=214, p=.203).. _ _(N=160, p=.044).-

++ 34.16 (8.19) 37.41 (10.77) 31.31 (8.24) 33.55 (8.24)
+- 30.72 (9.44) 35.21 (11.32) 29.47 (10.20) 30.59 (6.85)

112 .028 .007 .008 .025

Thuistaal: Arabisch/Bert,ers
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldori8ntatie
(N=141. 9=.977)   .  114=141.-p=.851) .  . (N=141. 06.891)

. IN=114. D=.469)v.
++ 32.88 (8.89) 34.00 (11.48) 31.28 (9.87) 34.00 (852)
+- 32.94 (9.67) 33.55 (12.85) 31.00 (10.90) 32.60 (8.52)

T12 .000 .000 .000 .005
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Tabel 4.43: Mate waarin de leerlingen (onderverdeeld naar thuistaal) het journaal bekijken op
Nederlandse en Turkse of Marokkaanse televisiezenders (in percentages)

i

Alleen Nederlandse zenders Nederlandse en Totaal (N)

Turkse/Marokkaanse zenders
kThuistaal:.Turks
Regelmatig journaal 28.3 71.7 166

Af en toe journaal 28.1 71.9                           32

1 Thuistaal: Arabisch/Berbers
Regelmatig journaal 66.4 33.6 110

Af en toe journaal 78.9 21.1                           19

Tabel 4.44: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar de televisiezenders
waarop de leerling (onderverdeeld naar thuistaal) actualiteitenprogramma's/joumaal bekijkt
(alleen Nederlandse zenders=NL; Nederlandse en Turkse/Marokkaanse zenders=NL+T/A

1 Thuistaal: Turns                                                                                                                                                                                                   I

Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie    

(N=202. D=.198)      . (N=202. D=.782)...    (N=202, p=.330)        (N=153, p=.115)     1
NL 34.89 (8.01) 36.44 (11.31) 31.75 (8.40) 34.56 (7.83)

NL+T7A 33.19 (8.64) 36.92 (10.92) 30.43 (8.79) 32.27 (8.26)

T12 .008 .000 .005 .016

Thuistaal: Arablsch/Berbers
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie
(N=134. p=.0561       (N=134. D=.010) . . -(N=134. p=.010) (N=109, ps.048)

NL 33.88 (9.81) 35.85 (12.45) 32.77 (10.71) 34.86 (8.89)

NL+T/A 30.65 (7.13) 30.21 (9.57) 27.95 (8.21) 31.28 (7.50)

92 .027 .050 .049 .036

Voor wat bet:reft het kilken naar educatieve jeugdprogramma's, leugdjournaal en
Klokhuis laat statistische analyse zien dat het regelmatig kijken naar deze pro-
gramma's geen samenhang vertoont met het behalen van significant betere
toetsscores. Enkel bij het onderdeel Taal bij de Marokkaanse viagenlijstdeelnemers
8 er sprake van een klein effect (112=.023, regelmatig: 34.56, s.d. 8.22; af en toe:
31.76, s.d. 9.39).

Zoals eerder beschreven kan ook de mate waarin de ouder zich op de hoogte houdt
van nieuws en actualiteiten, zoals bijvoorbeeld door het lezen van de krant, van
invloed zijn op de toetsscores van de leerlingen (Paragraaf 4.2.5). Zo heeft vergeli)
king van de toetsscores in relatie tot het lezen van de krant door de moeder laten
zien dat de verschillen in de scores bij rrijwel alle onderdelen hoger zijn wanneer de
moeder regelmatig   de krant leest (niet significant).   Bij   vergelijking   van de toets-

scores in relatie tot het lezen van kranten door de vader treden significante score-

verschillen op bij de scores op het onderdeel Informatieverwerking van de Turkse
leerlingen (p=.037, 712=.037) en bii Nederlandse leerlingen bil de scores op het
onderdecl Taal wanneer hun vader regelmatig de krant leest (p=.048, T12=.008). Met
uitzondering van het onderdeel Taal bil de Turkse leerlingen, scoren alle vragenli st-
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deelnemers op de overige onderdelen slechter wanneer de vader (bijna) nooit de
krant leest.

Opvallend is dat st:atistische analyse laat zien dat Nederlandse leerlingen hoger
scoren op alle toetsonderdelen wanneer zil regelmatig met hun moeder praten over
onderwerpen uit de krant dan wanneer zij dit af en toe doen (Tabel 4.45). Deze
verschillen zijn significant. Dergelijke significante scoreverschillen treden niet op bii

het regelmatig van gedachte wisselen over onderwerpen uit de krant met de vader

(Tabel 4.46). Voor de Turkse en Marokkaanse leerlingen geldt dat er in beide

gevallen geen significante scoreverschillen zijn.

Tabel 4.45: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar de mate waarin de leerling
(onderverdeeld naar thuistaal) met de moeder spreekt over onderwerpen uit de krant (vaak=++,
regelmatig=+, af en toe=+-)
Thuistaal: Nederlands .  .  ·           --    _     . '  --.

;"     ::         m      'Taal'   '       '   1.
m Rekenen        ' '        .    Informatieverwerking  Wereldorientatle-

(N=494, p=.001).    3(N=494, 96.002)   '   (N=494, p=.010) ':.   (N=392, p<.001)._  1
++ 42.00 (9.75) 42.02 (11.96) 43.22 (10.02) 43.03 (8.96)

+ 45.29 (7.97) 46.70 (9.57) 45.49 (9.60) 45.52 (7.96)

+- 41.28 (8.66) 42.13 (10.78) 42.00 (9.59) 40.79 (8.22)

42 .029 .026 .018 .045

i,Thuistaal: Turks"'      ,.,     "   '             ·                                   '           · -            «     -  -                      '. - '    » ·    5

i     · -       1, Taal. iiRekenen 4 -   Informatievertverking Wereldori6ntatte   3

, -17'-'     J  -  42 7· 9 :f:46          252317· ": 807  j       <2N6-32 7· '=· 65 i·i- 2 61762, 0'1it: 11  -  1

+ 33.21 (7.94) 36.88 (12.25) 30.35 (8.16) 33.88 (7.59)
+- 33.64 (8.99) 36.93 (10.86) 31.36 (9.02) 32.65 (8.26)

  _ __
.011 .001 .027 .014

,·Thuistaal: Arabisch/06rbers  '       i, ,           -          6    "              ,   'i«   ,          t'    -11 't'               ' '  ,   " Q
Taal                Rekenen           Informatieverwerking Wereldorientatie

1.    _-       '   (N=144. 9=.532)       (N=144. p=.913),(N=144, p=.450)_,-(N=118. p=,425) -3
++ 31.71 (9.60) 32.75 (12.60) 30.75 (11.80) 35.50 (8.74)

+ 31.48 (8.71) 33.76 (10.49) 28.84 (7.96) 32.33 (7.87)

+- 33.37 (9.08) 33.84 (12.08) 31.69 (9.97) 33.24 (8.44)

009 .001 .011 .015
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Tabel 4.46: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar de mate waarin de leerling
(onderverdeeld naar thuistaal) met de vader spreekt over onderwerpen uit de krant (vaak=++,
regelmatig=+, af en toe=+-)
IThuistaal: Nederlands

Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie

(N=468, p=.180)   . _.(Ne468, p=el26).(N«68, PE.781)  _.  -(Ns372„1».376)
++ 40.71 (9.70) 42.29 (12.40) 42.08 (10.99) 43.20 (10.25)

+ 43.29 (8.38) 44.25 (10.55) 43.16 (9.02) 42.37 (8.08)

+- 42.00 (8.69) 42.83 (10.54) 42.79 (9.63) 41.52 (7.98)

T12 .007 .004 .001 .005

Thuistaal: Turks
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie
(N=209. p=.442)   _ _  (N=209, p=.097)       (N=209, p=.257).- -(N=156..p=.313)

++ 32.05 (8.36) 34.42 (9.90) 28.98 (7.82) 32.43 (7.87)

+ 34.61 (7.73) 39.84 (10.74) 31.97 (9.58) 34.92 (7.00)

+- 33.41 (8.93) 37.19 (10.93) 31.16 (8.62) 32.13 (8.37)

92 .008 .022 .013 .015

Thuistaal: Arabisch/Berbers
Taal              _ Rekenen Informatievenverking Wereldoriantatie
(N=137, p=.257)         (N=137, p=.584)       · (N=137, p=.745)        : (N=112, p=.451)

++ 30.40 (9.27) 31.70 (12.44) 29.57 (10.80) 34.58 (8.14)

+ 30.88 (8.67) 32.36 (10.12) 30.28 (8.02) 31.37 (6.05)
+- 33.21 (9.05) 34.11 (12.14) 31.15 (10.19) 33.14 (8.80)

42 -      - -.020   _ .008 .004 .015

Turkse leerlingen behalen significant betere resultaten op het toetsonderdeel
Rekenen wanneer zii regelmatig met de moeder praten over nieuws en/of actuali-
teiten op radio/televisie dan wanneer zi i (heeD vaak of af en toe hierover spreken
(Tabel 4.47). Opvallend is dat zij betere toetsscores behalen op de overige onder-
delen wanneer zii af en toe of (bilna) nooit praten over het nieuws. Deze score-
verschillen ziin significant voor het onderdeel Informatieverwerking. Voor de
Nederlandse leerlingen geldt dat zil significant beter scoren op de onderdelen
Informatieverwerking en Wereldori8ntatie wanneer zil (heeD vaak met hun moeder
over actualiteiten spreken.

Ook wanneer de leerlingen regelmatig met hun vader praten over actualiteiten
leidt dit bij de Turkse rragenlilstdeelnemers tot betere scores voor het onderdeel
Rekenen en Informatieverwerking (Tabel 4.48). Voor de Nederlandse leerlingen
geldt dat deze enkel op het onderdeel Wereldorientatie beter scoren wanneer xii
(heeD vaak met hun vader praten over het nieuws op radio en/of televisie. Voor al
de genoemde verschillen geldt dat deze significant zi in
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Tabel 4.47: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar de mate waarin de leerling
(onderverdeeld naar thuistaal) met de moeder spreekt over onderwerpen uit actualiteiten-
programma's (vaak=++, regelmatig=+, af en toe=+-)
Thuistaal: Nederlands

Taal (N=493, Rekenen Informatieverwerking Wereldori6ntatie

p=.094) _                    (N=493. p=.5151._.IN-493. p=.0.1;11«  _.(Na3112. PE.Q261 -
++ 43.76 (8.41) 44.08 (10.14) 45.20 (8.76) 44.21 (8.19)

+ 41.25 (9.46) 42.65 (12.22) 41.38 (10.35) 41.22 (8.34)

+- 41.84 (8.45) 42.61 (10.25) 42.57 (9.53) 41.25 (8.45)

42 .010 .003 .018 .019

Thuistaal: Turks
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldorientatie

(N=217, p=.203) (N=217, PE.022)      (N-217. p=.039) (N=162, p=,630)
++ 31.61 (7.83) 33.98 (10.55) 28.49 (7.51) 32.04 (7.91)

+ 33.76 (9.30) 39.67 (10.43) 30.78 (9.13) 31.94 (7.20)

+- 34.04 (8.86) 37.04 (11.18) 32.07 (9.04) 33.23 (8.70)

42 .015 .035 .030 .006

Thuistaal: Arabisch/Berbers
Taal Rekenen  '       Informatieverwerking Weretdoridntatie

- 19=143, p=,331)  ..   (N=14@, p=,2-12)...  _(NE:143. pp584):..._- -(N'Ell8, PF.918)-
++ 32.40 (9.33) 32.26 (11.81) 30.11 (11.37) 33.60 (8.70)

+ 34.85 (9.10) 36.79 (10.00) 32.39 (8.45) 33.96 (7.43)

+- 32.00 (9.35) 33.19 (12.74) 31.28 (9.54) 33.15 (8.76)

12 .016 .022 .008 .001

Tabel 4.48: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar de mate waarin de leerling
(onderverdeeld naar thuistaal) met de vader spreekt over onderwerpen uit actualiteiten-
programma's (vaak=++, regelmatig=+, af en toe=+-)
'Thuistaal: Nederlands . '

Taal Rekenen Informatieverwerking WereldoriOntatie
.. -  (19=470, P.=,633)  ,    t_iN=47Q, p=.395) .      (N=470. p=.594)           (N=373, p=.019)

++ 42.26 (8.85) 44.53 (10.40) 43.57 (10.19) 44.06 (7.95)

+ 42.71 (8.71) 42.98 (11.17) 43.01 (8.44) 42.62 (8.23)

+- 41.81 (8.76) 42.63 (10.79) 42.74 (9.69) 41.90 (8.35)

112 .002 .004 .002 .021

Thuistaal: Turks
-

Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie
--&299,-p=,3791..„„.(N-209.-I».,9011-JN-3299..95·0321        (N=154Ps:3451  -2

++ 32.06 (8.59) 33.39 (9.55) 28.50 (8.40) 33.00 (8.33)

+ 33.46 (10.01) 41.50 (11.10) 32.25 (9.52) 34.67 (8.83)

+- 33.96 (8.32) 37.92 (10.81) 31.77 (8.34) 31.90 (7.78)

42 010 .062 .033 .014

Thuistaal: ArabiscWBerbers
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie
(N-137, p=.549)      . (N=137. p=.324)       (N=137. 9=497)   _.-  (N.112. p=.130)   _ _!

++ 31.55 (10.02) 32.91 (12.40) 29.49 (11.57) 34.24 (8.93)

+ 33.72 (8.37) 35.94 (11.14) 32.19 (8.35) 34.81 (7.81)

+- 31.81 (8.64) 32.07 (11.70) 30.72 (9.31) 31.32 (7.72)

42   _ _      _ 009 .017 .010 .037



102 Differential Item Functioning en itembias in de Cito-Eindtoets Basisonderwils

Samenvatting
Nederlandse leerlingen scoren significant beter op alle toetsonderdelen wanneer zij
regelmatig naar actualiteitenprogramma's en het nieuws kijken. Hetzelfde geldt
voor Turkse leerlingen bij de onderdelen Taal en Wereldorientatie.

De roorkeur van de Marokkaanse leerlingen gaat duidelijk uit naar het kilken
van actualiteitenprogramma's op Nederlandse televisiezenders, terwi11 Turkse leer-
lingen op zowel Nederlandse als Turkse zenders actualiteiten bekijken. Zowel de
Turkse als de Marokkaanse leerlingen scoren op alle onderdelen uit de Eindtoets
beter wanneer zij op de hoogte blijven van het nieuws via Nederlandse zenders.

Deze scoreverschillen zijn voor de Marokkaanse leerlingen significant op de onder-
delen Rekenen, Informatieverwerking en Wrereldorientatie.

Voor Nederlandse leerlingen geldt dat er een samenhang bestaar tussen betere

scores op alle onderdelen uit de Eindtoets en de mate waarin zi j met hun moeder
spreken over onderwerpen uit de krant. Significant betere scores hangen tevens

samen met de mate waarin met de moeder (Informatieverwerking en Wereld-
orientatie) en met de rader ('Trereldorientatie) over het nieuws gesproken wordt.

4.2.7  Categorie 7: vrijetijdsbesteding
Inzake de vrijetijdsbesteding wordt in deze paragraaf een onderscheid gemaakt naar
(1) computergebruik, (2) deelilame aan clubs en (3) telerisiekilken.

Computergebruik
De vragenlijstdeelnemers is gevraagd aan te geven of er thuis een computer
aanwezig is in welke mate zil daarvan gebruikmaken. Daarnaast is nagegaan wat
hun voornaamste activiteit op de computer is. Bij de beschrijving van deze
gegevens en de bepaling van de effectgrootte er\ran op de toetsscores moet in
aanmerking genomen worden dat het hierbii gaat om informatie die verkregen is in
1998. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van computergebruik en computer-
technologie, het op grote schaal beschikbaar zijn van informatie via internet en de
toegenomen knowhow van de gemiddelde computergebruiker, zijn onderstaande

resultaten dan ook niet representatief voor de huidige situatie. Ze geven slechts een
indicatie van de mogelilke effecten van computergebruik.

Uit de resultaten komt een duidelilk verschil naar voren tussen de Nederlandse
kerlingen enerzijds en de Turkse en Marokkaanse leerlingen anderzilds voor wat
betreft het thuis bezitten van een computer: 49/o van de Nederlandse vragenliJst-
deelnemers, 22.700 van de Turkse en 24.7°/0 van de Marokkaanse leerlingen geven
aan thuis geen computer te hebben.

Binnen de groep leerlingen die een computer hebben, bestaat er vrilwel geen
verschil tussen liet percentage Nederlandse, Turkse en Marokkaanse leerlingen dat
dagelijks van een computer gebruik maakt (respectieveliik 30.5°/0,29.5°/0 en 25.2°fo)
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Wel geven de Marokkaanse leerlingen iets meer aan slechts een enkele keer per
maand of per iaar achter de computer te zitten (31.5% ten opzichte van  17.39'0 van
de  Nederlandse  en  25.4%  van  de  Turkse  leerlingen).  Vergelilking van  de  mate
waarin iongens en meisies gebrulk maken van de computer laat zien dat zowel bij
Nederlandse, als Turkse en Marokkaanse leerlingen meisjes minder vaak gebruik
maken van computers dan jongens (Tabel 4.49)

Tabel 4.49: Mate waarin de leerlingen met een computer thuis (onderverdeeld naar sekse en
thuistaal) gebruik maken van een computer (in percentages)

1

ledere dag Een of enkele keren   Een of enkele keren Totaal (N)
i per week per maand4aar
;All leedingeo               ----
N 30.5 52.2 17.3 475

T 29.5 45.1 25.4 173

NB 25.2 43.2 31.5 111

•Jo[lgens ___.___. .-              _.            - ._,_..._ .     _ - _....  _-----          --
N 44.6 44.6 10.8 222

T 41.3 44.6 14.1                             92

AIB 33.3 42.1 24.6                             57

1.Mei  es.        --
N 18.0 59.2 22.8 250

T 13.9 46.8 39.2                 79

AIB 15.4 46.2 38.5                             52

Omdat het gezien de geringe aantallen meisles die dagelijks gebruik maken van de
computer bij het bepalen van de effectgrootte niet mogelijk is een onderscheid te
maken naar sekse, is enkel onderscheid gemaakt naar thuistaal (Tabel 4.50). Hieruit
blijkt dat dagelijks computergebruik samenhangt met de toetsscores op de onder-
delen Rekenen, Informatieverwerking en Wereldorientatie van de Turkse leerlingen.
De leerlingen behalen hogere scores wanneer zij vaak achter de computer zitten.
Deze verschillen zijn significant en de et-fectgrootten ervan ziin middelgroot.
Daarnaast is er een relatie tussen het vri wel geen gebruik maken van een computer
en betere resultaten op het onderdeel Wereldorientatie bij Marokkaanse leerlingen.
Ook dit verschil is significant. In onderstaande Tabel ziln de toetsresultaten op de
verschillende toetsonderdelen weergegeven onderverdeeld naar de mate waarin

gebruik gemaakt wordt van de computer

Naast de mate van computergebruik is ook gevraagd waarvoor de leerlingen de
computer gebruiken. Hierbil konden z# kiezen uit schrijven, spelletles, tekenen en

overige activiteiten. Vanwege de kleine aantallen leerlingen die de computer alleen
gebruiken om te tekenen, is besloten een onderscheid te maken naar de leerlingen
die de computer onder andere gebruiken om te schrijven (hieronder bevinden zich
dus ook de leerlingen die aangeven de computer te gebruiken voor zowel spellet es
als schrijven) en leerlingen die de computer niet gebruiken om te schri ven
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(Tabel 4.51) HoeweI er verschillen ziln in de mate waarin Nederlandse, Turkse en
Alarokkaanse leerlingen de computer gebruiken om te schrijven, valt vooral het
verschil op tussen het gebruiksdoel van iongens en meis jes: iongens blilken een
duidelilke voorkeur te hebben voor het enkel gebruiken van de computer voor
spelletles/tekenen, terwill deze voorkeur in mindere mate aanwezig lijkt te zi in bi j

meisies.

Tabel 4.50: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar de mate waarin de leerling
(onderverdeeld naar thuistaal) gebruik maakt van een computer.(A=iedere dag, B=enkele keren
per week, C=enkele keren per maand/jaar)
Thuistaal: Nederlands

Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie

,_(N=475, p=.823) (N=475, PE.53@)._,(NEA75.ps,838). _ _.iNET7. p=.277)
A 42.01 (8.55) 43.86 (11.26) 43.43 (9.54) 42.77 (7.85)
B 42.56 (8.42) 43.14 (10.43) 42.87 (9.64) 41.87 (8.69)
C 42.23 (9.23) 42.21 (10.71) 42.83 (9.72) 40.66 (8.69)

32 .001 .003 .001 .007

Thuistaal: Turks
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatle

(NE123, p=.101)    .    (Ng173,9-5·901)____(hl=173..pp.900),_._(Ne-1#.PE:P.12) -
A 34.86 (8.10) 39.98 (10.65) 33.78 (8.95) 35.05 (8.44)
B 33.90 (9.04) 38.82 (10.22) 32.01 (8.58) 33.43 (7.98)
C 31.14 (8.81) 31.61 (12.03) 27.89 (8.19) 29.69 (7.22)

112 .027 .090 .064 .065

Thuistaal: Arabisch/Bert)ers
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie

_.-_.(N-111.p=.,141)._     IN=111.-p=.748) .   {NE111.p=.444)_   (N-91_P-.043)-.-
A 33.14 (9.10) 36.32 (11.19) 31.96 (11.09) 35.72 (7.91)
B 32.06 (8.19) 34.15 (12.12) 30.73 (10.30) 32.58 (7.75)
C 35.80 (8.39) 34.86 (12.48) 33.63 (9.26) 37.32 (7.43)

112 .036 .005 .015 .069

Tabel  4.51: Mate waarin de leerlingen (onderverdeeld naar sekse en thuistaal) de computer aldan niet gebruiken om te schrijven (in percentages)
Computer niet gebruiken om te Computer weI gebruiken om te Totaal (N)
schriiven schrijven

Jongens

N 71.9 28.1 221
T 61.8 38.2                               89
NB 58.9 41.1                                56

Meisjes
N 56.1 43.9 244
T 52.7 47.3                                                 74
NB 48.9 51.1                                47

Uit statistische anal)·se (compare means) blijkt dat het specifieke gebruik van de
computer niet samenhangt met de toetsscores van de meisies. Voor de longens
geldt dat de Nederlandse Jongens beter scoren op het toetsonderdeel Taal wanneer
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zii de computer wel gebruiken om te schrijven (Tabel 4.52) Hoewel de verschillen
significant zijn, is effectgrootte hiervan echter beperkt (112=.035). Voor de Iurkse
iongens geldt dat zi! beter scoren op de onderdelen Informatieverwerking en
W'ereldorientatie wanneer zij de computer niet gebruiken om te schrilven. Ook
deze verschillen ziin significant. Een mogelilke verklaring hiervoor zou kunnen ziin
dat zi  de computer voornamelijk gebruiken voor het opzoeken van informatie.
Specifieke gegevens hierover ziin echter onvoldoende beschikbaar.

Tabel 4.52: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar de mate waarin jongens
(onderverdeeld naar thuistaal) de computer gebruiken om weI of niet te schrijven
Thuistaal: Nederlands

Taal Rekenen Informatieverwerking WereldoriOntatie

(N=221, p=.005) (N=221, p=.089) (N=221, p=.173) (N=180, p=.153)
Wei 44.16 (7.59) 47.53 (8.74) 45.24 (9.26) 45.96 (7.53)
Niet 40.64 (8.63) 45.06 (10.00) 43.35 (9.23) 44.10 (7.89)

112 .035 .013 .008 .011

Thuistaal: Turks
Taal - Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie
(N=89, p=.227) IN=89, P=.108) (N=89, p=.011) (N=70, P=.014)

Wel 32.32 (8.76) 37.97 (9.46) 29.18 (8.29) 32.48 (8.69)

Niet 34.76 (9.45) 41.47 (10.15) 34.36 (9.60) 37.38 (7.11)

42 .017 .029 .072 .085

Thuistaal: Arabisch/Berbers
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie

: .(N=56, p=.816)          (N=56, p=.752)        JN=56, p=.232)  :    _  (N=«13, p,=.472)
WeI 32.70 (7.81) 38.26 (9.99) 34.26 (9.56) 38.15 (9.13)

Niet 32.15 (9.08) 37.30 (11.80) 30.82 (11.06) 36.30 (7.56)

112 .001 .002 .026 .013

Deelname aan clubs
De vragenlijstdeelnemers is gerraagd aan te geven of zil lid ziln geweest van een
club. Ter illustratie was in de vragenhist de toevoeging 'zoals een sportclub, leugd-
club of miiziekverenigiiig' opgenomen. Uit de antwoorden van de rragenhistdeel-
nemers blijkt dat meer Nederlandse leerlingen (85.4° o) lid zijn geweest van een club
dan lurkse (61.00/0) en Afarokkaanse (60.3°/0) leerlingen. Onderverdeling naar sekse

laat zien dat deze pet,centageverschillen roornamelijk verklaard worden door het
percentage meisies dat aangeeft (g)een clublidmaatschap gehad te hebben (Tabel
4.53).
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Tabel 4.53: Mate waarin de leerlingen (onderverdeeld naar sekse en thuistaal) weI of geen lid
zijn geweest van een club (in percentages)
5 Wel lid van een club Geen lid van een club Totaal (N)      1
IJoncens        -                                                                 1
N 85.8 14.2 225
T 81.1 18.9 106
NB 69.1 30.9                                                 68

1 Meislea                          _                     _ --1
N 85.2 14.8 257
T 41.3 58.7 109
NB 53.3 46.7                                                 75

Statistische analyse laat zien dat meisies betere toetsresultaten behalen op alle
onderdelen uit de Findtoets wanneer zij lid zijn geweest van een club (Tabel 4.54)
Voor longens is dit enkel het geval biJ Nederlandse leerlingen op het onderdeel
Taal (wel deelname: 42.08, s.d. 8.18, geen deelname 38.75, s.d. 9.74, P=.039.
ilz-.019). De verschillen voor Nederlandse meisles zi n significant op alle toets-
onderdelen en voor de Marokkaanse meis jes op het onderdecl Informatie-
verwerking. De effectgroottes varieren hierbij van klein tot middelgroot.

Tabel 4.54: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar de deelname van meisjes
Conderverdeeld naar thuistaal) aan een club
Thuistaal: Nederlands -        1

Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoridntatie    "
(N=257, P=·006) (N=257. p<.001)      (N=257. p<.001)       (N=198, p=.002)    J

WeI 43.26 (8.63) 41.75 (10.77) 43.19 (9.37) 40.04 (7.87)

Niet 39.05 (8.74) 33.61 (11.20) 35.29 (10.78) 35.07 (8.96)

42 .029 .067 .079 .047

:Thuistaal: Turks
Taal Rekenen Informatievenwerking Wereldoriantatie

(N=109, p=.053) ..__ (N=109, P=,092).(N=109. D=.191)     .(N=77.9=.1291
Wei 35.56 (6.26) 36.56 (10.16) 31.62 (6.82) 32.17 (8.12)

Niet 32.69 (8.32) 32.88 (11.78) 29.58 (8.71) 29.48 (7.03)

112 .034 .026 .016 .031

(Thuistaal: Arabisch/Berbers

1--_. -          =. -311) -      -=1.,791---  ='="":=='   -1
Wei 34.32 (9.51) 32.12 (11.77) 32.32 (9.74) 31.51 (7.77)

Niet 32.23 (8.10) 29.23 (11.12) 27.91 (8.18) 30.33 (6.58)

_112 .014 .016 .057 .007

Mate van televisiekijken
De vragenlilstdeelnemers is niet alleen gerraagd ;lan te geven naar welke zenders zij
kiiken, maar ook een indicatie te geven van de tild die zij dagelilks besteden aan het
televisiekilken. Om de effectgrootte na te gaan op de behaalde toetsscores is een

onderverdeling gemaakt naar vragenlilstdeelnemers die minder dan 2 uur kilken,
leerlingen die 3 A 4 uur kilken en leerlingen die aangeven meer dan 5 uur te kilken
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('I'abel 4.55). Uit de gegeven antwoorden blijkt dat de Turkse en Marokkaanse
leerlingen meer televisiekijken dan de Nederlandse (%96)=89.63, p<.001)

Tabel 4.55: Aantal uur dat de leerlingen (onderverdeeld naar thuistaal) naar eigen zeggen
dagelijks besteden aan televisiekijken (in percentages)

0-2 uur 3-4 uur >5 uur Totaal
N 38.3 40.5 21.2 491

T 13.1 40.7 46.3 214

NB 14.1 37.3 48.6 142

Statistische anal)·se (Tabel  4.56)   laat  zien  dat  voor de Turkse en Nederlandse
leerlingen geldt dat deze op alle toetsonderdelen beter scoren naarmate zij minder
dan 2 uur aan de beeldbuis gekluisterd zijn. Deze verschillen zijn significant. De
effectgrootte is bij de Turkse leerlingen bij alle toetsonderdelen klein, voor de
Nederlandse leerlingen geldt dat deze middelgroot is. Voor de Marokkaanse leer-

lingen geldt dat er geen sprake is van significante scoreverschillen.

Tabel 4.56: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar de tijd die de leerlingen
(onderverdeeld naar thuistaal) dagelijks voor de televisie doorbrengen

,
Thuistaal:  Nederlands

Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie
1                    (N=491, 9<.001)       (N=491, p<.001)_   (N=491. D<.001)  .,..  (N=392, P<,001.-- 
0-2 uur 45.22 (7.50) 46.68 (9.50) 46.55 (7.84) 44.19 (7.71)

3-4 uur 41.39 (8.73) 42.26 (10.74) 42.02 (9.52) 41.82 (8.31)

>5 uur 37.95 (8.47) 38.03 (10.50) 37.98 (9.61) 38.18 (8.12)

42 .101 .093 .117 .070

Thuistaal: Turks
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoridntatie

(N=214,9=.031)      (N=214, p=.036)      (N=214. p=.028) (N=161. p=.022)
0-2 uur 35.07 (9.39) 39.29 (9.35) 33.14 (8.72) 36.89 (9.61)

3-4 uur 34.61 (8.05) 38.44 (11.16) 31.78 (8.22) 33.25 (7.40)

>5 uur 31.72 (8.70) 34.57 (10.74) 29.09 (8.64) 31.37 (7.88)

42 .031 .036 .033 .047

Thuistaal: Arabisch/Berbers
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie    I

(N=142. D=.227)       (N=142, p=.097) (N=142,9=.425)       (N=115, p=.050)  _,
0-2 uur 33.50 (10.08) 35.45 (13.72) 31.40 (11.24) 30.75 (9.66)

3-4 uur 34.30 (8.36) 36.40 (10.70) 32.62 (9.41) 36.27 (7.57)

>5 uur 31.52 (9.12) 31.91 (11.76) 30.25 (9.90) 33.12 (8.31)

42 .021 .033 .012 .052

Zoals opgemerkt, is de leerlingen niet alleen gevraagd aan te geven hoeveel tild zil
besteden aan televisiekijken, maar eveneens om aan te duiden naar welke zenders
ze kijken. De vragentijstdeelnemers is gevraagd een zender-top-3 samen te stellen.
Uit de gegeven antwoorden van de Turkse en Marokkaanse leerlingen (Tabel 4.57)
blijkt dat er tussen beide groepen leerlingen een duidelilk verschil bestaat iIi hun
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keuze voor Nederlandse zenders en Turkse/Arabische zenders (%2(1)=59.98,
p<.001)

Tabel 4.57: Mate waarin door de leerlingen (onderverdeeld naar thuistaal) gekeken wordt naar
enkel Nederlandse zenders en naar zowel Nederlandse als Turkse/Marokkaanse zenders (in
percentages)

Alleen Nederlandse zenders Nederlandse 6n Turkse/Marok- Totaal (N)
in top 3 kaanse zenders in top 3

T 28.8 71.2 212
NB 70.3 29.7 145

Net als bij de resultaten van het kijken naar Nederlandstalige nieuwsuitzendingen,
laat statistische analyse ook hier zien dat het kilken naar Nederlandstalige televisie-
programma's een positief effect heeft op de toetsscores op vrijwel alle toets-

onderdelen (met uitzondering van de scores van de Turkse leerlingen op het
onderdeel Rekenen en van de Marokkaanse leerlingen op het onderdeel Wereld-
orientatte). Deze effecten ziln alleen significant  voor  de   Turkse   leerlingen   op   de

onderdelen Taal en Informatieverwerking QI-abel 4.58).

Tabel 4.58: Toetsscores (en standaarddeviaties) onderverdeeld naar de televisiezenders
waarnaar de leerling (onderverdeeld naar thuistaal) kijkt (alleen Nederlandse zenders=N;
Nederlandse en Turkse/Marokkaanse zenders=N+T/A
Thuistaal: Turks

Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldorientatie

-.(Ng212, p=.01-Z)---__ N--212. p-PM)..._(N=212, PE.005)_.-.._(N=-157. p=,300)
N 35.77 (6.91) 36.98 (11.04) 33.61 (8.00) 33.98 (7.49)
N+T/A 32.66 (9.12) 37.11 (10.92) 29.93 (8.80) 32.50 (8.09)

112 .027 .000 .037 .007

Thuistaal: Arabisch/Bert*rs
Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriantatie
(N=145. p=.791)   = (N=145, p#.186).(N=145, p=.463)     _ (N=118, PF.979)

N 32.83 (9.50) 34.74 (11.78) 31.46 (10.11) 33.69 (8.28)
N+T/A 32.40 (8.02) 31.91 (11.57) 30.12 (9.93) 33.74 (8.82)

312- .000 .012 .004 .000

Samenvatting
Jongens maken, ongeaclit de thuistaalachtergrond, duideliik meer gebruik van de
computer dan meis jes. Ook is er een verschil in het gebruik van de computer:
terwill de voorkeur van de jongens uitgaat naar spelleties, gebruiken meisles de
computer veelal om te schrijven. Nederlandse jongens die de computer (ook)
gebruiken om te schrilven scoren beter op het toetsonderdeel Taal.

W'at betreft de mate ran computergebruik geldt dat Turkse leerlingen die
dagelijks gebruik maken van de computer betere resultaten behalen op de
onderdelen Rekenen, Informatieverwerking en W'ereldorientatie. Dergellik gebruik
hangt bii AIRrokkaanse leerlingen echter samen met slechtere resultaten op het
onderdeel IK-ereldorientatie.
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Het aantal Turkse en Marokkaanse meis jes dat lid is geweest van een club is
beduidend lager dan het aantal Nederlandse meis jes. Voor de Nederlandse meisies
geldt dat er een samenhang bestaat tussen betere scores op alle Eindtoets-
onderdelen en lidmaatschap van club. Voor de Alarokkaanse meisies geldt dat deze
samenhang enkel zichtbaar is bii het ondercteel Informatieverwerking. Nederlandse
iongens scoren wanneer zij lid zijn geweest van een club beter op het onderdeel
Taal.

Nederlandse vragenlilstdeelnemers kijken minder langdurig televisie dan Turkse

en Afarokkaanse leerlingen. Voor zowel de Nederlandse als de Turkse leerlingen
geldt dat deze op alle onderdelen uit de Eindtoets betere scores behalen wanneer zil
dagelijks minder dan twee uur doorbrengen voor de telerisie.

De Marokkaanse leerlingen hebben een duidelijke voorkeur voor het bekilken
van programma's op Nederlandse zenders. 'I'urkse leerlingen daarentegen kilken
naar zowel Turkse als Nederlandse zenders. Voor deze laatste groep leerlingen
geldt dat zij significant beter scoren op de onderdelen laal en Informatie-
verwerking als zil enkel naar Nederlandse zenders kijken.

4.3 Samenvatting

Vastgesteld kan worden dat de invloed van de door de ouders onderling gesproken
taal van grote invloed is op de toetsscores die leerlingen behalen op de verschillen-
de  onderdelen van de Eindtoets Basisonderwijs  1997. Voor Rekenen  als het minst

taalgerelateerde toetsonderdeel geldt dat de effectgrootte middelgroot is, voor de
overige onderdelen is er sprake van een groot effect (Tabel 4.59).

Tabel 4.59: Toetsscore (en standaarddeviaties) per toetsonderdeel onderverdeeld naar de taal
die de ouders onderling spreken
! Thuistaal

Taal              Rekenen          Informatieverwerking Wereldorientatie
 _,_-- -_        (N=868, p<.001).        (N=868, p<.001)        (N=868, p<.001)          (N=682.9<.001)   ..
N 42.03 (8.76) 42.87 (10.86) 42.74 (9.69) 41.82 (8.41)

T 33.36 (8.66) 36.79 (10.98) 30.81 (8.68) 32.67 (8.13)
NB 32.69 (9.03) 33.73 (11.76) 31.07 (9.97) 33.63 (8.39)

T12 .203 .103 .276 .213

Daarnaast hebben de uitgeroerde statistische analyses laten zien dat er grote
verschillen bestaan in de mate waarin leerlingachtergrondkenmerken als opleidings
niveau van de ouders, rrijetijdsbesteding en leesgedrag, samenhang vertonen met

de behaalde scores  op de onderdelen  van de Eindtoets Basisonderwijs   1997  door

Nederlandse, Turkse en Marokkaanse leerlingen.
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In onderstaande tabellen zijn per toetsonderdeel de effectgroottes weergegeven van
de in de voorgaande paragrafen beschreven leerlingachtergrondkenmerken.

Zoals blijkt uit Tabel 4.60, speelt het opleidingsniveau van de vader, in vergelijking
met de overige leerlingachtergrondkenmerken, een relatief grote rol. Voor de
Nederlandse leerlingen zijn met name het opleidingsniveau van beide ouders en de
mate waarin leerlingen naar televisie kijken van invloed op de door hen behaalde
toetsscores op het onderdeel Taal. Voor zowel de Turkse als de Marokkaanse
leerlingen geldt dat de effectgroottes van de leerlingachtergrondkenmerken minder
groot zijn dan die van de Nederlandse leerlingen. Voor de Turkse leerlingen is er
vooral sprake van een samenhang tussen het behalen van een goede score op het
toetsonderdeel Taal en de mate van lezen door de moeder, de mate waarin de
leerling naar televisie kijkt en lidmaatschap van een club. Voor de Marokkaanse
leerlingen geldt dat de mate waarin de moeder leest en de mate computergebruik
relatief grote samenhang vertonen met de toetsscores op het onderdeel Taal

Tabel 4.60: Overzicht van effectgroottes (42) per leerlingachtergrondkenmerk onderverdeeld
naar thuistaal op het onderdeel Taal van de Eindtoets Basisonderwijs  1997

<       -    1,     f                   :                 Nederlands      -Turks   .                  4abiscW        ,
p   -    .2    --          Berbers

Sekse .006 .001 .003

Opleidingsniveau moeder* .0571***
.003

Opleidingsniveau vader* .064*** .026-I

Mate van spreken over geloof met moeder .004 .005 .002
Mate van spreken over geloof met vader .001 .017 .009
Mate van lezen door leerling .044... .009 .003
Mate van lezen door moeder .023

...
.029** .049

Mate van lezen door vader .008 .005 .008
Mate van voorlezen door moeder .001 .009 .002
Mate van voorlezen door vader .007 .000 .000
Mate van voorlezen door moeder+vader .009 .023 .005
Mate waarin leerling journaal kijkt .015

***
.028-* .000

Voorkeur van televisiezenders voor bekijken journaal - .008 .027
Mate van spreken over de krant met moeder .029*** .011 .009
Mate van spreken over de krant met vader .007 .008 .020
Mate van spreken over actualiteiten met moeder .010 .015 .016
Mate van spreken over actualiteiten met vader .002 .010 .009
Mate van computergebruik .001 .027 .036
Gebruiksdoeleinde computer .035

***
.017 .001

Lidmaatschap van club .029
***

.034 .014
Mate van televisiekijken .101

...
.031** .021

Voorkeur van televisiezenders                                  - .027** .000
* in de statistische analyse van de effectgrootte van dit leerlingachtergrondkenmerk zijn de Turkse en
Marokkaanse leerlingen samengevoegd tot een onderzoeksgroep
** P<.05
***

p<.01
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Uit Tabel 4.61 blijkt dat voor Marokkaanse leerlingen geldt dat sekse verreweg de
grootste samenhangt vet:toont met de behaalde toetsscores voor het onderdeel
Rekenen. Voor de Nederlandse leerlingen lilken vooral de mate van televisiekilken
en het lidmaatschap van een club van belang, terwijl voor de Turkse leerlingen het

bespreken van actualiteiten met de vader en de mate van computergebruik en roor
de Marokkaanse leerlingen de voorkeur van televisiezenders bil het bekilken van
het lournaal van belang lijken te zi n

Tabel 4.61: Overzicht van effectgroottes per leerlingachtergrondkenmerk onderverdeeld  naar
thuistaal op het onderdeel Rekenen van de Eindtoets Basisonderwijs  1997

Nededands Turks Arabisch/
Berbers J

Sekse .054
*** .066

...
.075

...

Opleidingsniveau moeder* .052
...

.001

Opleidingsniveau vader* .050
... .022

...

Mate van spreken over geloof met moeder .000 .000 .011

Mate van spreken over geloof met vader .002 .000 .019

Mate van lezen door leerting .007 .003 .011

Mate van lezen door moeder 050***
.037

...
.033

Mate van lezen door vader .011** .002 .007

Mate van voorlezen door moeder .002 .014 .017

Mate van voorlezen door vader .013** .000 .004

Mate van voorlezen door moeder+vader .018** .031 .018

Mate waarin leerling journaal kijkt .016...
.007 .000

Voorkeur van televisiezenders voor bekijken journaal - .000 .050-

Mate van spreken over de krant met moeder .026
...

.001 .001

Mate van spreken over de krant met vader .004 .022 .008

Mate van spreken over actualiteiten met moeder .003 .035** .022

Mate van spreken over actualiteiten met vader .004 .062
...

.017

Mate van computergebruik .003 .090
-/ .005

Gebruiksdoeleinde computer .013 .029 .002

Lidmaatschap van club .067
...

.026 .016

Mate van televisiekijken .093
...

.036** .033

Voorkeur van televisiezenders                                  - .000 .012

* in de statistische analyse van de effectgrootte van dit leerlingachtergrondkenmerk zijn de Turkse en
Marokkaanse leerlingen samengevoegd tot een onderzoeksgroep
** p<.05
***

p<.01

Ook bii het onderdeel Informatieverwerking (Tabel 4.62) vertoont de opleiding van
de rader een grote samenhang met de behaalde toetsscores. Opvallend is dat deze
samenhang voor alle leerlingen beduidend minder is tussen de opleiding van de
moeder en de scores op het onderdeel Informatieverwerking. Voor zowel de
Nederlandse als Marokkaanse leerlingen geldt dat er een relatie is tussen club-
lidmaatschap en de toetsresultaten. Voor de Nederlandse leerlingen geldt daarnaast

dat de mate waarin de leerling naar televisie kilkt samenhang vertoont met de
toetsscores. Voor de Afarokkaanse leerlingen geldt dat de keuze van de televisie-
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kanalen om nieuws en actualiteiten te bekijken samenhangt met toetsresultaten,
voor de Turkse vragenhistdeelnemers is dit het geval bij mate van computergebruik
en het specifieke gebruik hien'an.

Tabel 4.62: Overzicht van effectgroottes per leerlingachtergrondkenmerk onderverdeeld naar
thuistaal op het onderdeel Informatieverwerking van de Eindtoets Basisonderwijs  1997

Nederlands Turks ArabiscW i
Berbers

Sekse .007 .005 .013

Opleidingsniveau moeder* .047
**/

.019
-I

Opleidingsniveau vader* .079
***

.070
...

Mate van spreken over geloof mel moeder .004 .013 .006

Mate van spreken over geloof met vader .000 .021** .009

Mate van lezen door leerling .043*** .002 .004

Mate van lezen door moeder .053***
.012 .043

Mate van lezen door vader .025
...

.001 .011

Mate van voorlezen door moeder .003 .017 .014

Mate van voorlezen door vader .006 .002 .007

Mate van voorlezen door moeder+vader .011 .034 .024

Mate waarin leerling journaa! kijkt .032
...

.008 .000

Voorkeur van televisiezenders voor bekijken journaal - .005 .049***

Mate van spreken over de krant met moeder .018** .027 .001

Mate van spreken over de krant met vader .001 .013 .004

Mate van spreken over actualiteiten met moeder .018** .030** .008

Mate van spreken over actualiteiten met vader .002 .033** .010

Mate van computergebruik .001 .064
...

.015

Gebruiksdoeleinde computer .008 .072** .026

Lidmaatschap van club .079
***

.016 .057
***

Mate van televisiekijken .117
...

.033** .012

Voorkeur van televisiezenders                                   -                    .037...
.004

* in de statistische analyse van de effectgrootte van dit leerlingachtergrondkenmerk zijn de Turkse en
Marokkaanse leerlingen samengevoegd tot een onderzoeksgroep
** p<.05
...

P<.01

Uit '1'abel 4.63 blijkt dat er bij alle leerlingen sprake is van een hoge samenhang
tussen de score op het onderdeel Wereldorientatie en de sekse van de leerling.
Daarnaast is er bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen een relatie tussen de mate
van computergebruik en de behaalde toetsresultaten. Voor de Turkse leerlingen
geldt dit tevens voor het specifieke computergebruik. Bij de Nederlandse leerlingen
bestaat er een samenhang tussen de scores op het onderdeel Wereldorientatie en
zowel de mate van televisiekilken als de opleiding van de vader.
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Tabel 4.63: Overzicht van effectgroottes per leerlingachtergrondkenmerk onderverdeeld naar
thuistaal op het onderdeel Wereldoriantatie van de Eindtoets Basisonderwijs 1997

Nededands Turks Arabisch/

Berbers
Sekse .102

***
.070

***
.109**

Opleidingsniveau moeder* .033
...

.011

Opleidingsniveau vader- .063
...

.031
...

Mate van spreken over geloof met moeder .004 .000 .025

Mate van spreken over geloof met vader .001 .000 .027

Mate van lezen door leerling .008 .042** .000

Mate van lezen door moeder .049
...

.031 .047

Mate van lezen door vader .020
... 002 .019

Mate van voorlezen door moeder .001 .005 .034-

Mate van voorlezen door vader .006 .001 .001

Mate van voorlezen door moeder+vader .015 .007 .042

Mate waarin leerling journaal kijkt .021
...

.025** .005

Voorkeur van televisiezenders voor bekijken journaal - .016 .036**

Mate van spreken over de krant met moeder .045
...

.014 .015

Mate van spreken over de krant met vader 005 .015 .015

Mate van spreken over actualiteiten met moeder .019** .006 .001

Mate van spreken over actualiteiten met vader .021** .014 .037

Mate van computergebruik .007 .065** .069**

Gebruiksdoeleinde computer .011 .085** .013

Lidmaatschap van club .047
...

.031 .007

Mate van televisiekijken .070
...

.047** .052

Voorkeur van televisiezenders                                  - .007 .000

* in de statistische analyse van de effectgrootte van dit leerlingachtergrondkenmerk zijn de Turkse en
Marokkaanse leerlingen samengevoegd tot een onderzoeksgroep
** p<.05
...

P<.01

Voor een aantal leerlingachtergrondkenmerken ziln de leerlingen van wie de ouders
enkel Turks of Arabisch/Berbers spreken vergeleken met de leerlingen van wie de
ouders daarnaast ook Nederlands spreken wat betreft het effect van deze ge-
sproken thuistaal/thuistalen op de behaalde van toetsscores. In Tabel 4.64 zijn de
effectgroottes weergegeven, onderverdeeld naar toetsonderdeel.

Uit de resultaten blijkt dat het spreken van enkel Turks of Arabisch/Berbers in
vergelijking met zowel Turks of Arabisch/Berbers als Nederlands in slechts een
beperkt aantallen gevallen van invloed is op de behaalde toetsscores. Met name de
door de leerling met de rader gesproken taal liikt samenhang te vertonen met de
scores voor het onderdeel Wereldorientatie. Zowel Turkse als Marokkaanse leer-
lingen behalen hogere scores op dit onderdeel wanneer zij zowel Turks of
Arabisch/Berbers als Nederlands met de vader spreken dan wanneer zil enkel
lurks of Arabisch/Berbers gebruiken. Deze scoreverschillen ziin echter enkel voor
de Turkse leerlingen significant. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd
worden dat voor zowel de Turkse als Niarokkaanse leerlingen geldz dat de keuze
van de ouders om onderling enkel Iurks of Arabisch/Berbers of een combinatie
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van een van deze talen met het Nederlands te spreken geen (grote) samenhang

vet:toont met de behaalde toetsscores.

Tabel 4.64: Overzicht van effectgroottes per leerlingachtergrondkenmerk (thuistaal enkel Turks
of Arabisch/Berbers vs. thuistaal Nederlands+Turks of Arabisch/Berbers) onderverdeeld naar
de onderdelen van de Eindtoets Basisonderwijs  1997

Turks Arabisch/Berbers
1huistaal ouders

Taal .000 .002

Rekenen .000 .002

Informatieverwerking .003 .005

Wereldoriantatie .001 .004

Woorkeurstaal van ouders
Taal .002 .008

Rekenen .002 .002

Informatieverwerking .003 .013

Wereldoriantatie .001 .007

,Door leerling gesproken taal met moeder                                                                                                     I
Taal .000 .000

Rekenen .007 .025

Informatieverwerking .002 .003

Wereldorientatie .023 .012

i Door leerling gesproken taal met vader
Taal .000 .006

Rekenen .006 .015

Ink)rmatieverwerking .001 .014

Wereldoriantatie .031* .023

* p<.05

1 Het  voortgezet onderwils wordt hier opgesplitst  in de t)'pen zoals  die  in  1997
gangbaar waren: voorbereidend beroepsonderwi is 0130), (middelbaar algemeen voort-

gezet onderwils) AIA\'0, momenteel aangeduid als voorbereidend middelbaar beroeps-

onderwits (\3IHO), (hager algemeen roortgezet onderwils) HAI'O en (voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs) F'WO.



HOOFDSTUK 5

Resultaten van de statistische analyses

5.1 Inleiding

Zoals in Hoofdstuk 2 en 3 besproken, bestaat de tweede stap van het onderzoek

naar oorzaken van Differential Item Functioning uit het door middel van
statistische analyses achterhalen van DIF-items. In dit hoofdstuk worden de
resultaten hiervan in Paragraaf 5.2 besproken. In Paragraaf 5.3 komt de vergelijk-
baarheid aan de orde van alle leerlingen die als informanten in onderhavig
onderzoek hebben geparticipeerd

5.2    Opsporen van DIF-items in de Eindtoets Basisonderwijs 1997

Zoals in Hoofdstuk 3 besproken, zijn aan de hand van twee statistische procedures,
waarvan een gebaseerd op de itemresponsetheorie en een op geobserveerde toets-

scores, items  uit de Eindtoets  Basisonderwits 1997 opgespoord waarbij sprake  is

van DIF in het nadeel of het voordeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen.
Procedures gebaseerd op de itemresponsetheorie (IRT), zoals het in dit onderzoek

gebruikte One Parameter Logistic Model (Verhelst, 1992; zie Paragraaf 3.3.3),
toetsen de aanname dat de geobserveerde itemresponsen van een bepaalde

populatie verklaard kunnen worden vanuit een onderliggende vaardigheid, de
latente trek (Uiterwijk, 1994; Steinberg & Thissen, 2006). Procedures gebaseerd op
geobserveerde toetsscores, zoals de hier gebruikte Mantel-Haenszel-procedure

(Mantel & Haenszel, 1959: zie Paragraaf 3.3.3), gaan uit van de aanname dat de
totaalscore op de toets waartoe het item behoort een adequate schatting is van de te
meten vaardigheid (Uiterwijk, 1994) Omdat uit onderzoek naar voren is gekomen
dat de IRT-procedures en procedures gebaseerd op geobserveerde toetsscores niet
tot identieke resultaten leiden (zie o.a. Camilli & Smith, 1990; Bugel & Glas, 1991;

Uiterwijk, 1994) en daarnaast niet in een zelfde mate geschikt zijn voor het
opsporen van uniforme en non-uniforme DIF, is er in dit onderzoek voor gekozen
beide DIF-detectieprocedures te hanteren en de via beide procedures gedetecteerde
DIF-items te gebruiken ook als een item door slechts een van de procedures
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aangeduid wordt als DIF-item. Daarnaast is er, vanwege het feit dat het gangbaar is
te werken met 400 4 500 waarnemingen per steekproef (Intraprasert, 1986; Camilli
& Shepard, 1994), tevens voor gekozen de relatief kleine onderzoeksgroepen van

leerlingen waarvan de ouders Turks/Koerdisch en Arabisch/Berbers spreken bii
het opsporen van DIF-items tot 66n onderzoeksgroep samen te voegen. Vanwege
deze samenvoeging wordt bij de bespreking van de opgespoorde DIF-items naar
deze onderzoeksgroep verwezen als Turkse/Alarokkaanse leerlingen.

Uit de door medewerkers van het Cito uitgevoerde DIF analyses blijkt dat in totaal
32  van  de 240 items  uit de Eindtoets Basisonderwijs  1997  (EB97)  DIF  vertonen
roor  Turkse/Alarokkaanse  leerlingen,  waarvan  21  in  hun  nadeel  en  11  in  hun
voordeel. Voor de items die DIF vertonen in het nadeel van Turkse/Marokkaanse
leerlingen geldt dat slechts 66n item enkel door OPLAi en 11  items alleen door AIH
worden aangeduid als DIF-item. De overige negen items worden door beide
procedures gedetecteerd. W'oor de items die DIF vertonen in het voordeel van de
eerder genoemde groep geldt dat zeven items door beide procedures als DIF-item
worden aangeduid. De overige items vertonen enkel DIF volgens Aifi (twee items)
of OPI.M (twee items).

In '1'abel 5.1 is per statistische procedure weergegeven hoeveel items er per
Eindtoetsonderdeel (Taal, Rekenen, Informatieverwerking en W'ereldorientatie)
DIF vertonen in het roordeel en nadeel van 'Iurkse/Marokkaanse leerlingen. De
nummers die aan de items toegekend zijn, corresponderen met de volgnummers
van de opgar-en  in  £89-7  (1'aal:  opgave  1 -60; Rekenen: opgave 61-120; Informatie-
renverking: opgave 121-180; IF'ereldorientatie: opgave  181-240)

Tabel 5.1: DIF-items* in de Eindtoets Basisonderwijs  1997 voor Turkse/Marokkaanse leerlingen
volgens de Mantel-Haenszel-procedure (MH) en het One Parameter Logistic Model (OPLM)

MH OPLM                     MH & OPLM

TaaInadeel 1,5,15,58         -                 4,13,35,39,52
Taal voordeel 48                -                 42,45,57
Rekenen nadeel 75                -
Rekenen voordeel 96               -

Informatieverwerking nadeel 132, 150, 173, 174    -                       -
Informatieverwerking voordeel - 123               -
Wereldoriontatie nadeel 195,231 235 185,213,223,233
Wereldori5ntatie voordeel - 207 186,199,214,220

* Van deze items vertonen de items 1,15, 58,132,150,123,195 en 207 non-uniforme DIF. De

overige items vertonen uniforme DIF.

Uit deze analyses vloeit To Mt dat de (Arnge 208 items geen DIF vertonen. Deze
items ziln verdecld over 8 opgavenrubrieken, te weten (1) passend taalgebruik, (2)
inhc,ud, (3) basiskennis van getallen, (4) bewerkingen, (5) meten, meetkunde, tiid en
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geld, (6) hanteren van informatiebronnen, (7) lezen van schema's, tabellen en
grafieken en (8) aardrilkskunde: topografie.

De items die DIF vertonen in het voordeel van Turkse/Afarokkaanse leerlingen
Ziin te verdelen over zes opgavenrubrieken, de items die DIF vertonen in het
nadeel voor deze groep over tien. In Tabel 5.2 is, gerangschikt naar het aantal items
per rubriek, weergegeven welke items DIF vertonen. In Hoofdstuk 6 wordt verder
ingegaan op de inhoud, opbouw en mate van DIF van de specifieke items.

Tabel 5.2: Aantal DIF-items per opgavenrubriek*

Opgavenrubriek
DIF voordeel
Maatschappelijke verhoudingen en geestelijke stromingen 186.199,214.220
Spellen van werkwoorden 42.44 48
Spellen van niet-werkwoorden                                                            
Hoofdrekenen 96
Lezen van teksten: identificeren 123

Geschiedenis 207

PIF.nadeeL  ., - ,  1_ -
Interpreteerbaar taalgebruik 5. 12• 15, 35. 39
Lezen van teksten: afleiden 132,173,174

Natuuronderwijs: levende natuur 231. 233,235
Correct taalgebruik 1,4

Spellen van niet-werkwoorden 52,58

Regionale aardrijkskunde 185,195
Breuken, procenten en verhoudingen                                              75
Kaartlezen 150
Geschiedenis 213
Natuuronderwijs: niet-levende natuur 223

* De weergave van de itemnummers geeft aan aan de hand van welke statistische procedure(s) de
items zijn opgespoord; onderstreept: MH + OPLM, cursief: MH, vet: OPLM.

Er zijn grote verschillen in de mate van DIF. Voor de DIF-items die opgespoord
ziln met behulp van MH geldt dat de z-waarden voor de DIF-items in het voordeel
van Turkse/Marokkaanse leerlingen uiteenlopen van -1.995 tot -3.352 en voor de
items die DIF vertonen in het nadeel van deze leerlingen van  1.954 tot 5.774.  Ook

bil de items die opgespoord ziin met behulp van OPLM zijn grote verschillen
zichtbaar. Zo varieert het aantal overschrildingen van het betrouwbaarheidsinterval
(zie Paragraaf 3.3.3) van 3 tot 8 en lopen de %2 voor de items die DIF vertonen in
het voordeel en de items die DIF vertonen in het nadeel respectievelijk uiteen van
69.110 tot 142.799 en van 62.714 tot 213.518. Opvallend is dat een rangordening
op basis van de z-waarde en x2 van de items die opgespoord zijn met beide
procedures laat zien dat de mate van DIF bil de nadeelitems in grote mate
overeenkomt bij beide procedures. Bij de items die DIF vertonen in het voordeel
r-an Turkse/Marokkaanse leerlingen is deze overlap in mindere mate aanwezig.
Daarnaast bhjkt uit analyse van de items die zijn opgespoord met slechts 66n
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procedure dat de mate van DIF van het merendeel van deze items minder is dan
voor de items die volgens beicle procedures DIF vertonen. Tabel 5.3 geeft een
overzicht van alle statlstische waardes, gerangschikt naar z-waarde en naar X2.

Tabel 5.3: z-waarde, p-waarde, %2 en aantal overschrijdingen aan zowel de bovenzijde (+) als
de onderzijde (-) van het betrouwbaarheidsinterval voor de opgespoorde DIF-items
gerangschikt naar de items die opgespoord zijn met behulp van zowel MH als OPLM, met
uitsluitend MH en met uitsluitend OLPM

Itemnummer z p 1                   +
MH + OPLM

i

199 -3,352 0,000 84,053              6

57 -3,303 0,000 142,799            6
42 -2,835 0,000 98,746              4
45 -2,443 0,000 104,678             4

220 -2,250 0,000 97,638              8

186 -2,132 0,000 130,008              8

214 -2,113 0,000 69,110              4

185 2,423 0,000 84,260                                        3

213 3,070 0,000 77,065                                        3

233 3,142 0,000 61,436                        5
223 3,417 0,000 74,437                      4

13 3,447 0,000 88,556                                        4
39 3,536 0,000 132,766                                        4

4 5,087 0,000 138,968                                        6
52 5,492 0,000 141,405                      7
35 5,774 0,000 213,518                           6

IMH-  -3 .    _r-<*
48                     -2,111
96                 -1,995

150 1,954

15            1,963
132 1,973

75                                 1,998
58                      2,048
174 2,114
195 2,199

5                      2,437
173 2,574
231 3,128

1 _ 3,580
(DENI.-2- - ---  --
123 0,000 88,478              3

207 0,000 78,715              3

235 0,001 62,714                                        3
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5.3    Vergelijkbaarheid van informantgroepen

Zoals in Hoofdstuk 3 en 4 beschreven, hebben verschillende informantgroepen in
onderhavig onderzoek geparticipeerd. Deze informanten verschillen niet alleen in
thuistaalachtergrond van elkaar, maar ook in de jaren waarin zi! aan de CITO
Eindtoets hebben deelgenomen.

Uiteraard is het van belang na te gaan of deze informantgroepen onderling
vergelijkbaar ziin. Bij het statistisch analyseren van deze vergelijkbaarheid, ziln de

volgende informantgroepen onderscheiden:
•    de  leerlingen  die  in 1997 hebben deelgenomen  aan  de CITO Eindtoets Basis-

onderwijs (N=117598);
• de leer]ingen die in 1997 hebben deelgenomen aan de CITO Eindtoets Basis-

onderwijs en tevens de leerlingvragenlijst in 1998 hebben ingevuld (N=5026);
•    de  leerlingen  die  in 1997 hebben deelgenomen  aan  de CITO Eindtoets Basis-

onderwijs, die de leerlingvragenlijst in 1998 hebben ingevuld en die behoren tot
de groep leerlingen op basis waarvan get:racht is relaties te achterhalen tussen de
toetsresultaten en leerlingkenmerken (Hoofdstuk 4) (N=868)

• de leerlingen die in 2004 hebben deelgenomen aan de CITO Eindtoets Basis-
onderwijs (N=154358);

•  de leerlingen die in 2004 hebben deelgenomen aan de CITO Eindtoets Basis-
onderwijs, bij wie toetsboekje 1 van de manipulatie-exercitie is afgenomen

(Hoofdstuk 3 en 7) (N=1553);
• de leerlingen die in 2004 hebben deelgenomen aan de CITO Eindtoets Basis-

onderwijs, bij wie toetsboekle 2 van de manipulatie-exercitie is afgenomen
(Hoofdstuk 3 en 7) (N=1480).

Op  de eerste plaats  zijn de leerlingen  die  aan de Eindtoets Basisonderwits  1997
hebben deelgenomen en de leerlingvragenlijst hebben ingevuld, vergeleken met
zowel de totale groep leerlingen  die  in   1997  aan de genoemde Eindtoets heeft
deelgenomen als de groep leerlingen op basis waarvan in Hoofdstuk 4 de relaties
tussen de leerlingkenmerken en de toetsresultaten zijn besproken (in dit hoofdstuk
wordt deze laatste groep aangeduid als 'subgroep'). Er is hierbij gekozen voor een
vergelijking op basis van de door de leerlingen behaalde standaardscores, omdat
deze, zoals beschreven in Hoofdstuk 1, jaarlijks worden gecorrigeerd voor de moei-
lijkheidsgraad van de toets en voor populatieverschillen met het voorgaande laar
Daardoor zijn deze scores over de jaren heen vergelijkbaar.

Uit statistische analyse (t-toets), waarbij nagegaan is of de gemiddelde standaard-
scores van de verschillende leerlingpopulaties afwijken van de gemiddelde stan-
daardscores van de overige leerlingpopulaties, blijkt dat de standaardscores van de
leerlingen die in 2004 hebben deelgenomen aan toetsboekje 1 en de scores van de
leerlingen die in 2004 hebben deelgenomen aan toetsboek e 2 (p=.714) niet
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significant van elkaar afwilken. Dit geldt tevens voor de scores van de Nederlandse
leerlingen die hebben deelgenomen aan de leerlingvragenlijst en de scores van de
Nederlandse leerlingen die opgenomen zijn in de subgroep (p=.869). Uiteraard
komen de scores van de Turkse en Marokkaanse leerlingen die hebben deel-
genomen aan de leerlingvragenlijst overeen met de scores van de Turkse en
Marokkaanse leerlingen die zijn opgenomen in de subgroep (respectievelijk p=.996
en p=.999) aangezien het hier om dezelfde leerlingen gaat. De scores van de gehele
leerlingpopulatie die heeft deelgenomen aan de leerlingvragenlijst wijkt echter,
vanwege het beduidend grotere aantal Nederlandse leerlingen (subgroeppopulatie
betreft 500 en leerling\,ragenli istpopulatie 3707 leerlingen), wel significant af van de
score van de leerlingpopulatie die is opgenomen in de subgroep. Uit de t-toets blijkt
dat de gemiddelde standaardscore   van de leerlingen   die   in 1997 hebben   deel-

genomen aan de leerlingvragenlijst significant afwijkt van de gen]iddelde stan-
daardscores van de leerlingen die in 2004 hebben deelgenomen aan toetsboelge 1
en 2. Dit betekent dat er voorzichtigheid in acht genomen moet worden bij het
interpreteren van de statistische analyses van de gemanipuleer :le items in de
manipulatie-exeratie (waar de gegevens van de DIF-analyses van de leerling-
populaties uit 1997 en 2004 vergeleken worden). Verschillen in de aanwezigheid
van DIF en in de percentages gegeven antwoorden tussen de oorspronkeli ke en
gemanipuleerde items kunnen immers mogelijk niet alleen te wijten ziln aan de
veranderingen in de oorspronkelijke items, maar tevens aan verschillen tussen de
leerlingpopulaties.
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Tabel 5.4: Vergelijkbaarheid van informantgroepen uit  1997
4 Vergelijkbaarheid van de leerlingen die hebben deelgenomen  aan  E897  met de leertingen  uit  1997

  die
hebben deelgenomen aan de leerlingvragenliist

N                      Standaardscore  - __St ]dKarddeviatie_.P
Leerlingen 1997 117598 534.900 9.930

Leerlingen 1997 leerlingvragenllist 5026 533.840 12.084 .000

  Vergelijkbaarheid van de leerlingen die hebben deelgenomen aan  EB97  met de leerlingen  uit  1997
  die deel hebben uitgemaakt van de subgroep'

N StandaArdscore __„St LdoaLddeviale   -P
Leerlingen 1997 117598 534.900 9.930

Leerlingen 1997 s,bgroep 868 531.010 10.637 .000

5gelijkbaarheid van de leerlingen uit 1997 die hebben deelgenomen aan de leerlingvrage,1ijst met
de leerlingen uit 1997 (onderverdeeld naar thuistaal) die deel hebben uitqemaakt van de subgroep
Nederlandse leerlingen N Standaardscore , 1 Standaarddeyiatie    P

Leerlingen 1997 leerlingvragenlijst 3707 535.220 12.380

Leerlingen 1997 subgroep 500 535.290 9.450 .869

Turkse leerlingen
Leerlingen 1997 leerlingvragenlijst 221 525.700 8.856

Leerlingen 1997 subgroep 221 525.700 8.856 .996

Marokkaanse leerlingen
Leerlingen 1997 leerlingvragenlijst 147 524.450 9.984

Leerlingen 1997 subgroep 147 524.450 9.984 .999

Tabel 5.5: Vergelijkbaarheid van informantgroepen uit 2004

Vergelijkbaarheid van de leerlingen die hebben deelgenomen aan de Eindtoets 2004 met de leer-
lingen uit 2004 bii wie toetsboekie 1 is afqenomen

N   _ ._ -Standaardscore. , .Standaarddeviatie _ P
Leerlingen 2004 154358 535.158 9.697

Leerlingen 2004 toetsboekie 1 1553 530.300 9.696 .000

Vergelijkbaarheid van de leerlingen die hebben deelgenomen aan de Eindtoets 2004 met de leer-
linqen uit 2004 bil wie toetsboekie 2 is afqenomen

N_    .      _ . _ Standaardscore __ Standaarddeviatie      .P_
Leerlingen 2004 154358 535.158 9.697

Leerlingen 2004 toetsboekje 2 1480 530.400 10.337 .000

Vergelijkbaarheid van de leerlingen uit 2004 bij wie toetsboeNe 1 is afgenomen met de leerlingen
uit 2004 bil wie toetsboekie 2 is afgenomen

--_. --.._--:_......  N.___      Staodaardscore  _     Standaorddeyiatie... P_
Leerlingen 2004 toetsboekje 1 1553 530.300 9.696

Leerlingen 2004 toetsboekle 2 1480 530.400 10.337 .714
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Tabel 5.6: Vergelijkbaarheid van informantgroepen uit  1997 en 2004

Vergelijkbaarheid van de leerlingen die hebben deelgenomen aan de leerlingvragenlijst met dei
j leerlingen uit 2004 bilwie toetsboekle 1 is afqenomen                                                                               '
1- _      N          Standaardscore . Standaarddeviatie   P       1

Leerlingen 1997 vragenlijst 5026 533.840 12.084

Leerlingen 2004 toetsboekle 1 1553 530.300 9.696 .000

!Vergelijkbaarheid van de leerlingen die hebben deelgenom  aan de leedingvragenlijst met dei
 leerlingen uit 2004 bilwie toetsboekie 2 is afgenomen
1_-                                                                                                N Standaardscore .._.Standaarddeviatie         P                   ·

Leerlingen 1997 vragenlijst 5026 533.840 12.084

Leerlingen 2004 toetsboekie 2 1480 530.400 10.337 .000



HOOFDSTUK 6

Resultaten van de deelonderzoeken

6.1 Inleiding

Zoals  in I loofdstuk 3 besproken,  ziln in de tweede onderzoeks fase vi  f deelonder-
zoeken (zie Tabel 6.1) uitgevoerd om potentiele bronnen van Differential Item
Functioning te achterhalen.

Tabel 6.1: Overzicht deelonderzoeken, informantgroepen en aantallen informanten    in
onderzoeksfase 2

Fase 2. Achterhalen potentiale bronnen van DIF Informantgroepen                N
Deelonderzoek 1: Plus-en-minmethode Leerlingen uit groep 8        16
Deelonderzoek 2: Plus-en-minmethode Pabostudenten                            19
Deelonderzoek 3: Hardopdenkprocedure Leerlingen uit groep 8         16
Deelonderzoek 4: Herschrijfprocedure Pabostudenten                    19
Deelonderzoek 5: Gecombineerde plus-en-minmethode Leerkrachten groep 8          26

en herschrijfprocedure Toetsconstructeurs                   5
en lingu)sten                    2

In dit hoofdstuk worden de resultaten van deze deelonderzoeken besproken en
worden de op basis van de resultaten daarvan geformuleerde verwachtingen over
de potenti8le DIF-bronnen toegelicht. Hierbil wordt regelmatig ingegaan op speci-
fieke items. Ter illustratie zijn enkele van deze items in dit hoofdstuk opgenomen.
Voor een volledig overzicht van alle DIF-items uit de Eindtoets Basisonderwils
1997 wordt verwezen naar Billage  1.

6.2      Deelonderzoek 1: plus-en-minmethode bij leerlingen uit groep 8

Na de afname van de plus-en-minmethode bij 16 leerlingen uit groep 8 (zie
Paragraaf 3.4.2) zijn de door hen geplaatste plussen en minnen in kaart gebracht.
Hierbij is gedifferentieerd naar Nederlandse, lurkse en Marokkaanse leerlingen.
Vervolgens ziin deze plussen en minnen inhoudelijk geanalyseerd. Zoals besproken

in Hoofdstuk 3, is een van de beperkingen van de plus-en-minmethode dat plussen
en minnen over het algemeen alleen geplaatst worden op woord- en zinsniveau.
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Het grotere geheel ran de tekst bli ft door de aard van de methode grotendeels
buiten beschouwing. Daarnaast worden meestal alleen problemen opgespoord die
zich in de tekst bevinden; 'ontbrekende informatie' (informatie die zich niet in de
tekst ber·indt, maar daar wellicht wel in opgenomen had moeten zijn, zoals
bijschriften bij tabellen en illustraties) wordt in de meeste gevallen niet door de
informanten gesignaleerd. Gepoogd is deze tekortkomingen van de plus-en
minmethode te ondervangen door in de instructie een breed scala van voorbeelden

te geven voor het plaatsen van plussen en minnen.
Uit de analyse van de door de leerlingen toegekende plussen en minnen blijkt dat

deze instructie in dat opzicht succesvol is geweest: leerlingen hebben niet alleen
plussen en minnen geplaatst op woord- en zinsniveau, maar hebben tevens gekeken
naar de context van de items, de moeililkheidsgraad ervan en de toets in ziln geheel.
I- let is hierdoor mogelijk inhoudelijk onderscheid te maken tussen de geplaatste
plussen en minnen. Voor deelonderzoek 1 kunnen de volgende vilf categorieen
worden onderscheiden:
1. Taalgebruik in items en teksten. Hieronder vallen alle plussen en minnen die

geplaatst zijn op woord,- zins- en alineaniveau. Gedacht kan worden aan
volgens leerlingen te moeilijke woorden en onbekende uitdrukkingen.

2.    Inhoudelijke  itemaspecten. Hiertoe behoren alle plussen en minnen  die   de
leerlingen geplaatst hebben omdat zij opmerkingen hebben bij inhoudelijke
aspecten van een item. Dit betreft bijvoorbeeld items waarbii volgens leerlingen

sprake is van meerdere correcte antwoordmogelijkheden.
3. Itemcontext. F fieronder vallen plussen en minnen die door de leerlingen

geplgatst ziin bij aspecten die niet direct onderdeel uitmaken van een item, zoals
illustraties en titels boven verhaalties.

4.  Moeilijkheidsgraad van de items. Leerlingen hebben opvallend veel uitspraken
gedaan over de moeilijkheidsgraad van de in het toetsboekje opgenomen items.
Zij gaven hierbij niet alleen aan een item 'te moeilijk' vinden, in een aantal
gevallen betrof- de kritiek het 'te makkelijk' zijn van een item.

5.  Toetsgerelateerde aspecten. Ilieronder vallen alle aspecten van de toets die met
behoren tot de opgenomen items of teksten, maar wel onderdeel uitinaken van
de toets, zoals de instructie bijverschillende taken.

Voor de categorieen 'inhoudelilke itemaspecten' en 'moeililkheidsgraad van de
items' geldt dat deze in alle vier de toetsonderdelen aan de orde komen. Bil de
categorieen 'taalgebruil; iii de items de daarbij behorende teksten' en 'itemcontext'
warden door de leerlingen geen plussen of minnen geplaatst bit items uit het
onderdeel Rekenen. De categorie 'toetsgerelateerde aspecten' komt alleen in de
toetsonderdelen laal en Informatieverwerking aan de orde.
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In het volgende worden de geplantste minnen en plussen per categorie besproken.
Hierbil wordt een onderscheid gemaakt naar Nederlandse, Turkse en Marokkaanse
leerlingen. Daarnaast wordt meet gedetailleerd ingegaan op specifieke items waarbil
de plussen en minnen ziln geplaatst. Bij de bespreking van de door de leerlingen
toegekende plussen en minnen wordt gebruik gemaakt van door hen zelf
aangereikte formuleringen: 'te moeilijke woorden' en 'verwarrende vragen' ziln dus
enkel volgens de leerlingen 'te' moeilijk of 'verwarrend' Omdat het doel van dit
deelonderzoek is om de mening van de leerlingen over aspecten van items, teksten,
illustraties en toets in ziin algemeenheid te achterhalen, wordt bii de bespreking van
de waardeoordelen van de leerlingen over deze aspecten daarom uitsluitend gebruik
gemaakt van de door hen geformuleerde oordelen.

Taalgebri,ik in items en teksten
Binnen de categorie 'taalgebruik in items en teksten' kunnen twee subcategorieen
worden onderscheiden: (1) 'te moeililke woorden' en (2) 'onbekende uitdruk-
kingen' Voor beide subcategorieen geldt dat hierbij uitsluitend minnen ziln
geplaatst. Daarnaast ziln in de subcategorie 'onbekende uitdrukkingen' alleen
minnen geplaatst bij items die DIF vertonen in het nadeel van Turkse/Marok-
kaanse leerlingen. De Nederlandse en Turkse leerlingen hebben deze minnen

geplaatst bij  alle antwoordmogelijkheden van item 13 (Figuur 6.1). De Marokkaanse

leerlingen hebben daarnaast ook minnen geplaatst bij item 39 (Figuur 6.2).

Figuur 6.1: Item 13-E897

Tot het moment dat ik het niet langer zag zitten.

Lees:  Tot  ...  zitten.  (r.  4,5)  Wat  had  Marieke  ook  kunnen  schrijven  in  plaats  van:     .  dat ik het niet

langer zag zitten. tr. 4,5)
A      dat ik in de wolken was.
B      dat ik ten einde raad was.
C      dat ik teveel hooi op mijn vork had genomen.
D    . . .  dat  ik van toeten nog blazen Wistl.

Figuur 6.2: Item 39-E897

Ze lieten het land zonder een beetje wind achter, maar dat moesten de achterblijvers er maar voor
over hebben.

Lees: Ze .   hebben. (r. 27 t/m 29) Wat kan Francien ook schrijven in plaats van: beetje (r. 28)?

A spoortje
B stulge
C wolkle
D zuchtje

Bii de subcategorie 'te moeililke woorden' ziln minnen geplaatst bil de onderdelen
Taal, Informatieverwerking en Wereldorientatie. Bi  het onderdeel Informatie-
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verwerking ziln door de Nederlandse en Turkse leerlingen minnen geplaatst bil
twee items die DIF vertonen in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen.
Het gaat hierbij op de eerste plaats om de antwoordmogelijkheden B en C van item
173 (Figuur 6.3).

Figuur 6.3: Item 173-E897

Als ze na een tijdje in de speeltuin komen, zien ze Dick voorover gebogen bij een prullebak staan.
'Natuurlijk! Alweer honger!" zegt Koen. "Nee man, mijn gulden is erin gevallen." Hij duwt de rommel
opzij. Ineens haalt hij een plastic zakje met boterhammen te voorschijn en houdt het omhoog. Zijn
ogen worden groter. Met een verlekkerde glimlach toont hij het aan Koen en Katlijn. Maar als hij de
vieze uitdrukking op hun gezichten ziet, bedenkt hij zich en zoekt verder.

Lees: A/s. verder. (r. 23 t/m 32)
Wat maakt dit stukje duidelijk over Dick.
Dat Dick bekend staat als .
A  een nieuwsgierig jongetje
B  een smeerpoets
C  een veelvraat
D  een vergeetachtig jongetje

Tevens worden minnen geplagitst bij drie woorden uit de tekst die gelezen moet
worden  om  item  132 te kunnen beantwoor(len: 'gretig', 'notabelen', 'omsingeling'
(Figuur  6.4).

Figuur 6.4: tekst behorend bij item 132-E897

'De stevige Engelse ridders, gewend goed te tafelen, tasten gretig toe en doen de maaltijd alle eer
aan. Dan valt het de hertog plotseling op dat de notabelen van Rennes zelf maar weinig op hun bord
laden.' (r. 44 Um 48)
'Negen maanden lang heeft hij gedacht dat zijn omsingeling waterdicht was.' (r. 63-64)

Voor het onderdeel Taal geldt dat door de Nederlandse en Turkse leerlingen
minnen ziln geplaatst bii twee van de antwoordmogelijkheden van item 35 dat DIF
vertoont in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen ('opdagen' en
'opdoemen'). In het onderdeel Wereldorientatie zijn door Nederlandse en Turkse
leerlingen bij zes items minnen geplaatst bij woorden die volgens de leerlingen te
moeilijk zijn. Vier van deze items vertonen DIF in het nadeel van Turkse/
Marokkaanse leerlingen. Het gaat tweemaal om woorden die zich in de vraagstelling
bevinden:  'carpool'  (item  185)  en  'consultatiebureau'  (item 231) en tweemaal gaat
het om woorden die zich in de antwoordmogehikheden bevinden: 'it: vallende dooi'
(item 223) en 'braakbal' (item 233). De woorden uit de items die DIF vertonen in
het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen waarbij minnen ziln geplaatst,
bevinden  zich  beide  in  de vraagstelling 'Klaagmuur'  (item  199) en floosterzuster'
(item 220).
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Inhoudelijke itemaspecten
Binnen de categorie 'inhoudelilke aspecten van de items' kunnen drie sub-
categorieen onderscheiden worden: (1) 'verwarrende vragen', (2) 'verwarrende
antwoordmogelijkhe(len' en (3) 'illustraties'. Voor de subcategorie 'verwarrende
vragen' geldt dat, met uitzondering van het onderdeel Rekenen, door de Turkse en
Marokkaanse leerlingen minnen ziln geplaatst bij alle onderdelen. Bij het onderdeel
Rekenen zijn alleen minnen geplaatst door Nederlandse leerlingen. Deze leerlingen

geven aan dat zij de vraagstelling van dit item (Figuur 6.5) erg lastig vinden.

Figuur 6.5: Item 75-E897

34 deel van de tocht wordt gefietst. De rest, 12 kilometer, gaat per kano.
Hoeveel kilometer is de totale tocht?

A 9 km C   36 km
B  16 km D   48 km

Bij zowel het onderdeel Taal als het onderdeel Informatieverwerking worden door
de Turkse en Marokkaanse leerlingen minnen geplaatst bij items waarbij veel
gelezen moet worden. De leerlingen geven aan dat de items 'verwarrend' ziln,
doordat de beantwoording van de vraag veel 'heen-en-weer lezen' vereist. Het gaat
hierbij   om de items   4,   39   en   132.   Bil   het   onderdeel Wereldorientatie worden
minnen geplaatst bij item 214 (Figuur 6.6). Zowel de Turkse als Marokkaanse
leerlingen geven aan dat dit een erg verwarrende vraag is, omdat de titel niet
correspondeert met de gebruikte illustratie en de gestelde vmag: in een moskee
staan geen stoelen en wordt geen feest gevierd.

Voor de subcategorie 'verwarrende antwoordmogelifkheden' geldt dat geen minnen
geplaatst zijn bij het onderdeel Informatieverwerking. De bij het onderdeel
Rekenen geplaatste min (item 75) is geplaatst door een Nederlandse leerling, die
aangaf dat het luiste antwoord volgens hem niet vermeld stond tussen de
antwoordmogelijkheden. Bij de onderdelen Taal en Wereldorientatie worden bij zes

items (1, 15,42, 213,223 en 231) minnen geplaatst, omdat volgens de leerlingen
meerdere antwoorden correct ziin Daarnaast wordt door de Turkse leerlingen bil
alle spellingitems (items 42,45,48,52,57,58) aangegeven dat afleider D 'geen fout'
vet:vangen zou moeten worden door een ander antwoordalternatief
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Figuur 6.6: Item 214-2897

Feest in moskee van Pulilo

4

Deze mensen zitten klaar voor een feest ter afsluiting van hun godsdienstonderwijs.
Hoe heet het boek dat voor hen op tafel ligt?
A  de Bijbel C   de Thora
B  de Koran D   het Gebedenboek

Voor de subcategone 'illustraties' geldt dat zowel minnen als plussen geplaatst zijn

bi  de tot de items behorende i]lustraties. Items waarbii wel een illustratie is
opgenomen, maar waarbii de illustratie geen informatie bevat die onontbeerlilk is
bii het beantwoorden hiervan ziin in deze subcategorie buiten beschouwing gelaten

en worden besproken bil de categorie 'itemcontext'. Bij het onderdeel Taal zijn
geen minnen en plussen geplaatst. Dit is te verklaren doordat bij de DIF-items in
deze subtoets geen illustraties voorkomen die deel uitmaken van het item. Bij het
onderdeel Rekenen worden door zowel de Nederlandse als de Turkse en Marok-
kaanse leerlingen plussen geplaatst bij de illustratie in item 96 (Figuur 6.7), dat DIF
vertoont in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. Alle leerlingen geven
aan dat de illustratie door de visualisatie van de getallen ondersteunend werkt bil
het beantwoorclen van de vraag.

Figuur 6.7: Item 96-E 897

HOLLAND
ANDIJVIE
ingrediOnten: vers gesneden

en gewassen and tivie

400  gr    f 1,99

Hoeveel kost deze andijvie ongeveer per kg?
A  f 0,50 C   f 5,-
B  f 3,- D   f 8,-
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Door de Nederlandse leerlingen is bij item 75 een min geplaatst vanwege het
ontbreken van een illustratie. Bij het onderdeel Informalieverwerking ziln door de
Nederlandse leerlingen alleen plussen geplaatst bij  item 150 (Figuur 6.8),  dat DIF
vertoont in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. Door de Turkse en
Marokkaanse leerlingen ziin bij dit item overwegend minnen geplaatst vanwege
onduidelijkheid over de in de legenda gehanteerde symbolen en het ontbreken van
de (in de illustratie geplaatste) antwoordmogelijkheden onder de gestelde vraag.

Figuur 6.8: Item 150-E897

Kastd Gornsteen

1 0 1 010

®)     <©

0 -®" 0
Legenda:
- ..... B toren
0 to,«O 0 Put
- Plort

Vanaf welke kant is het kasteel hier getekend?

<4    114-1
'1           1     91
18'.Erjk  1 1

1., 1 1 flin),  :  .
d. 1    r,·1-»111111'In·.  1
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Ook bil het onderdeel Wereldorientatie geldt dat er zowel plussen als minnen zijn
geplaatst.  Bij de plussen  (item  186,  195, 213, 214, 220, 223, 231  en 233)  wet,d door
de leerlingen aangegeven dat de betreffende illustraties 'leuk' en 'duidelijk' waren en
hielpen bij het correct beantwoorden van de vraag. Zowel de Nederlandse als de
Turkse   en   Marokkaanse leerlingen hebben minnen geplaatst  bij   item   195   (zie
Figuur 6.9) vanwege de onduidelijkheid over de plaatsing van de antwoordmoge-
lijkheden. Daarnaast is door alle leerlingen aangegeven dat de aan item 214
toegevoegde illustraties niet in overeenstemming zijn met de gestelde vraag.
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Figuur 6.9: Item 195-E897
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Itemcontext
Binnen de categorie 'itemcontext' kunnen de subcategorieen 'verhaal', 'titel' en
'illustratie' onderscheiden worden. Bij de subcategorie 'illustratie' wordt enkel
ingegaan op aan items toegevoegde illustraties die geen informatie bevatten die
noodzakelijk is roor het correct kunnen beantwoorden van deze items. Met uit-
zondering van het onderdeel Rekenen (waar uitsluitend illustraties gebruikt worden
die onontbeerlijke informatie bevatten voor het beantwoorden van een item)
worden bij vrijwel alle illustraties plussen en minnen geplaatst. De door de leer-
lingen daarvoor gegeven argumenten gaan echter niet verder dan 'duidelijk/leuk/
mooi plaatje' en 'ouderwets/onduideliik/saai plaatje'

Bil de subcategorie 'verhaal' worden uitsluitend plussen en minnen geplgatst bij
de onderdelen Taal en Informatievenverking. Dit gebeurt bij alle in het toetsboekle
opgenomen teksten. Ook voor de argumenten bil deze plussen en mitinen geldt dat
deze oppervlakkig blijven Cherkenbaar verhaal'/'kinderachtig verhaal'). Opvallend
is dat alleen  bij de tekst  over  het schoolreisje (behorend  bij de items   173  en  174)
geen minnen Zi]n geplaatst.

Bil de subcategc, rie 'titel' worden door de Nederlandse en Vurkse leerlingen bij
het onderdeel Taal minnen geplaatst bii de tekst waarover in item 35 een vraag
wordt gesteld vanwege het ontbreken van een titel boven deze tekst. Bii het
onderdeel Wereldorientatie worden minnen geplaatst bil de titel van item 214,
omdat deze volgens de leerlingen niet correspondeert met de informatie die
gegeven wordt tn de gestelde rraag (op de afbeelding is volgens de leerlingen geen
moskee afgebeeld, terwill de titel 'feest m moskee van Pulilo' dit wel suggereert)
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Moeilijkheidsgraad van de items
Bij de categorie 'moeilijkheidsgraad van de items' wordt uitgegaan van de mate
waarin leerlingen de DIF-items moeilijk vinden. Binnen deze categone kunnen drie
subcategoriedn onderscheiden worden, (1) 'makkelijke items', waarbij leerlingen
aangegeven dat de items 'niet te moeililk of te makkelijk, maar gewoon goed' ziJn,
(2)  'te makkelijke items' en (3) 'te moeilijke items'. Opvallend is dat de items  123 en
207, die DIF vertonen in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen, door
geen enkele leerling als 'makkelijk' worden aangeduid. Dit geldt ook voor de items
132,213,223,233 en 235 die DIF vertonen in het nadeel van Turkse/Marokkaanse
leerlingen.

Bij de subcategorie 'te makkelijke items' wordt door de Nederlandse leerlingen
aangegeven dat item 186 te makkelijk is. Dit is opvallend omdat dit item DIF
vertoont in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. Bij de subcategorie
'te moeilijke items' worden door Turkse en Marokkaanse leerlingen in totaal
14 items aangeduid die naar hun mening te moeilijk zijn. Opvallend is dat hiervan
12 items DIF vertonen in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen (items 1,
4, 13, 35, 75, 132, 150, 173, 174, 195, 223 en 233). Door de Turkse leerlingen
worclen ook de items 199 en 220, die beide DIF vertonen in het voordeel van
Turkse/Marokkaanse leerlingen, als te moeilijk aangeduid. Bij navraag waarom de
leerlingen de specifieke items te moeilijk of te makkelijk vonden, waren de
leerlingen niet in staat dit uit te leggen: 'het is gewoon te moeilifk'.

Toetsgerelateerde aspecten
Onder de categorie 'toetsgerelateerde aspecten' worden aspecten verstaan die los-
staan van de items en de teksten en illustraties die aan deze items zijn toegevoegd.
Door de zowel de Nederlandse als de Turkse en Marokkaanse leerlingen zijn bij het
onderdeel Taal plussen geplaatst bij de uitleg die gegeven wordt voorafgaand aan
een tekst waarover vragen gesteld worden. De leerlingen gaven aan dat het goed
was dat vermeld wordt dat er zich nog fouten bevinden in de betreffende tekst en
dat duidelijk aangegeven wordt wat de aanduiding 'r.' betekent. Een voorbeeld
hiervan is opgenomen in Figuur 6.10.

Figuur 6.10: voorbeeld van uitleg voorafgaand aan tekst

Taak Taal 1
'In deze taak staan verhaaltjes met fouten erin. Lees steeds eerst het verhaal, voordat je met de
opgaven begint. In sommige opgaven staat na een zin of woord: (r. ...). Dit betekent: zie regel ...'

Samenvatting
De door de leerlingen geplaatste plussen en minnen kunnen verdeeld worden in vilf
categorieen: (1) taalgebruik in items en teksten, (2) inhoudelijke itemaspecten, (3)
itemcontext, (4) moeilijkheidsgraad van de items en (5) toetsgerelateerde aspecten.
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Over het algemeen geldt dat er niet veel verschillen zijn tussen de Nederlandse,
Turkse en Marokkaanse leerlingen wat betreft de redenen voor het plaatsen van
plussen en minnen. Wel worden door de Marokkaanse leerlingen over het algemeen
minder plussen en minnen geplaatst dan door de Turkse en Nederlandse leerlingen.
Daarnaast is opvallend dat er beduidend minder minnen zijn geplaatst bij items die
DIF vertonen in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen dan bij de DIF-
items die in het nadeel werken van deze leerlingen (zie Tabel 6.2).

Naast de plussen en de minnen die direct bij de DIF-items zijn geplaatst, zijn, zoals
in het voorgaande is beschreven, ook een aantal 'algemene' plussen en ininnen
geplaatst bi  de toetsonderdelen Taal, Informatieverwerking en Wereldorientatie
(Tabel 6.3). Deze nunnen zijn geplaatst bij (1) illustraties waarvan de aanwezigheid

niet noodzakelijk is voor het beantwoorden van een items (clit zijn zowel illustraties
die toegevoegd zijn aan specifieke items als aan teksten), (2) verhalen, (3) titels van
verhalen en koPJes boven items en (4) uitleg bii specifieke taken. Ook voor deze
'algemene' plussen en minnen geldt dat er, op het totaal aantal geplaatste plussen
na, niet veel onderscheid is tussen de Nederlandse, Turkse en Marokkaanse
leerlingen. Voor alle leerlingen geldt dat zij de meeste plussen hebben toegekend
aan de in deelonderzoek 1 opgenomen verhalen. De leerlingen zijn meet verdeeld
over de algemene negatieve aspecten van de toets: de Nederlandse leerlingen
plastsen de meeste minnen bil (eventueel ontbrekende) titels, de Turkse leerlingen

bij (eventuele afwezige) illustraties en de Marokkaanse leerlingen bij de opgenomen
verhalen.
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Tabel 6.3: Totaal aantal geplaatste 'algemene' minnen bij de onderdelen Taal, Informatie-
verwerking en Wereldoriantatie

Nederlandse leerlingen Turkse leerlingen _ Marokkaanse leerlingen     c
'.                _    _       min                         Dlus             .          min                         Plus        . . _   .    min        _  --     DIUS           -      1
Illustraties          4                       3                       6                       2                       4                       -
Verhalen           2                   12                     1                     8                    6                    5
Titels                5                    2                     3                     1                     3                     1
Uitleg             -                7                 -                 1                 -                2

,Totaal-            11       ''           24             "    ,10   -     -12- ---13-  -7 8               $

Op basis van de resultaten van deelonderzoek 1 zijn de volgende potentiele
oorzaken van DIF geformuleerd:
• Specifieke aspecten van taalgebruik, zowel in de fraag en antwoordmogelijk-

heden als in de tekst waarover een vraag gesteld wordt, kunnen de oorzaak zijn
van DIF in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. Het gaat hierbij om
de volgende aspecten:
-    het gebruik van laagfrequente en/of volgens leerlingen te moeilijke woorden;
- het gebruik van laagfrequente en/of volgens leerlingen te moeilijke uit-

drukkingen.
•  De wijze waarop een cluster van vier antwoordmogelijkheden is samengesteld,

kan in een aantal gevallen de oorzaak zijn van DIF in het nadeel van Turkse/
Marokkaanse leerlingen. Door de leerlingen uit groep 8 wordt aangegeven dat
voor een aantal items geldt dat meer dan een van de gegeven antwoord-
mogelilkheden aangeduid kan worden als correct, wat kan leiden tot verwarring
en uiteindelijk tot het geven van een incorrect antwoord.

• Leerlingen uit groep 8 geven aan dat zij items waarbij (lange) tekstpassages
herlezen moeten worden om de vraag te kunnen beantwoorden erg moeilijk
vinden. Wellicht kan de extra vaardigheid die de leerlingen bij het beantwoorden
van dergel ke items nodig hebben, oorzaak zijn van DIF in het nadeel van
Turkse/Marokkaanse leerlingen.

• Turkse leerlingen oordelen negatief over de standaardantwoordmogelijkheid
'geen fout' bij de spellingitems. Volgens de leerlingen leidt de toevoeging van
deze antwoordmogelilkheid ertoe dat leerlingen die het luiste antwoord niet
weten, zullen kiezen voor <geen fout' om zo het moeten maken van een keuze
tussen de andere antwoordmogelijkheden te vermijden, terwijl toevoeging van
een andere afteider hen zou dwingen een keuze te maken. Deze standaard-
antwoordmogelijkheid kan mogelijk een oorzaak zijn van DIF in het nadeel van
Turkse/Marokkaanse leerlingen.
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6.3     Deelonderzoek 2: plus-en-minmethode bij Pabostudenten

Ook na de afname van de plus-en-minmethode bij 19 derdejaars Pabostudenten
(zie Paragraaf 3.4.3) ziln de geplaatste plussen en minnen geinventariseerd.
Opvallend is dat de studenten, in tegenstelling tot de leerlingen uit groep 8, bil geen
enkel item aangeven of dat te makkelilk of te moeilijk is. Wel wordt in een aantal

gevallen vermeld dat bepaalde aspecten van een item te moeilijk zijn. De geplaatste
plussen en minnen ziln, met uitzondering van de categorie 'moeiliikheidsgra;id'. in
dezelfde categorieen onder te verdelen als de plussen en minnen die ziin geplaatst
door de leerlingen; (1) taalgebruik in items en teksten, (2) itlhoudelijke item-
aspecten, (3) itemcontext en (4\ toetsgerelateerde aspecten. In deze paragraaf zullen
de geplaatste plussen en minnen besproken worden per categorie. Bil de bespreking
van de plussen en minnen wordt gebruik gemaakt van de door de studenten
gehanteerd formuleringen als 'te moeilijk', 'verwarrend' en 'onduidelijk:

Taalgebruik in items en teksten
De categorie 'taalgebruik in de items en de daarl)4 behorende teksten' is onder te
verdelen in twee subcategorieen: (1) 'te moeililke woorden' en (2) 'onbekende

uitdrukkingen'. Voor de laatste subcategorie geldt dat door de studenten alleen

minnen zijn geplaatst  bii   de  antwoordmogelijkheden  van  item  13   ('in de wolken

ziin', 'ten einde raad ziin', 'teveel hooi op je vork nemen' en 'van toeten noch
blazen wetenD. Bii de subcategorie 'te moeilijke woorden' duiden de studenten
opvallend reel woorden aan als te moeili k. In het onderdeel Taal zijn clit
17 woorden, in het onderdeel Rekenen 2, in het onderdeel Informatieverwerking 22
en  in het onderdeel Wereldorientatie  17.  Opvallend  is  dat  de  door de leerlingen
aangegeven woorden 'gretig', 'omsingeling' en 'kloosterzuster' door de studenten
niet als te moeililk worden aangeduid, terwijlveel woorden die door de studenten
'te moeilijk' gevonden worden, door de leerlingen niet als 'te moeilijk' worden
beoordeeld, zoals 'hardnekkig', 'aanstichters' en 'aanvankelijk'.

Inhoudelijke itemaspecten
De plussen en minnen die door de studenten zijn geplaatst in de categorie
'inhoudelijke aspecten' zijn onder te verdelen in vier subcategorieen, (1) 'ver-
warrende antwoordmogelijkheden', (2) 'verwarrende vrggen', (3) 'illustraties' en (4)

'(her)lezen van tekstpassages'. Voor de laatste subcategorie geldt dat de studenten
bi j de items  15,  132 en 173 aangeven dat deze vragen een (te) groot beroep doen op

het geheugen van de leerlingen, omdat deze veel stukken tekst moeten lezen en
onthouden om de items correct te kunnen beantwoorden. Voor de subcategorie
'illustraties' geldt dat minnen en plussen ziln geplaatst bil de onderdelen Rekenen,
Informatieverwerking en Wereldorientatie. Het gaat hierbij om illustraties die niet
alleen ondersteunend werken maar ook onontbeerlijk ziin bij het beantwoorden
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ran het item. Voor het onderdeel Rekenen geldt dat de studenten net als de
leerlingen aangeven dat de illustratie bij item 96 ondersteunend werkt bii het be-
antwoorden van de gestelde vraag. Voor het onderdeel Informatieverwerking geldt
dat overwegend minnen geplaatst zijn bij  de in item 150 opgenomen illustratie.  Net
als de leerlingen geven de studenten aan dat de in de i]lustratie geplaatste
antwoordmogelijkheden ontbreken onder de gestelde vraag (afwiikend van de
gebruikelijke lay-out van de overige items) en dat de in de legenda gehanteerde
symbolen voor 'put' en 'toren' zorgen voor onduidelijkheid. Bij het onderdeel
W ereldorientatie zijn bil drie illustraties minnen geplaatst omdat die volgens de
studenten misleidend zouden kunnen werken. Het gaat hierbii op de eerste plaats
om item 213 (Figuur 6.11), waarbij de leerlingen door de mast op het afgebeelde
schip wellicht ten onrechte voor de antwoordmogelijkheid 'door een zeil' zouden
kunnen kiezen.

Figuur 6.11: Item 213-E897
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Waardoor werden zulke schepen meestal voortbewogen?

A  door een paard C    door een zeil
B  door een stoommachine D door roeiers

Daarnaast geven de studenten net als de leerlingen bil item 214 aan dat de daarin
opgenomen foto's niet corresponderen met de titel en de gestelde vraag. Tot slot
wordt bil item 223 (Figuur 6.12) door reel studenten aangegeven dat de in de rraag
gehanteerde aanduiding 'landweg' door de leerlingen veelal geassocieerd wordt met
een 'zandweg'. Volgens de studenten is de opgenomen illustratie dermate 'landelijk'
dat deze associatie daardoor versterkt wordt. Dit kan er volgens hen toe leiden dat
de leerlingen ten onrechte gestuurd worden richting de antwoordmogelilklieid 'na
langdurige regen', omdat een zandweg daadwerkelijk onbegaanbaar wordt na lang-
durige regen.
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Figuur 6.12: Item 223-E897
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Dit bordje zet de gemeente soms op deze landweg. Wanneer zal dat zijn?

A  bij een aardbeving
B  bij een hittegoll
C  bij invallende dooi
D  na een langdurige regenperiode

De illustratie bij item 235 (Figuur 6.13) wordt door alle studenten positief ge-
waardeerd, omdat deze de gestelde vraag visualiseert en daardoor bijdraagt aan de
begrijpelijkheid van het item.

Figuur 6.13: Item 235-E897
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Herten hebben een speciale klier bij hun ogen. Door met hun kop tegen een
boom te wrijven laten ze een speciale geur achter op de boom.
Waarmee kun je dit gedrag het beste vergelijken?

A  met een bloem die met het verspreiden van geur insecten lokt
B  met een bunzing die met zijn geur vijanden van zich afschudt
C  met een hond die tegen een hekje en lantaarnpalen plast om zijn territorium af te bakenen
D  met een eend die met de snavel het vet van zijn vetklier over zijn veren verspreidt om warm te

blijven
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Itemcontext
Onder de categorie 'itemcontext' vallen de subcategorieen 'verhaal' en 'illustratie'
Anders dan de leerlingen uit groep 8 hebben de studenten geen plussen en/of
minnen geplaatst bil de opgenomen of eventueel ontbrekende titels. De studenten

oordelen positief over de moeilijkheidsgraad van de in het onderdeel Taal op-
genomen teksten. Met uitzondering van de tekst over de gevonden schildpad
(behorend bil de items  1,4 e n 5) sluiten de teksten naar hun mening goed aan bil de
belevingswereld van de leerlingen. Voor de in het onderdeel Informatieverwerking
opgenomen teksten geven alle studenten aan dat zil de tekst over Rennes
(behorend bij de items  123  eli  132)  te moeilijk vinden. Opvallend is dat bii de enige
tekst die volledig positief beoordeeld werd door de leerlingen ('Schoolreis',
behorend  bil de items  173  en  174)  door de studenten geen enkele  plus  of min  is

geplaatst.
Bij de subcategorie 'illustratie' wordt alleen ingegaan op illustraties die zijn

toegevoegd aan een item of aan de tekst die in een item aan de orde gesteld wordt,
die geen onontbeerlilk onderdeel vormen van het bet:reffende item. Bij de
onderdelen Taal en Informatieverwerking zijn bij alle bij de teksten opgenomen
illustraties plussen geplaatst, omdat deze volgens de studenten goed aansluiten bij
de teksten. Voor het onderdeel Wereldorientatie geldt dat door de studenten alleen
die illustraties ziln beoordeeld die daadwerkelilk decl uitmaken van de gestelde
r.raag

Toetsgerelateerde aspecten
De plussen en minnen die geplaatst ziin in de categone 'toetsgerelateerde aspecten'
zijn onder te verdelen in de subcategorieen 'instructie' en 'toetsopbouw'. Bil de
laatste subcategorie worden door de studenten minnen geplaatst bij twee van de
teksten uit het onderdeel Taal. Het gaat hierbij om de teksten behorend bil de items
1,4 en 5 en bi  de items 35 en 39. De opeenvolging van de items bij deze tekst
rolgt volgens de studenten niet de opbouw van de tekst. Dit werkt volgens hen in
de hand dat de leerlingen alleen de tekstfragmenten lezen die nodig ziln voor de
beantwoording van het betreffende item en daardoor mogelilke essentiele informa-
tie voor de beantwoor(ling van het item missen doordat ze geen inzicht krijgen in
de inhoud en st:rekking van de totale tekst.

Bii de subcategorie 'instructie' wor(len door de studenten plussen geplaatst bij de
in de onderdelen Iaal en Informatieverwerking gebruikte instructies voorafgaand
aan een tekst waarover vragen gesteld worden. Naast het feit dat de uitleg helder is
geformuleerd, geren de studenten, net als de leerlingen, aan dat het goed is dat
vermeld wordt dat er zich nog fouten bevinden in de betreffende tekst.
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Samenvatting
De studenten plaatsen voornamelijk minnen bij volgens hen te moeilijke woorden,
illustraties en tekstuele context van een vraag die volgens hen elementen bevatten
die de leerling mogelijkerwijs (ten onrechte) sturen naar een specifieke antwoord-
mogelijkheid. Ook plastsen ze minnen bij de itemvolgorde. Volgens de studenten
moet de volgorde van de items de opbouw van de tekst waarover vragen gesteld

worden altijd volgen. Wanneer dit niet het geval is, zijn de leerlingen, volgens de
studenten, eerder geneigd enkel die tekstpassages te lezen die noodzakelijk zijn
voor het beantwoorden van de gestelde rraag Opvallend is dat de studenten veel
meer minnen plaatsen bij volgens hen te moeilijke woorden dan de leerlingen uit

groep 8.

Op basis van de resultaten van deelonderzoek 2 ziln de volgende potentiele
oorzaken van DIF geformuleerd:
•   Uit de analyse van de plus-en-minmethode komt naar voren dat Pabostudenten,

negatief oordelen over de standaardantwoordmogelijkheid 'geen fout' bij de

spellingitems. Deze standaardantwoordmogelijkheid kan volgens hen een oor-
zaak zijn van DIF in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen.

• Het gebruik van specifieke aspecten van taalgebruik, zowel in de vraag en
antwoordmogelijkheden als in de tekst waarover een vraag gesteld wordt, kan de
oorzaak kan zijn van DIF in het nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen.

Het gaat hierbij om de volgende aspecten:
-  het gebruik van laagfrequente en/of te moeilijke woorden;
-  het gebruik van laagfrequente en/of te moeilijke uitdrukkingen;
- het gebruik van complexe zinnen,
- het gebruik van complexe vet:wijzingen.

•  Door de Pabostudenten wordt aangegeven dat voor een aantal items geldt dat
meer dan een van de gegeven antwoordmogelijkheden aangeduid kan worden als
correct. Dit kan volgens hen in een aantal gevallen de oorzaak kan zijn van DIF
in het nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen.

•  De studenten geven aan dat enkele illustraties elementen bevatten die de leer-
lingen mogelilkerwijs ten onrechte sturen naar een van de afteiders. Ditzelfde
geldt voor de tekstuele context bij enkele vragen. Volgens hen kan dit leiden tot
DIF in het nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen. Deze verwachting
komt overeen met de conclusies van onder meet Schmitt & Dorans (1990),
Carlton & Harris (1992) en Elder (1996) dat het toepassen van antwoordstrate-
gieen als vertie:ale relaties en woordassociaties oorzaak kunnen zijn van DIF.

• De Pabostudenten geven aan dat items waarbij de leerlingen (lange) tekst-

passages moeten herlezen om de vraag te kunnen beantwoorclen een groter
beroep doen op het geheugen van de leerling dan op de taalvaardigheid.
Daarnaast geven zil aan dat deze specifieke items, door de extra vaardigheid die
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nodig is om het item te kunnen beantwoorden, moeililk zijn voor taalzwakke
leerlingen. Op basis hiervan is de verwachting geformuleerd dat het moeten
herlezen van (lange) tekstpassages om de vraag te kunnen beantwoorden
mogeliik de oorzaak is van DIF in het nadeel van Turkse/Marokkaanse
leerlingen.

6.4    Deelonderzoek 3: hardopdenkprocedure

Na de afname van de hardopdenkprocedure (zie Paragraaf 3.4.5) zijn de op audio-
cassette opgenomen toetsafnamen volledig getranscribeerd. Vervolgens ziln deze

hardopdenkprotocollen per item geanalyseerd.
Allereerst is nagegaan welke antwoordstrategieen door de leerlingen zijn ge-

hanteerd om de betreffende items op te lossen en is nagegaan of er in dat opzicht
verschillen ziln tussen de Nederlandse, Turkse en Marokkaanse leerlingen. Tevens

is nagegaan of de gevonden verschillen in antwoordstrategieen mogehik oorzaak
van DIF in het betreffende item ziln. Uit de analyses bleek dat Turkse en Marok-
kaanse leerlingen op een andere wijze omgaan met aan een item toegevoegde
illustratie(s), met de standaardantwoordmogelijkheid 'zo laten staan' en met items
die de spelling van werkwoorden bevragen. Voor de eerste twee aspecten geldt dat
deze mogelilk de oorzaak kunnen zijn van DIF in het nadeel van deze leerlingen,
voor het laatste aspect geldt dat dit mogelilk werkt in het voordeel van Turkse/
Marokkaanse leerlingen.

Vervolgens ziin de hardopdenkprotocollen inhoudelijk per item geanalyseerd om
na te gaan welke aspecten van een item voor problemen zorgen bij de beantwoor-
ding ervan. Ook hierbil is nageg;ian of er sprake was van verschillen tussen de
Nederlandse, Turkse en Afarokkaanse leerlingen. Aan de hand van deze analyses
zijn hypotheses geformuleerd over potentiele bronnen van DIF. Uit deze analyses
bleek dat alle leerlingen moeite liebben met items waarbij (lange) tekstpassages
gelezen en herlezen moeten worden om de gestelde vraag te kunnen beantwoor-
den. Voor taalzwakke leerlingen zou deze (extra) vaardigheid wellicht de oorzaak
kunnen zijn van DIF in hun nadeel. Daarnaast is gebleken dat het taalgebruik in
een aantal specifieke items zorgde voor problemen bij Turkse en Marokkaanse
leerlingen. Afet name het gebruik van laagfrequente, bij de leerlingen onbekende
woorden, waarvan begrip noodzakelijk is voor het beantwoorden van dit soort
items, leverde regelmatig problemen op. Ilet gebruik van dergeliike woorden zou
dan ook welliclit de oorzaak kunnen ziin van DIF in het nadeel van Turkse/
I\Iarokkaanse leerlingen. Tot slot bleek uit de anal)·se van de hardopdenkproto-
collen dat religiespecifieke elementen in een item mogelijk DIF veroorzaken in het
voordeel van lurkse en Marokkaanse leerlingen. De wilze waarop Nederlandse
leerlingen enerziids en l'urkse en Marokkaanse leerlingen anderzi ds orn.gaan met
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deze elementen is in veel gevallen bepalend voor het al dan niet correct beant-
woorden van het item.

Op basis van deze resultaten van de hardopdenkprocedure kunnen de volgende

bronnen worden aangeduid als potentiele oorzaken van DIF in het nadeel van

Turkse/Marokkaanse leerlingen
•  de standaardantwoordmogelijkheid 'zo laten staan';
• laagfrequente woorden en uitdrukkingen;
•  (elementen uit) illustraties die leiden tot het toepassen van verticale relaties;
•  het moeten lezen en herlezen van (lange) tekstpassages.

Daarnaast kunnen op basis van de analyses van de hardopdenkprotocollen de
volgende twee soorten items worden aangeduid als items waarbij mogelijk sprake is

van DIF in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen:
•  items die aan religie gerelateerde onderwerpen bevragen;
• items waarbij de spelling van werkwoordsvormen in de onvoltooid verleden tijd

bevraagd wordt.

In deze paragraaf zullen deze potentiele bronnen en de vet:schillende items door
middel van fragmenten uit de hardopdenkprotocollen besproken worden.

De standaardantwoordmogelijkheid 'zo laten staan'
Uit de analyses van de hardopdenkprotocollen blijkt dat de vraagstelling 'het beste

doen met' gecombineerd met de antwoordmogelijkheid 'zo laten staan' mogelijk de
oorzaak is van DIF in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. Een voor-
beeld hiervan is item 1 (Figuur 6.14).

Figuur 6.14: Item 1 -E897

Er was niemand te bekennen van wie hij zou kunnen zijn, dus toen heb ik het maar snel opgepakt.

Lees: E r. . . opgepakt.  (r. 5 U m 7) Wat kan Sigrid het beste doen met:  het (r. 7)?

A  Zo laten staan.
B  Vervangen door: dat
C  Vervangen door: dit
D  Vervangen door: hem

Uit de analyse van de door de leerlingen gegeven antwoorden blijkt dat 36% van de
Turkse leerlingen en 310/0 van de Marokkaanse leerlingen kiest voor de (foutieve)
afteider A (ten opzichte van 15% van de Nederlandse leerlingen). Zowel uit de

gesprekken met de leerlingen naar aanleiding van de plus-en-minmethode als uit de
analyses van de hardopdenkprotocollen bli kt dat de antwoordmogelijkheid 'zo
laten staan' door veel leerlingen beschouwd wordt als een antwoordmogelijkheid
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die, naast de door het Cito als correct beschouwde antwoordmogelijkheid, ook goed
is. In geval van twijfel ziln deze kinderen daardoor kennelilk eerder geneigd te
kiezen voor 'zo laten staan'. Een duidelijk voorbeeld van een leerling die op deze
wilze te werk gaat is Mohammed. Hoewel hi  weet dat antwoordmogelijkheid D
('hem') goed is, en intuitief het in de in de tekst opgenomen voornaamwoord 'het'
ti dens het roorlezen zelf al vervangt door het correcte persoonlijk voornaam-
woord 'hem' (in onderstaand fragment onderstreept), kiest hij uiteindeli k toch voor
antwoordmogelijkheid A.

Fragment hardopdenkprocedure item 1: Mohammed

Mohammed: Vraag een: lees er opgepakt regel vijf tot en met zeven. Wat kan Sigrid het beste doen
met: hel regel zeven? Zo taten staan. B. vervangen door dat. C. vervangen, vervangen
door dit. D. vervangen door hem. Dan ga je naar die zin toe.

Onderzoeker: Ja.
Mohammed: Regel vijf tot en met zeven. Er was niemand te bekennen van wie die zou kunnen zijn

dus heb ik hem maar snel opgepakt. Eh er was niemand te bekennen. Eh .    Ik snap
het niet.

Onderzoeker:  Snap je het niet. Er staat het woordje 'het'. Het woordje 'het' staat in regel zeven. Zie je
dat?

Mohammed:   Oh, eh  ... die kan je beter zo laten staan,  want 'dat' is geen woord voor een dier.
D hem, ik heb hem maar snel opgepakt. Dat kan ook. Dan denk ik toch maar A.

De formulering 'Dat kan ook. I)an denk ik tocb maar X.' geeft duidelijk aan dat in
geval van twijfel gekozen wordt voor het antwoord waarvan de leerling in ieder
geval (in dit geval ten onrechte) denkt dat het ook goed is.

Laagfrequente woorden en uitdrukkingen
Uit de analyses van de hardopdenkprotocollen blijkt dat het gebruik van laag-
frequente, en daardoor wellicht minder bekende, woor(len en uitdrukkingen, in
zowel de vraagstelling als de antwoordmogelijkheden, de antwoordstrategie van de
leerlingen beinvloedt Over het algemeen leidt dit tot twee soorten antwoord-
strategieen. Bij de eerste strategie probeert de leerling de betekenis van het
onbekende woord af te leiden uit de tekst en/of de overige antwoordmogelijk-
heden. Dit kan er uiteraard toe leiden dat een leerling een verkeerde betekenis aan
het woord toekent, waardoor hij niet in staat is het item juist te beantwoorden. Ter
illustratie van deze strategie is een fragment opgenomen van de beantwoording van
item   15  waarbil de leerlingen gevraagd wordt welk woord geplaatst kan worden
achter de zin: 'Hij wachtte en wachtte, maar de herfstkoning kwam niet.' De
leerlingen konden hierbi  kiezen tussen (A) in zicht, (B) naar voren, (C) opdagen en
(D) opdoemen.
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Fragment hardopdenkprocedure item 15: Samed

Samed: welke woord kan Francien het beste plaatsen achter niet... regel  11 ?E h h4 wachne
en wachtte maar de herfst..koning kwam niet ... Achter komt niet in zich .In

zicht kan wei. Kwam niet naar voren, kwam niet opdagen, kwam niet opdoemen. Wat is
opdoemen?

Onderzoeker: Ja.
Samed: Ooh, dat mag je niet zeggen.
Onderzoeker: Eh nee.
Samed: Eh  ... opdagen nee. Dat eh doet ie wei. Opdagen denk ik. Eh ... opdoemen ...  kwam

niet opdoemen kwam niet op. Ik denk het ook niet. Opdoemen is bijna dezelfde
volgens mij als opdagen.

Onderzoeker: Ja.
Samed: Eh... naar voren ... dat is ook niet. A in zicht.

De tweede antwoordstrategie bil onbekende woorden in de vraagstelling en/of
antwoordmogelijkheden, is uitsluiting van de overige antwoordmogelijkheden. De
leerling gaat eerst na welke antwoordmogelijkheden, waarvan hij de betekenis wel
kent, beslist niet mogelijk zijn en komt op basis daarvan uiteindelijk tot een
beslissing. Dit gebeurt   onder   andere   bij   de   beantwoording  van   item    173.   Ter

illustratie van deze uitsluitingsstrategie is een fragment opgenomen van de beant-
woording van dat item.

Fragment hardopdenkprocedure item 173: Nyazi

Nyazi: C een veelvraat. ... Eh ja ... ik kies voor C een veelvraat.
Onderzoeker: Waarom denk je dat het C moet zijn?
Nyazi: Omdat A een nieuwsgierig iongetje, hij dat niet is. D een vergeetachtig jongetje dat ie

dat  ook  niet  is.  B. . .  ja  . een smeerpoets dat  ie  dat ook  niet  is  dus.  En  e h. . .  j a. . .  C,
een  veelvraat weet ik ook niet echt wat dat betekent dus.  Eh ja  ..   ik denk als dat die
anderen het niet zijn, dat die het dan weI moet zijn dus.

(Elementen uit) illustraties
Uit de analyses van de hardopdenkprotocollen kwam onder meer naar voren dat
Turkse en Marokkaanse leerlingen meer aandacht schenken aan en gebruik maken

van een bij een item geplaatste illustratie dan autochtoon-Nederlandse leerlingen.
De reden om voor een bepaalde antwoordmogelijkheid te kiezen wordt door veel
van hen beargumenteerd op basis van de illustratie, zowel wanneer deze illustratie
daadwerkelijk decl uitrnaakt van de vraag als wanneer deze meer een illustratieve
functie heeft.

Uit de verschillende deelonderzoeken blilkt ook dat Turkse en Marokkaanse

leerlingen de gebruikte illustraties kritischer beoordelen dan de Nederlandse leer-
lingen en ambigue elementen eerder opmerken. Deze ambigue elementen leiden er
in een aantal gevallen toe dat het door de leerling als goed aangeduide antwoord tot
een fout antwoord in termen van de toets leidt, maar tot een begrijpelijk antwoord
als uitgegaan zou worden van de door hem gebruikte redenering om tot dat
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antwoord  te  komen.   Een  roorbeeld  hien·an  is  item  150 (zie Figuur  6.8).  In  de
legenda van dit item worden twee symbolen gehanteerd voor 'toren' en heeft het
aan 'put' toegekende symbool grote overeenkomsten met 66n van de symbolen
voor 'toren'. Als het item beantwoord wordt, terwiil het symbool voor de 'put'
(foutief) wordt opgevat als 'toren', zoals in onderstaand hardopdenkfragment
gebeurt, zou het goede antwoord D moeten zijn. Het is opmerkelilk dat het
merendeel ran de Turkse en Marokkaanse leerlingen dat een fout antwoord geeft
voor deze antwoordmogelijkheid kiest (respectievelijk 28°/0  en 31°/0 tegenover  16° 0
van de Nederlandse leerlingen).

Fragment hardopdenkprocedure item 150: Mohammed

Mohammed: Kasteel Gornsteen. Er staat een legenda. Een streep is een muur een rondje is een
toren een streep met een   . een soort poort is een poort. Een blok met een kruis erin is
een toren. Een rondje met volgekrast is een put.

Onderzoeker: Ja.
Mohammed: Van welke ... Van welke kant is het kasteel hier getekend? (...)
Mohammed:  C. Hier staat in alle hoeken weer een toren. En dan een poort. En aan de linkerkant

staat een toren en das ook niet goed.
Onderzoeker: Nee.
Mohammed:   En dan kom je weer bij D. Aan alle kanten staat weer een toren, het midden een poort.

En de rechterkant de toren dus dat is het

Ook komt het voor dat leerlingen op basis van informatie uit de illustratie onjuiste
conclusies trekken. Zo wordt door veel leerlingen uit de aan item 223 (zie Figuur
6.12) toegevoegde illustratie afgeleid dat 'de landweg' waarvan in die vraag sprake

is, zich in Nederland bevindt. Zii trekken deze conclusie op basis van de in de verte

afgebeelde molen en een volgens een aantal leerlingen zichtbaar kanaal. Uit deze

informalie wordt door de leerlingen de conclusie getrokken dat de antwoord-
mogelijkheden 'hittegolf en 'aardbeving' onjuist zijn, omdat deze natuumerschiin-
selen niet voorkomen in Nederland. Ter illustratie zijn hieronder twee fragmenten

opgenomen.

Fragment hardopdenkprocedure item 223: Mohammed en Ali

Mohammed: Vraag 30. Dit bord zet de gemeente soms op dit landweg. Wanneer zal dat zijn? Hier
staat: zacht asfalt. Tijde. tijdelijk afgesloten. Staat er op da bord. A. bij een aard-
beving. B. bij een hittegolf. C. bij in invallende dooi. D. na een langdurige
regenperiode.  Nou, hier staat zacht asfalt, tijd.. tijdelijk afgesloten.  Je  ziet daar een
rivier of een kanaal. Dus dan moet het weI D. zijn: langdurige regenperiode.

Ali: Zacht asfalt tijdelijk afgesloten. Dit bordje zet de gemeente soms op deze landweg.

Wanneer zal dat zijn? Bij A. Bij een aardbeving. B. Bij een hittegolf. C. Bij in invallend
dooi D. Na een langdurige regenperiode.

Onderzoeker:  Wat denk je. Zijn er al antwoorden die afvallen?
Ali: Ja bij een hittegolf.
Onderzoeker:  Denk maar hardop. Wat denk je nu?
Ali: Bij A kan het niet want in Nederland is er nooit een aardbeving geweest.
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Een ander voorbeeld van een item waarbil deze strategie, het leggen van verbanden
tussen de vraag, antwoordmogelijkheden en de illustratie, door onder andere
Schmitt & Bleistein (1987) en Freedle & Kostin (1990) aangeduid als het toepassen
van verticale relatles, wordt toegepast, is item 213. Bil dit item wordt de leerlingen
de vrgag gesteld waardoor trekschuiten in de achttiende en negentiende eeuw
werden voortbewogen. Zoals eerder uit de plus-en-minmethode is gebleken (zie
Paragraaf 6.2), heeft een aantal leerlingen een plus geplaatst bij de aan de vraag
toegevoegde illustratie, omdat deze, vanwege een volgens de leerlingen zichtbare
mast, helpt bij het beantwoorden van de r·raag. Een aantal Pabostudenten
daarentegen, heeft om deze reden minnen geplaatst bil de betreffende illustratie (zie
Paragraaf 6.3). Uit de analyse van de hardopdenkprotocollen blijkt dat leerlingen
inderdaad een relatie leggen tussen de volgens hen afgebeelde mast en de incorrecte
antwoordmogelijkheid 'door een zeil: Het toepassen van de strategie waarbij de
leerlingen verbanden trachten te leggen tussen de illustratie en de vraag, leidt bij dit
item tot een fout antwoord.

Fragment hardopdenkprocedure item 223: Samed

Samed: Openbaar vervoer in achttiende en negentiende..negentiende eeuw... waardoor welke
zulke schepen meestal voollbewogen waardoor werden zulke schepen meestal
voortbewogen...  door een paard,  door een stoommachine,  door  een  zeil,  door  een
r...roeiers ... ik zie hier zo'n paal daar in de boot ... door een zeil.

Het moeten lezen en herlezen van (lange) tekstpassages
Uit de analyses van de hardopdenkprotocollen blijkt dat veel leerlingen het lastig en
vervelend vinden zinnen in een tekst te moeten opzoeken om een item te kunnen

beantwoorden. De leerlingen geven veelal aan dat zij vaak de zin bij de eerste ant-
woordmogelijkheid alweer vergeten zi n wanneer zij aan de zin bij de laatste
antwoordmogelijkheid toe zijn. Ter illustratie van deze potentiele DIF-bron zijn
twee fragmenten opgenomen. Het eerste is afkomstig van item 174. Na de beant-
woording van dit item is door de onderzoeker aan Mohammed gevraagd wat hij
van dit item vond. Bij de beantwoording van deze vraag geeft hii aan wat volgens
hem een probleem is bij het moeten zoeken van zinnen in de tekst. Het tweede
fragment is afkomstig van item  15.  Uit het fragment blitkt dat voor de beantwoor-
ding van het item rege]matig 'heen en weer' gelezen moet worden tussen de vraag,
antwoordmogelijkheden en de tekst.
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Fragment hardopdenkprocedure item 174: Mohammed, en item 15: Fatih

Item  174

Onderzoeker: Wat vond je van deze vragen? Vond je die moeilijker of makkelijker dan met die
langere tekst?

Mohammed:   Deze was wei makkelijk
Onderzoeker: Makkelijker he, en hoe komt dat? Hoe e h. . .
Mohammed:   Ja eh, deze kan je makkelijker in je hoofd krijgen.
Onderzoeker: Ja.
Mohammed:  Je kan makkelijker naar die zin toe, maar als als je daar een zin will opzoeken, dan

moet je, dat zijn van zulke zinnen dat je niet uit elkaar kan houden.

Item  15
Fatih: Daarna  ging  het  een  st.. stuk beter.  Waar kan Marieke  deze zin in het beste

plaatsen? Achter zitten regel 5. Tot het moment dat ik het niet langer zag zitten.
Daarna ging het u een stuk beter. Nee.

Onderzoeker: Nee?

Fatih: B Achter praten regel 8. De juf ging toen met die twee aanstichtster . aanstichters
praten. Daama ging het een stuk beter. Ik denk het wei.

Onderzoeker: Die zou weI kunnen. Oke.
Fatih: Achter gee... gegeven regel 20. Ik heb ... aan het eind van het schooljaar, nee.
Onderzoeker: Nee, regel 20.
Fatih: 0, ik heb toen de kleinste van de twee flink er van langs gegeven. Daarna ging het een

stuk beter.
Onderzoeker: Zou die kunnen?
Fatih: Ja.

Onderzoeker: Eigenlijk ook wei ha, ja?
Fatih: Achter toegestapt regel 24. Na veel gepraat met een paar mensen is zij nog een keer

naar haar toegestapt. Daarna ging het een stuk beter.
Onderzoeker: Zou die kunnen?
Fatih: Nee.

Onderzoeker:  Die kan niet. Dus het is B of antwoord C?
Fatih: Ja.

Onderzoeker:  En hoe doe je dat dan nou? Nou je het niet zeker? Nou het alle twee zou kunnen?
Fatih: Weer lezen.

Items die aan religie gerelateerde onderwerpen bevragen
Uit de analyses van de hardopdenkprotocollen blilkt dat Turkse en Marokkaanse
leerlingen over het algemeen meer weten over specifieke geloofskenmerken dan
Nederlandse leerlingen. Ter illustratie ziln twee fragmenten van de beantwoording
van twee items opgenomen (item 199; Figuur 6.15 en item 220; Figuur 6.16). Bil het
eerste item wordt de leerlingen gerraagd welk geloof de mensen hebben die bil de
Klaagmuur komen bidden.



Resultaten van de deelonderzoeken 147

Figuur 6.15: Item 199

De klaagmuur in Jeruzalem
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Vanuit heel de wereld komen gelovigen naar Jeruzalem om er te bidden zij de Klaagmuur. De muur is
een overblijfsel van een oude tempel. Welk geloof hebben de mensen die hier komen bidden?

A  de Islam C    het Christelijk geloof
B  het Boeddhisme D    het Joodse geloof

Bij het tweede item wordt de leerlingen gevraagd tot welke godsdienst de op een
foto afgebeelde klooosterzuster zal behoren.

Figuur 6.16: Item 220

Biddende kloosterzuster
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Tijdens een bedevaart leest deze kloosterzuster uit haar gebedenboek. Tot welke godsdienst zal deze
vrouw behoren?

A  tot de Islam C   tot het Boeddhisme
B  tot de Joodse godsdienst D   tot het Christendom
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Opvallend is dat de Turkse en Marokkaanse leerlingen, beter dan de Nederlandse
leerlingen, in staat zijn die elementen uit de aan de items toegevoegde foto's te
selecteren die kenmerkend zijn voor de religie die het onderwerp is van de gestelde
vraag, ongeacht om welke religie het daarbi j gaat.

Fragment hardopdenkprocedure item 199: Mohammed, en item 220: Fatih

Item  199
Mohammed: Eh vanuit heel vanuit heel wereld komen gelovigen naar Jer... Jeruzalem om te

bidden bij de Klaagmuur. De muur is overblijfsel van een oude tempel. Welk geloof
hebben de mensen die hier komen bidden? De Islam de Islam eh ... nee. Nou die gaan
dan die gaan naar Mekka. B. de Boeddhisme. Nee die hebben in hun land. China
volgens mij hebben ze . hebben ze daar van die beelden. C. de Christelijke geloof.
Die gaan ze niet, ze gaan weI naar Jeruzalem, maar eh maar dan gaan ze naar een
rivier of zo.  Bij het Joodse geloof, ja die doen da wei.  Want hier zie j e. . .  zie je ook de
Joodse ster.

Item 220
Fatih: Biddende kloosterzuster. Tijdens een bedevaart leest deze kloosterzuster uit haar

gebedenboek. Tot welke godsdienst zal deze vrouw behoren? D.
Onderzoeker: D en waarom?
Fatih: Dat zie je aan die kruisje aan.
Onderzoeker: Aan dat kruisje om haar nek?
Fatih: Ja en aan het pak.

Items waarbij de spelling van werkwoordsvormen in de onvoltooid verleden
tijd bevraagd wordt
Uit de analyses van de hardopdenkprotocollen bli kt dat de Turkse en Marokkaanse
leerlingen zich meer bewust zijn van regels die ten grondslag liggen aan de correcte

spelling van werkwoordsvormen, in de onderzochte items de regels voor de
vervoeging van werkwoorden in de onvoltooid verleden tijd. Dit is mogelilk een
oorzaak van DIF in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. Ter illustra-
tte van deze potentiele bron is een fragment opgenomen van de beantwoording van
item 42. Bij dit item wordt de leerlingen gevreagd aan te geven welke van de cursief
gedrukte woorden onjuist is. Daarnaast hebben de leerlingen de mogelijkheid om
voor de antwoordmogelijkheid 'geen fout' te kiezen.

Fragment hardopdenkprocedure item 42
Ali: Hij smeet het afval in de ton, B het jongetje barste toen in tranen uit, C hij verdiende

loon, D geen fout. Smeet dat is eh dat is eh goed want eh komt van smijten en het is
een eh klankveranderend woord en dat is dan goed gespeld. Barste barste komt van
het woord barst maar dan eh dat is eh fout gespeld want dat moet met twee rs

Onderzoeker: Waarom?
Ali: Omdat eh de eerste t van barstte hoort in 't kofschip.
Onderzoeker: Ja.
Ali: Die staat er al en dan moet er te achter komen.
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Onderzoeker: Waarom?
Ali: Omdat eh het eh
Onderzoeker: Probeer maar.
Ali: Ja omdat 't kofschip en in eh in eh en de barst is de stam en dat eindigt op een t en eh

de t zit in 't kofschip en dan moet je altijd te of ten achter zetten.
Onderzoeker: Waarom moet er dan te erachter gezet worden?
Ali: Eh dat hebben wij zo geleerd.
Onderzoeker:  Ja dat weet ik, maar waarom is het dan niet dan t.
Ali: Het is verleden tijd.
Onderzoeker: Bij verleden tijd moet er barstte komen te staan.
Ali: Ja.

Onderzoeker:  Ga maar verder.
Ali: Het is zijn verdiende loon. De stam is verdien en eh de n zit niet in 't kofschip en dan

moet je er de of den erachter zetten.
Onderzoeker:  Oke jij zegt dat B het goede antwoord is.
Ali: Ja.

Samenvatting
Uit de resultaten van de hardopdenkprocedure kunnen de volgende vier bronnen
gedistilleerd worden als potentiele oorzaken van DIF in het nadeel van Turkse/
Marokkaanse leerlingen:
•  de standaardantwoordmogelijkheid 'zo laten staan';
• laagfrequente woorden en uitdnikkingen;
•  (elementen uit) illustraties die leiden tot het toepassen van verticale relaties.
•  liet moeten lezen en herlezen van (lange) tekstpassages.
Daarnaast kunnen op basis van de analyses van de hardopdenkprotocollen de vol-
gende twee soorten items worden aangeduid als items waarbij mogelilk sprake is
van DIF in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen:
•  items die aan religle gerelateerde onderwerpen bevragen;
• items waarbij de spel]ing van werkwoordsvormen in de onvoltooid verleden tild

bevraagd wordt.

6.5     Deelonderzoek 4: herschrijfprocedure bij Pabostudenten

In deelonderzoek 4 is de Pabostudenten gevraagd 10 items op een zodanige manier
te herschriiven dat de moeilijkheidsgraad van de items gehandhaafd bliift, maar dat
deze wel geschikter zouden zijn voor alle leerlingen van groep 8. Zil konden hierbil
kiezen uit de items die opgenomen waren in het toetsboekie dat gebruikt was in
deelonderzoek 3. De studenten waren niet op de hoogte van het soort DIF (nadeel
cq. woordeel van 'I'urkse/Marokkaanse leerlingen) dat de items vertoonden.

In Tabel 6.4 is een overzicht opgenomen van de door de studenten gekozen
items gerangschikt naar het aantal malen dat een item is gekozen. Oprallend is dat
de studenten, met uitzondering van item 52, alle DIF-items die DIF vertonen in
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het nadeel van Turkse/Alarokkaanse leerlingen hebben uitgekozen orn te her-
schrilven. Daarnaast valt op dat het aantal keer dat de items die DIF vertonen 111
het nadeel veel vaker herschreven zijn dan de gekozen items die DIF vertonen in
het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. Opmerkeli k is dat zeven van de
tien herschrilvingen van de items die DIF vertonen in het voordeel van Turkse/
Marokkaanse leerlingen ziln gemaakt door studenten die de hardopdenkprocedure
hebben afgenomen bij een Nederlandse leerling. Dit is een indicatie dat de
studenten, met de kennis die zij hebben opgedaan bil de afname van de hardop-
denkprocedure bij een Turkse of Marokkaanse leerling (deelonderzoek 3) in
combinatie met de het kritisch moeten bekilken van de items in de plus-en-min-
methode (deelonderzoek 2), goed in staat zijn die items aan te duiden die in het
nadeel werken van deze leerlingen

Tabel 6.4 Overzicht van door Pabostudenten gekozen DIF-items uit de E897 om te herschrijven
Item Aantal maal z-waarde Onderdeel Opgavenrubriek

; herschreven

DIF-items in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlinaen
75 8 2.00 Rekenen Breuken, procenten en verhoudingen

223 7 3.42 WereldoriOntatie Natuuronderwijs: niet-levende natuur

132 7 1.97 Informatieverwerking Lezen van teksten: afleiden

150 7 1.95 Informatieverwerking Kaartlezen

35 6 5.77 Taal Interpreteerbaar taalgebruik

13 6 3.45 Taal Interpreteerbaar taalgebruik
173 6 2.57 Informatieverwerking Lezen van teksten: afleiden

185 5 2.42 Wereldorientatie Aardrijkskunde: topografie

235 5 1.77 Wereldori6ntatie Natuuronderwijs: levende natuur

39 4 3.54 Taal Interpreteerbaar taalgebruik

231 4 3.13 WereldoriOntatie Natuuronderwijs: levende natuur

213 4 3.07 WereldoriOntatie Geschiedenis

233 3 3.14 Wereldoriantatie Natuuronderwijs: levende natuur

53 2.44 Taal Interpreteerbaar taalgebruik

174 3 2.11 Informatieverwerking Lezen van teksten: afleiden

15 3 1.96 Taal Interpreteerbaar taalgebruik
12 3.58 Taal Correct taalgebruik (excl. spelling)

195 2 2.20 Wereldoriantatie Aardrijkskunde: topografie

41 5.09 Taal Correct taalgebruik (excl. spelling)

58 1 2.05 Taal Spellen van niet-werkwoorden

DIF:11@ms in 119tmordeelyan,Iurkse/Marokkaanse leerlingen
42 3 -2.83 Taal Spellen van werkwoorden

214 2 -2.11 Wereldoriantatie Maatschappelijke verhoudingen en

geestelijke stromingen
45 1 -2.44 Taal Spellen van werkwoorden

220 1 -2.25 Wereldori0ntatie Maatschappelijke verhoudingen en

geestelijke stromingen
48 1 -2.11 Taal Spellen van werkwoorden

207 1 -1.87 Wereldorientatie Geschiedenis

123 1 -0.21 Informatieverwerking Lezen van teksten: identificeren
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Toetsonderdeel Taal
Wat betreft het onderdeel Taal geldt dat, op vier studenten na, alle studenten bij het
herschrijven van de items slechts 66n onderdecl van het betreffende item hebben
aangepast. Bij de vier studenten die twee aanpassingen hebben gedaan, was het
vervangen van een naar hun mening te moeilijk woord een van die aanpassingen.
Tweemaal is  door een student aangegeven dat een item 'te moeililk' was  (item  13  en
item  15) en beter vervangen zou kunnen worden door een (inhoudelijk)  ander item.
Daarnaast werd tweemaal aangegeven dat een item 'te moeilijk' was  (item  1  en  15)

en zijn deze items zodanig aangepast dat deze eenvoudiger zijn. De aanpassingen
door de studenten bij de items uit het onderdeel Taal kunnen in de volgende zes
categorieen onderverdeeld worden.

1.  l'ervanging (te)  moeilijk  woorden
Woorden die door de studenten als 'te moeili k' werden aangeduid, ziln onder
andere 'evenzo' en 'opdoemen'. Opvallend is dat 'evenzo' door de studenten werd
vervangen door een qua betekenis vergelijkbaar equivalent, 'ook'. terwijl
'opdoemen', naast alternatieven als 'opdraven' en 'verschijnen', ook vervangen
werd door woorden die inhoudelijk hiermee niet overeenkomen, zoals 'op tijd' en
'op vakantie'. In totaal werden twee woorden in items die DIF vertonen in het
voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen aangeduid als 'te moeilijk'. Beide
woorden waren als potentieel fout gespeld woord opgenomen in items die de
spelling bevragen  (felidetatie'  en  '4paste').

2.  I'ervanging standaardantwoordmogelijkbeden
In totaal werd zesmaal een standaardantwoordmogelijkheid vervangen door een
alternatieve antwoordmogelilkheid. Het betrof hier eenmaal de antwoordmogeli k-
heid 'zo laten staan' en vijfmaal 'geen fout'. Deze laatste antwoordmogelijkheid
werd viermaal vervangen door andere alternatieven bij in totaal twee items die DIF
vertonen in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen.

3.1 'oorkomen van berle-zen
De studenten gaven viermaal aan dat de beantwoording van de vraag van de leer-
ling vereist dat deze 'heen-en-weer' leest tussen de vraag en/of antwoordmogelijk-
heden en de daarbilbehorende tekst (items 4,5,15 en 39). De studenten hebben er
bii de aanpassing van de items voor gekozen de zin(nen) uit de tekst op te nemen in
de vmag en/of antwoordmogelijkheden. Daarnaast komen in een item (item 39)
vaste uitdrukkingen voor waarvan een woord vervangen moet worden. In de
originele items werden enkel de te vervangen woorden genoemd in de antwoord-
mogelijkheden. Door de studenten zijn de gehele uitdrukkingen in de diverse
varianten in de antwoordmogelilkheden opgenomen.
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4.  Aanpassing traagstellingen  antwoordmogelijkbeden  bevraginguitdrukkingen
Vier studenten hebben item  13  herschreven,  Bij  dit item wordt  de leerling gevraagd
een alternatieve uitdrukking te kiezen voor de uitdrukking 'het niet langer zien
zitten'. Zij hebben hierbij de keus uit vier alternatieve uitdrukkingen. De studenten
gaven aan dat het item niet alleen toetst of de leerling de betekenis van de
uitdrukking 'ten einde ra£id zhn' uit de vraag kent, maar dat de leerling om het
correcte antwoord te kunnen geven ook de betekenis moet kennen van alle vier als
antwoordmogelijkheid gegeven uitdrukkingen. Alle studenten hebben ervoor
gekozen het item zodanig te herschrijven dat de uitdrukking die oorspronkelijk in
de vraag stond, opgenomen is in de tekst. De studenten hebben de oorspronkehike

antwoordmogelijkheden vervangen door vier mogelijke beschrijvingen van de
bevreagde uitdrukking.

5.1   en,ang,ing antwoordmogeljkbeden
Tweemaal is door studenten aangegeven dat meer dan een antwoordmogelijkheid
correct zou kunnen zijn. Het gaat ill beide gevallen om de antwoordmogelijkheden
'in zicht' en 'opdagen', die volgens de studenten beide geplaatst zouden kunnen
wor(len achter de zin: 'Hij wachtte en wachtte, maar de herfstkoning kwam niet.'
(item 35). Een student heeft etvoor gekozen de mogelijkheid 'in zicht' te vervangen
door een ander alternatief; de andere student heeft 'in zicht' toegevoegd aan de zin
uit de vraagstelling en vervolgens de vraag gesteld door welk woord 'in zicht'
vervangen zou kunnen worden.

6. l'ervangingpotentieel 'misleidende' antwoordmogelijkbeid
Door 66n student is bij item 39 aangegeven dat een van de antwoordmogelilkheden
misleidend zou kunnen werken. Bij dit item wordt de leerlingen gevraagd het
woord 'beet je' in de uitdrukking 'een beetje wind' te vervangen door een ander
woord, met als keuzemogelijkheden 'spoortje', 'stukie'. 'wolkle' en 'zuchtje'. De
antwoordmogelijkheid 'een wolkje' kan volgens de student misleidend werken,
omdat veel leerlingen 'wind' zullen associeren met 'wolken'. De student heeft
erroor gekozen 'wolk je' te vervangen door 'hap je'

Toetsonderdeel Rekenen
Bii het onderdeel Rekenen hebben acht studenten item 75 (DIF in het nadeel van

Turkse/Marokkaanse leerlingen) herschreven. Deze studenten hebben er allemaal
voor gekozen de talige context bij dit item zodanig aan te passen dat het item
volgens hen begrijpelijker is. Zij hebben hierbij getracht de moeilijkheidsgraad van
de daadwerkelijke rekenopgave te handhaven. Deze aanpassing valt onder de
categone'vereenvoitdi,ging  taalgebntik'
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Toetsonderdeel Informatievenverking
Bij het onderdeel Informatieverwerking ziin alle vijf DIF-items herschreven. Het
item dat DIF vertoont in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen, item
123, is door het vervangen van de antwoordmogelijkheden zodanig aangepast dat
het item waarschijnlijk makkeli iker is geworden. Daarnaast is door twee studenten
aangegeven dat bij item 132 te veel herlezen moest worden om de vraag te kunnen
beantwoorden en dat de vraagstelling te moeilijk was. Dit item is door hen
vet, -angen door inhoudeli k andere items. Voor de overige items, die alle DIF
vertonen in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen, ziln de aanpassingen
onder te verdelen zijn in vier categorieen:

1.  i Prvanging (te)  moeilijk woord
Door vijf studenten werd aangegeven dat het woord 'excuus' (in de vraagstelling
van item 132) te moeilijk is. Kennis van de betekenis van dit woord is noodzake]ijk
om het item correct te kunnen beantwoorden. Alle studenten hebben de vraag dan
ook zodanig aangepast dat een omschrijving of alternatief ('smoesJe') voor 'excuus'

in de vraagstelling is opgenomen.  Ook het woord 'spottend'  (item  174) wordt door
een student als te moeilijk ervaren en daarom vervangen door 'belachelitk makend'

2.   l 'ervanging  aanduidingen

Item 173 is door zes studenten herschreven. Zij gaven aan dat de in de antwoord-
mogelijkheden gebruikte aanduidingen 'veelvraat' en 'smeerpoets' onbekend zijn bij
leerlingen. In alle gevallen is er door de studenten voor gekozen deze antwoord-
mogelijkheden te herschrijven.

3.  Aanpassingillustratie
Item  150  is door zeven studenten herschreven.  Drie  van hen gaven  aan  dat  de
legenda voor verwarring zorgt doordat twee verschillende symbolen gebruikt
worden voor de referent 'toren'. Twee studenten gaven aan dat de gebruikte
illustratie zelf onduidelilk is en dat deze beter vervangen kan worden. Tot slot
geven eveneens twee studenten aan dat niet alleen een van de voor 'toren' gebruikte
symbolen vet:vangen zou moeten worden, maar dat tevens de antwoord-
mogelijkheden weergegeven zouden moeten worden onder de illustratie en niet
alleen in de illustratie.

4.  T 'ereenvoud ing taalgebruik
Tweemaal   wordt   bij   item   132    aangegeven   dat   de   vraagstelling te ingewikkeld

geformuleerd is. Door de studenten is de vraagstelling vereenvoudigd. De moeilijk-
heidsgraad is hierbii hoogstwaarschijnlijk gelijk gebleven.
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Toetsonderdeel Wereldoriiintatie
Bij het onderdeel Wereldorientatie wordt bi  de herschrijving van item 207, dat DIF
vertoont in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen, door de betreffende
student aangegeven dat zi j de vraag inhoudelijk te moeilijk vindt. Alle overige

aanpassingen die door de studenten zijn aangebracht bij items uit het onderdeel
Wereldorientatie, zijn in de volgende drie categorieen onder te verdelen:

1.  1 Preenvoudi ing taal#bruik
Bil drie items wor(it door de studenten aangegeven dat zij de vraag herschrijven
vanwege een volgens hen te moeilijk woord in de vraag (item 220: 'behoren tot'
(1x herschreven)  en  item 231: 'consultatiebureau'  (4x  herschreven)  of in  de
antwoordmogelijkheden (item 235: 'bunzing', 3x herschreven). Daarnaast wordt
item 235 tweemaal herschreven vanwege 'te veel tekst' in de vraagstelling.

2.  Aanpassing vraagstelling
Bijitem 185 wordt driemaal aangegeven dat  de  formulering van de vraagstelling er,
door het mogelijk toepassen van wool:dassociaties, ten onrechte toe leidt dat de
leerlingen voor een bepaalde antwoordmogelijkheid kiezen. Het gaat hierbi  om het
woord 'reis' in de vraagstelling ('Mensen die hier hun auto parkeren, rijden de rest
van hun rels met iemand anders mee.') en de formulering 'mensen die op vakantie
gaan' als een van de antwoordmogehjkhe(len. De betreffende studenten hebben de
vraag herschreven door een alternatief te gebruiken voor het woord 'reis' ('rit' en
'tot aan hun bestemming'). Deze redenering lijkt bevestigd te worden in de
hardopdenkprocedure (zie Paragraaf 6.5). Ter illustratie is een fragment van de
beantwoording van dit item opgenomen.

Fragment hardopdenkprocedure item 185: Nyazi

Parkeerplaats. Op veel plaatsen in Nederland vind je deze parkeerplaatsen. Mensen die hier hun auto
parkeren, rijden de rest van hun reis met iemand anders mee. Wie maken vooral gebruik van deze
parkeerplaatsen? Mensen die gaan winkelen. B, mensen die op vakantie gaan. C, mensen die het
gevaarlijk vinden om op de snelweg te rijden. D, mensen op weg naar hun werk. Nou ik kies voor B,
mensen die op vakantie gaan. Want ... eh ja ... dat staat ook in het stukje van 'mensen die hier hun
auto parkeren, rijden de rest van  hun  reis met iemand anders mee'.  Dus ja dat z e. . .  eh  ...  die auto
dan daar... e h. . . parkeren en dan op reis gaan.

3.  Vervanging illustratie  en  1  of  aanpassing antwoordmogelijkbeden  aan  illustratie
Zes items worden herschreven vanwege de aan de vraag toegevoegde illustratie. Bij
vier items (185, 213, 223 en 235) wordt aangegeven dat de illustratie niet
(voldoende) aansluit bij de gestelde vraag en vervangen zou moeten worden door
een duidelijkere illustratie. Bi  item 214 geven twee studenten aan dat de opge-
nomen foto van de moskee niet overeenkomt met het beeld dat leerlingen hebben
van een moskee en dat deze daardoor voor verwarring zou kunnen zorgen. Tot slot



Resultaten van de deelonderzoeken 155

geven twee studenten  bij   item   195   aan  dat   er (door opname  van de antwoord-
mogelilkheden onder de illustratie) een duidelijker koppeling gecreead zou worden
tussen de gegeven antwoordmogelijkheden en de gebruikte illustratie.

Samenvatting
Opvallend is dat slechts twee categorieen bij meer dan een toetsonderdeel
voorkomen. Dit zijn de categorieen 'vervanging (te) moeilijk woord' (Taal en
Informatieverwerking) en 'vereenvoudiging taalgebruik' (Rekenen, Informatie-
verwerking en Wereldorientatie). Het soort herschrijving dat door de Pabo-
studenten het meest is toegepast is het vervangen van afleiders door alternat:ieven.
Daarnaast ziin b4 een aantal items de vraagstellingen vereenvoudigd. De herschrij-
vingen die door de studenten ziln uitgevoerd lijken een bevestiging van de
potent:iele bronnen van DIF in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen die
zijn opgesteld op basis van de resultaten van deelonderzoek 3:
•  de standaardantwoordmogelijkheden 'zo laten staan' en 'geen fout';
• laagfrequente woorden en uitdrukkingen;
.   (elementen uit) illustraties die leiden tot het toepassen van verticale relaties;
•   het moeten lezen en herlezen van (lange) tekstpassages.

6.6     Deelonderzoek 5: plus-en-minmethode gecombineerd met
herschrijfprocedure bij toetsconstructeurs, linguisten en
leerkrachten uit groep 8

In deelonderzoek 5 is aan 33 experts (5 toetsconstructeurs, 2 linguisten en 26 leer-
krachten van groep 8) gevraagd de DIF-items te beoordelen door het plaatsen van
plussen en minnen. Bii de analyst van de door de experts geplaatste plussen en
minnen is allereerst nagegaan of er sprake is van verschillen met de door de
leerlingen uit groep 8 en Pabostudenten toegekende plussen en minnen. Opvallend
is  dat acht items, waarvan vier in  het voordeel (items  57,  123,  186  en  199)  en vier in
het nadeel (items   1,4,39  en  150) van Turkse/Marokkaanse leerlingen  uitsluitend
positief worden beoordeeld door de experts. Voor de overige items geldt dat alle
geplaatste plussen en minnen onderverdeeld kunnen worden in dezelfde cate-
gorieen als die waarin de door de studenten geplaatste plussen en minnen konden
worden verdeeld, (1) tallgebruik in de items en de daarbij behorende teksten, (2)
inhoudelijke aspecten van de items, (3) itemcontext en (4) toetsgerelateerde
aspecten. Hierbij ziln door de experts geen 'nieuwe' plussen en minnen (Le. andere
plussen en minnen dan door de leerlingen en Pabostudenten geplaatste) geplaatst.

Naast het plaatsen van de plussen en minnen is de experts gerraagd de items
waarbij zij een of meerdere minnen hadden geplaatst te herschrijven. Hoewel er in
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totaal  bil 24 items minnen zi n geplaatst, hebben de experts slechts   11   items

herschreven, waarvan vier items uit het onderdeel Taal (items 5, 15, 42 en 58), 66n
item uit het onderdeel Rekenen (item 75), 66n item uit het onderdeel Infor-
matieverwerking (item 132) en vijf items uit het onderdeel Wereldorientatie (items
195,213,214,220 en  235). Van deze  11 items vertonen er acht DIF in het nadeel
van Turkse/Marokkaanse leerlingen (items 5, 15, 58, 75, 132, 195, 213 en 235).
Opvallend is dat de herschrijvingen van de items die DIF vertonen in het voordeel
van Turkse/Marokkaanse leerlingen zich beperken tot het aanpassen van
formuleringen om te moeilijke woorden te vermijden (item 42: 'Het pak melk viel
en barste open' en item 220: 'Welke godsdienst heeft deze vrouwl en het weglaten
ran een aan het item toegevoegde foto (item 214). Bii het laatste item wordt, net als
door de leerlingen en studenten, aangegeven dat de foto met de daarop afgebeelde
moskee verwilderd zou moeten worden. Deze werkt volgens de experts verwarrend
omdat de afgebeelde moskee niet voldoet Ran het beeld van een moskee dat
leerlingen hebben.

De herschrijvingen bij de items die DIF vertonen in het nadeel van Turkse/
Marokkaanse leerlingen zijn in twee subcategorieEn onder te verdelen; (1) taal-
gebruik en (2) inhoudelijke itemaspecten.

Taalgebruik
Vier items zijn herschreven om een volgens de experts te lastige formulering of te
moeilijk woord te vereenvoudigen. Zo wordt een van de antwoordmogehikheden
van item 58 uit het onderdeel Taal zodanig herschreven dat deze volgens de expert
eenvoudiger geformuleerd is ('Er stond een .»netatie op de kaart'). Bij item 75
(toetsonderdeel Rekenen) wordt de aanduiding 'toclit' vervangen door 'reis' en 'per
kano'  door  'roeien'  en  'per  boot'.  Bij  item 132 (onderdeel Informatieverwerking)
wordt de rraag zodanig herschreven dat het woord 'excuus' niet meer in de
rraagstelling voorkomt ('Welk stukJe geeft een verklaring waarom Saint-Pern en
zijn mensen niet reel eten?'). Tot slot is bii item 235 uit het onderdeel W'ereld-

orientatie een van de antwoordmogelijklieden zodanig herschreven dat deze

eenvoudiger geformuleerd is ('Hi j verzamelt voedsel'.)

Inhoudelijke iternaspecten
Bij de items  5  en  15 uit het toetsonderdeel "1'aal geven de experts  aan dat de  ant-
woordmogelijkheden 'vollediger' gernaakt moeten worden. Zij hebben dit gedaan
door bii item 5 het te vervangen woord en bii item 15 de volledige zinnen waarnaar
in de vraag vet, vezen wordt in de antwoordmogelilkheden op te nemen. Deze
herschrilvingen ziin in overeenstemming met de opmerkingen van zowel de
leerlingen uit groep 8 als de Pabostudenten dat het 'heen-en-weer moeten lezen om
de rraag goed te beantwoorden' een item onnodig moeilijk maakt door het beroep
dat gedaan wordt op het geheugen van de leerling. Daarnaast is de rraagstelling bit
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item 15 vereenvoudigd.  Ook  bij het onderdeel Wereldorientatie  zijn twee items

(items 195 en 213) herschreven. Deze zi n specifieker gemaakt door respectievelilk
toevoegingen bij de antwoordmogelijkheden (aan beide zijden van de illustratie in
plaats van enkel links)  en  bij de titel ('Openbaar vervoer  in  de  18'  en  19'  eeuw in

Nederland).

Samenvatting
In de analyses van de door de experts geplaatste plussen en minnen valt op de
eerste plaats op dat zil veel minder plussen en minnen hebben geplaarst dan de
leerlingen uit groep 8 en de Pabostudenten. Daarnaast is opmerkelijk dat acht items
uitsluitend positief werden beantwoord. De door de experts geplaatste plussen en
minnen leveren geen nieuwe informatie op over eventuele elementen van items die
de oorzaak kunnen zijn van DIF. Wel worden enkele verwachtingen die ge-
formuleerd zi n op basis van deelonderzoek 1 en 2 bevestigd.

Hoewel de experts bi  in totaal 24 items mit'tnen hebben geplaatst, hebben zii er
in totaal slechts   11   herschreven.   Bil het merendeel  van deze items   hebben  de
experts volgens hen te moeilijke woorden en formuleringen vereenvoudigd

De volgende potentiele oorzaken van DIF zijn op basis van de resultaten van
deelonderzoek 5 opgesteld:
•  Het gebruik van laagfrequente en te moeilijke woorden en uitdrukkingen, en het

gebruik van complexe zinnen en verwi zingen, kunnen de oorzaak zijn van DIF
in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen.

•  Door de leerkrachten wordt aangegeven dat bh een aantal items meer dan een
van de gegeven antwoordmogelijkheden als correct kunnen worden aangeduid.
Zij geven aan dat leerlingen volgens hen in geval van twilfel tussen twee of drie

luiste antwoordmogelijkheden geneigd zi n te kiezen voor de antwoordmogelijk-
heid waarin de meest frequente woorden of uitdrukkingen voorkomen, wat niet
vanzelfsprekend het correcte antwoord is. Dit kan mogelijk een oorzaak zijn van
DIF in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen.

6.7 Verwachtingen

Aan de hand van de resultaten van de analyses van de deelonderzoeken ziln
verwachtingen opgesteld over potentiele bronnen van DIF in het nadeel en
voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. In het onderstaande worden deze
verwachtingen kort toegelicht.
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6.7.1  Verwachtingen over bronnen van DIF in het nadeel van Turkse/
Marokkaanse leerlingen

Aandacht voor specifieke itemkenmerken
Uit de deelonderzoeken is naar voren gekomen dat Turkse en Marokkaanse
leerlingen, vooral wanneer zil menen het iuiste antwoord op de gestelde vraag niet
te weten, meer aandacht besteden aan een aan de vraag toegevoegde illustratie en
aan een aan de vraag toegevoegde tekstuele context dan Nederlandse leerlingen. Dit
resulteert in drie deelverwachtingen over de mogelijke oorzaken van DIF in het
nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen:
•  door de intensievere bestudering van een aan de vraag toegevoegde illustratie

merken Turkse en Marokkaanse leerlingen voor hen potentieel ambigue elementen
uit een illustratie eerder op dan Nederlandse leerlingen.

• Turkse en Marokkaanse leerlingen zijn, eerder dan de Nederlandse leerlingen,
geneigd, wanneer zil menen het antwoord op de gestelde vraag niet te weten, de
vraag te beantwoorden op basis van aanwitzingen die zil menen te vinden in een
aan de vmag toegevoegde dho·tratie: 74 passen hierbij veelal zogenoemde verticale
relaties toe;

• Turkse en Marokkaanse leerlingen zijn, eerder dan de Nederlandse leerlingen,
geneigd, wanneer zi  menen het antwoord op de gestelde vraag niet te weten, de
vraag te beantwoorden op basis van tekstuele aanw /»gen die zij menen te vinden
in de antwoordmogelijkheden en op basis van aanwijzingen die zij menen te
vinden in een aan de vraag toegevoegde tekstuele context: de leerlingen selecteren
een antwoord hierbi j veelal op basis van woordassociaties en het leggen van
verticale relaties.

Voor alle drie de deelverwachtingen geldt dat de nadruk die door de Turkse en
Marokkaanse leerlingen tildens het beantwoorden van de vraag op de voor hen
potentieel ambigue elementen, de illustratie, het woordgebruik in de antwoord-
mogelijkheden en de tekstuele context wordt gelegd, ertoe kan leiden dat het door
een leerling als goed aangeduide antwoord tot een fout antwoord leidt in termen
van de toets, maar tot een plausibel antwoord als uitgegaan zou worden van de
door de leerling gevolgde redenering om tot dat antwoord te komen.

Standaardantwoordmogelijkheden
Uit de analyses van de deelonderzoeken is gebleken dat de standaard antwoord-
mogelijkheden 'zo laten staan' en 'geen fout' verschillend gewaardeerd worden door
de Turkse, Marokkaanse en Nederlandse leerlingen. Hieruit kunnen twee deel-
verwachtingen worden afgeleid:
•  Voor de standaard antwoordmogelijkheid 'zo laten staan' geldt dat deze door de

Turkse en Marokkaanse leerlingen niet correct ganterpreteerd wordt. Uit de
analyses van de deelonderzoeken blijkt dat deze standaardantwoordmogelijkheid
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door de Turkse en Marokkaanse leerlingen beschouwd wordt als een ant-
woordmogelijkheid die, naast de door het Cito als correct beschouwde
antwoordmogelijkheid, ook goed is. In geval van twijfel zijn deze leerlingen
daardoor eerder geneigd te kiezen voor 'zo laten staan'.

•  Uit de analyse van de plus-en-minmethode komt naar voren dat Turkse leer-
lingen, en ook de leerkrachten en Pabostudenten, negatief oordelen over de
standaardantwoordmogelijkheid 'geen fout' bij de spellingitems. Volgens de leer-
lingen leidt de toevoeging van deze antwoordmogelijkheid ertoe dat leerlingen
die het juiste antwoord niet weten zullen kiezen voor 'geen fout' om zo het
maken van een keuze tussen de andere antwoordmogelijkheden te vermijden,
terwijl toevoeging van een andere aileider de leerlingen zou dwingen om een
keuze te maken.

Voor beide standaardantwoordmogelijkheden geldt dat deze mogelijk een oorzaak
zijn van DIF in het nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen.

Taalgebruik
Uit de analyses van de deelonderzoeken is gebleken dat specifieke taalgebruiks-
aspecten, zowel in de vraag en antwoordmogelijkheden als in de tekst waarover een
vraag gesteld wordt, de oorzaak kunnen zijn van DIF in het nadeel van Turkse en
Marokkaanse leerlingen. Het gaat hierbij om de volgende aspecten:
•    het gebruik van laagfrequente en/of volgens leerlingen te moeilijke woorden;
•  het gebruik van laagfrequente en/of volgens leerlingen te moeilijke uitdruk-

kingen;
•   het gebruik van complexe zinnen;
•   het gebruik van complexe verwijzingen.

Alleiders
Uit de analyses van de deelonderzoeken is naar voren gekomen dat de wijze waarop
een cluster van vier antwoordmogelijkheden is samengesteld, in een aantal gevallen
de oorzaak kan zijn van DIF in het nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen.
Zowel door de leerlingen uit groep 8 als door de leerkrachten en Pabostudenten
wordt aangegeven dat voor een aantal items geldt dat meer dan een van de gegeven
antwoordmogelijkheden aangeduid kan worden als correct Uit de analyses van de
deelonderzoeken blijkt dat de Turkse en Marokkaanse leerlingen in geval van twi fel
tussen twee of drie juiste antwoordmogelijkheden, volgens leerlingen en leer-
krachten geneigd zijn te kiezen voor de antwoordmogeli kheid waarin de meest

frequente woorden of uitdrukkingen voorkomen.

Herlezen van tekstpassages
Leerlingen uit groep 8, leerkrachten en Pabostudenten geven aan dat items waarbi 
de leerlingen (lange) tekstpassages moeten herlezen om de vragg te kunnen beant-



160 Differential Item Functioning en itembias in de Cito-Eindtoets Basisonderwils

woorden een groter beroep doen op het geheugen van de leerling dan op de
taalvaardigheid. Daarnaast vinden zil dat deze specifieke items door de extra vaar-
digheid die nodig is om het item te kunnen beantwoorden, moeilijk zijn voor taal-
zwakke leerlingen. In het verlengde hien'an is de verwachting geformuleerd dat het
moeten herlezen van (lange) tekstpassages om de vraag te kunnen beantwoorclen
mogelijk de oorzaak is van DIF in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen.

6.7.2  Verwachtingen over bronnen van DIF in het voordeel van Turkse/
Marokkaanse leerlingen

Spellingfouten in werkwoordsvormen
In de literatuur wordt met regelmaat opgemerkt dat items die vragen naar
spellingfouten in werkwoorden in het voordeel kunnen werken van allochtone
leerlingen (o.a. Uiterwiik & Vallen, 1997, 2005). Uit de statistische analyses blijkt
dat dit geldt voor drie van de tien opgenomen items in de Eindtoets Basisonderwils
1997. Bestudering van deze items wijst uit dat het in deze gevallen gaat om items
die de vragen naar de spelling van werkwoorden in de onvoltooid verleden tijd
enkelvoud waarbij sprake is van een verdubbeling van de /t/, zoals bij 'barstte' en
'stortte'. Op basis hiervan is de verwachting geformuleerd dat taalitems die de
vervoegingregels voor verledentildsvormen bevragen de oorzaak kunnen zijn van
DIF in het voordeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen.

Religie
Uit de statistische analyses blijkt dat alle items die vallen binnen de opgavenrubriek
'Maatschappelilke verhoudingen en geestelijke stromingen' en die een met religie
samenhangend onderwerp bevragen, DIF vertonen in het voordeel van Turkse en
Marokkaanse leerlingen. Op basis hiervan is de verwachting geformuleerd dat het
bevragen van een aan religie verwant onderwerp, ongeacht de godsdienst, de oor-
zaak kan zijn van DIF in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen.

6.7.3 Aanvullende verwachtingen
Hoewel de analyses van de deelonderzoeken veel informatie opleveren over
mogelilke oorzaken van DIF, is er een aantal items waarvoor de resultaten van de
verschillende deelonderzoeken niet leiden tot voldoende inzicht in de potentiele
bron(nen) van DIF. Zo valt bilvoorbeeld uit een nadere bestudering van de DIF-
items per Wereldorientatie opgavenrubriek op, dat relatief veel items uit de
opgavenrubrieken 'Levende natuur' en 'Niet-levende natuur' DIF vertonen in het
nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen (4 van de 20 items). Hoewel bij de
deelonderzoeken per item specifieke mogelijke oorzaken aangewezen worclen, zou
wellicht verondersteld kunnen worden dat items die binnen de genoemde opgaven-
rubrieken vallen over het algemeen eerder DIF vertonen.
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Daarnaast komt uit de analyses van de deelonderzoeken geen informatie naar
voren over een mogelijke oorzaak van DIF (in het voordeel van Turkse/ Marok-
kaanse leerlingen) bilitem 96, behorend tot de opgavenrubriek 'Schattend rekenen'.
Uit de inhoudeliike en DIF-analyses van  alle  in 1997 opgenomen items die  dit tot
deze opgavenrubriek behoren, is bovendien geen onderscheid aan te tonen tussen

de rekenitems die ziin opgenomen in onderdeel 2 (hoofdrekenen) en onderdeel 3
(rekenen met uitrekenpapier) en tussen de rekenitems waarbij wel en geen illustratie
is opgenomen. Wellicht zou de oorzaak van DIF kunnen liggen in liet soort

opgavenrubriek. Nader onderzoek naar de potentiele bron is hier echter
noodzakelilk.

Tot slot geldt voor de spellingitems die de spelling van niet-werkwoorden
bevragen dat de uit de deelonderzoeken naar voren gekomen potentiele verwach-
tingen omtrent DIF de aanwezigheid van de standaardantwoordmogelilkheid 'geen
fout' en het gebruik van te moeiliike woorden zijn. In de literatuur wordt echter
met regelmaat opgemerkt dat items die vragen naar spellingfouten van woorden
met een vast woordbeeld (o.a. Uiterwijk & Vallen, 2005) en naar spellingfouten in
werkwoorden in het voordeel kunnen werken van allochtone leerlingen (o.a.
Uiterwijk & Vallen, 1997,2005). Uit de DIF-analyses blijkt dat voor drie items uit
de opgavenrubriek 'spellen van niet-werkwoor(len' geldt dat deze DIF vertonen
(items    52,    57    en 58). Hien'an blijkt echter slechts   66n   item    (item    57)    DIF    te
vertonen in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. Bestudering van de
betreffende items wijst uit dat bij item 57 de spelling bevraagd wordt van een
woord waarbij de overtreffende trap wordt toegepast (preemste), terwill bij de items
52 en 58 woorden bevraagd worden waarvan de uitspraak niet overeenkomt met de
correcte spelltng (feliaetatie en korge). Op basis van deze analyse kunnen de volgende
twee deelverwachtingen geformuleerd worden:
•  het berragen van woorden waarbil sprake is van een 'leerbaar proces: zoals de

superlatief, kan net als de items die 'leerbare' spellingregels zoals de toevoeging
van /te/ aan de werkwoordstam in de onvoltooid verleden tijd berragen, de
oorzaak zi n van DIF in het voordeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen.

•  het bevragen van de spelling van woorden waarvan de gebruikelijke uitspraak
met overeenkomt met de correcte spelling, kan de oorzaak zijn van DIF in het
nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen.

' In het oorspronkeliike item is de  afleider  '    .dat ik van toeten noch blazen wist' foutief
opgenomen als '...dat ik van toeten nog blazen wist'



HOOFDSTUK 7

Resultaten van de toetsing van potentitble
bronnen van Differential Item Functioning

7.1 Inleiding

Zoals beschreven iii Hoofdstuk 6, is op basis van de inzichten en resultaten van de
deelonderzoeken een tiental verwachtingen opgesteld over potentiele bronnen van
DIF in het nadeel of voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. Per verwach-
ting zijn verschillende manipulatievoorstellen ontwikkeld met behulp waarvan de
DIF-items uit de EB97 zi n veranderd. Met deze gemanipuleerde items is het
mogelijk na te gaan of er al dan niet veranderingen zi n opgetreden in de aard en
mate van DIF.

Omdat voor een aantal items meet:dere verwachtingen van toepassing zouden
kunnen    zijn,    zi n    19    items    op    twee    verschillende manieren veranderd    (wat
geresulteerd heeft in 38 gemanipuleerde items), die als gevolg van de manipulatie
geacht werclen DIF-vril te zijn. Om met enige zekerheid te kunnen vaststellen
welke van de twee aanpassingen het beoogde effect heeft gesorteerd, is het nood-
zakelijk een item zo minimaal mogelijk (door middel van slechts 66n of enkele van
de ontwikkelde voorstellen) te veranderen. Dit geldt ook voor de negen items waar-
bij slechts 66n verwachting werd getoetst. Ook deze items zijn minimaal gemanipu-
leerd, om na DIF-analyses met een zo groot mogelijke waarschijnlijkheid te kunnen
vaststellen of de verwachting op basis waarvan het item gemanipuleerd is al dan
niet bevestigd wordt. In Tabel 7.1 is weergegeven welke items eenmaal en welke
tweemaal zijn veranderd en tot hoeveel gemanipuleerde items dit heeft geleid.

Tabel 7.1: DIF-items onderverdeeld naar aantal manipulaties
2 manipulaties             1 manipulatie               0 manipt,laties       N'    -  1

Taal 1,4,5,13,35,39,42, 15                                25
45,48,52,57,58

Rekenen 75                                     96               2

Informatieverwerking 123, 132, 150, 173 174                                  9

Wereldoriantatie 223, 231 185,195,199,207, 186,214,220    11
213,233,235

1 Totaal aantal
items              1 9                             --  -    - -     9                                                                4                             -               47              1

* N = (aantal items dat tweemaal gemanipuleerd is'2) + (aantal items dat eenmaal gemanipuleerd is)
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Zoals beschreven in Paragraaf 3.5, zijn de gemanipuleerde items verdeeld over twee
toetsboekies die aan twee groepen leerlingen zijn voorgelegd, ieder bestaande uit

Nederlandse, Turkse en Afarokkaanse leerlingen uit groep 8 Zoals beschreven in
Hoofdstuk 5, ziin deze twee groepen onderling goed vergelijkbaar (voor een be-
schrijving van de vergehjkbaarheid van deze twee groepen leerlingen met de leer-
lingen die hebben deelgenomen aan de Eindtoets Basisonderwijs 1997 wordt ver-
wezen naar Paragraaf 5.3). Van de items die op twee verschillende manieren zijn
gemanipuleerd, is per toetsboekie een van beide versies opgenomen. Daarnaast zijn
in deze toetsboel)es ook items opgenomen uit de Eindtoetsen 2002 en 2003. Naar
al deze soorten items wordt in dit hoofdstuk als volgt verwezen:

Gemanipuleerde items in toetsboekje 1: Oorspronkelijk itemnummer met toevoeging A
Gemanipuleerde items in toetsboekje 2: Oorspronkelijk itemnummer met toevoeging B
Items uit Eindtoets Basisonderwijs 2002: Oorspronkelijk itemnummer met toevoeging E802
Items uit Eindtoets Basisonderwijs 2003: Oorspronkelijk itemnummer met toevoeging E803

Van de in totaal 47 items die door de manipulatie van de oorspronkelijk 28 DIF-
items zijn ontstaan, zi n 35 items enkelvoudig gemanipuleerd. Bil deze items is
slechts 66n aspect van het oorspronkelijke item veranderd. Zes items met DIF in
het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen (items 4B, 5A, 15A, 35B, 52B en
58B) zijn meervoudig gemanipuleerd. 84 vier van deze items is, behalve de ver-
wachting dat items waarbil (lange) tekstpassages herlezen moeten worden mogelijk
DIF kunnen vertonen in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen, tevens de
verwachting getoetst dat de standaardformulering 'wat kan... het beste doen met'
in de vraagstelling mogelijk de oorzaak is van DIF in het nadeel van deze leer-
lingen. Bij de items 52B en 58B is niet alleen de invloed van de standaardantwoord-
mogelijkheid 'geen fout' getoetst, maar is tevens getracht na te gaan ofhet bevragen
van de spelling van woorden waarbi  de gebruikelijke uitspraak niet overeenkomt
met de correcte spelling de oorzaak is van DIF in het nadeel van Turkse/
Marokkaanse leerlingen.

Drie items die DIF vertonen in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leer-
lingen (items  42,45  en  123)  zijn  gemanipuleerd  door  middel van  een  meervoudige
manipulatie; een tweede manipulatie is toegevoegd orn na te gaan wat de invloed is
van het vervangen van de antwoordmogelijkheid 'geen fout' (items 42B en 45A) en
het opnemen van de doelzin in de vraagstelling (item 1238). Bij deze tweede

manipulatie is uitgegaan van de eerste gemanipuleerde versie van de betreffende
items (items  42A,  458  en  1231).  Zo  is  bijvoorbeeld  item  45  voor  de  eerste  keer
gemanipuleerd door de antwoordmogelijkhe(len A, B en C inzake werkwoordstild
met elkaar in overeenstemming te brengen (item 458). Bij de tweede manipulatie
(item 451) is vervolgens antwoordmogelilkheid D 'geen fout' in item 458 ver-
vangen door een alternatief.
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Daarnaast geldt ook voor de items  132,  150 en  173, die DIF vertonen in het nadeel
van Turkse/Marokkaanse leerlingen, dat deze in hun tweede manipulatie als het
ware voortborduren op de eerste manipulatie (items 132A, 1501, 1731). Bij die
tweede manipulatie (items   132B,   150B   en 173B) worcit een tweede verwachting

getoetst.
Vier items zijn niet gemanipuleerd. Het betreft hier drie items uit de opgaven-

rubriek 'Maatschappeliike verhoudingen en geestelijke stromingen' (items  186,  214
en 220) en 66n item uit de opgavenrubriek 'Hoofdrekenen' (item 96). Deze items
vertonen DIF in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. Bij deze items
leek het niet mogelijk de vermoedeliike bron van DIF te manipuleren zonder de
moeilijkheidsgraad van de opgave te veranderen. Om de verwachtingen ten aanzien
van deze items te toetsen, zijn items uit de Eindtoetsen 2002 en 2003 toegevoegd,
waarran op basis van de gestelde verwachtingen vet:n oed werd dat deze DIF
zouden kunnen bevatten. Van de items uit de toetsen EB02 en EB03 is in een
eerder stadium nog geen DIF-analyse gedaan.

Zoals beschreven in Paragraaf 3.5, is van de items die op twee verschillende
manieren zijn veranderd per toetsboelge een versie opgenomen. Voor de toege-
voegde items geldt dat deze in beide toetsboekjes zijn opgenomen. Na afname van
de toetsen zijn de items statistisch geanalyseerd met behulp van de Mantel-
Haenszelprocedure en het One Parameter Logistic Model om na te gaan of de
verwachtingen die met behulp van de manipulaties zijn getoetst al dan niet
bevestigd kunnen worden.

Hierbij moeten echter wel een tweetal kanttekeningen geplaatst worclen. Op de
eerste plaats zijn door het beperkte aantal beschikbare DIF-items slechts enkele
manipulaties uitgevoerd per te toetsen verwachting. Hoewel het door het toepassen
van enkelvoudige manipulaties mogelijk is uitspraken te doen over het effect

hiervan op de onderzochte items en hoewel door het opnemen van enkele nog niet
eerder onderzocht items enkele verwachtingen bevestigd lijken te worden, moet
grote voorzichtigheid in acht genomen worden bij het generaliseren van de
getoetste verwachtingen. Op de tweede plaats moet worden opgemerkt dat in dit
onderzoek gebruik gemaakt is van verschillende leerlingpopulaties (zie
Paragraaf 5.3) Omdat deze populaties onderling verschillen, kunnen vet:schillen in
de aanwezigheid van DIF en in de percentages gegeven antwoorden tussen de

oorspronkelijke en gemanipuleerde items mogelijk niet alleen veroorzaakt worden
door de veranderingen in de oorspronkeli ke items, maar tevens door populatie-
verschillen.

In dit hoofdstuk worden per verwachting enkele itemmanipulaties besproken. In
Paragraaf 7.2 wordt ingegaan op de verwachtingen van de potentiele bronnen van
DIF in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen, in Paragraaf 7.3 komen de
verwachtingen van de potentikile bronnen van DIF ten voordele van deze leerlingen
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aan bod. In Paragraaf 7.4 worden de verwachtingen inzake de toegevoegde items
besproken. In iedere pat:agraaf wordt eerst de verwachting kort toegelicht, vet:-
volgens wordt aangegeven welke manipulatievoorstellen tel toetsing daarvan zijn
geformuleerd en wordt tevens vermeld met behulp van welke items de verwachting
is getoetst. Zoals eerder opgemerkt, geven de aanduidingen 'A' en 'B' achter het
itemnummer aan in welk toetsboekje het gemanipuleerde item is opgenomen
(respectievelijk toetsboelge 1 en 2). Bij de bespreking van de manipulaties wordt
regelmatig ingegaan op concrete items. Ter illustratie zijn enkele van deze items ill
dit hoofdstuk opgenomen. Voor een volledig overzicht van alle DIF-items en de
hierop  uitgevoerde  manipulaties wordt verwezen naar Bijlage  1.  In dit hoofdstuk
wordt bij de bespreking van zowel de originele als de gemanipuleerde items
aangegeven in welke mate deze DIF vertonen voor de Turkse en/of Marokkaanse
leerlingen. Bij de gemanipuleerde items worden de statistische gegevens vermeld
van de DIF-procedure(s) volgens welke er bij het originele item sprake was van
DIF. Voor een volledig overzicht van alle waarden per item wor(it eveneens
verwezen naar Bijlage  1. Tot slot wordt in Pat:agraaf 7.5 ingegaan op de vmag of de
verwachtingen omtrent de DIF-bron bij de onderzochte DIF-items al dan niet
bevestigd zijn.

7.2     Itemmanipulaties op basis van verwachtingen ten aanzien van
DIF-bronnen in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen

7.2.1  Verwachting 1: aandacht voor specifieke itemkenmerken
Uit de analyses van de in Hoofdstuk 6 besproken deelonderzoeken is naar voren
gekomen dat Turkse en Marokkaanse leerlingen, vooral wanneer ze onzeker zijn
over het juiste antwoord op een Traag, meer aandacht besteden aan een aan de
vraag toegevoegde illustratie en een aan de vr:lag toegevoegde tekstuele context dan
Nederlandse leerlingen. Dit resulteert, zoals aangegeven in Paragraaf 6.7.1, in drie
deelverwachtingen over de mogelilke oorzaken van DIF in het nadeel van Turkse/
Afarokkaanse leerlingen:
•  Door de intensievere bestudering van een aan de vraag toegevoegde illustrat:ie

merken Turkse en Marokkaanse leerlingen voor hen potentieel ambigue elementen
uit un illustratie eerder op dan Nederlandse leerlingen.

• Turkse en Marokkaanse leerlingen zijn, eerder dan de Nederlandse leerlingen,
geneigd, wanneer zii menen het antwoord op een vraag niet te weten, de vraag te
beantwoorden op basis van aanwijzingen die zij denken te vinden in een aan de
vraag toegevoegde illustratie. Zij passen hierbij veelal zogenoemde verticale
relaties toe.

. Turkse en Marokkaanse leerlingen ziin, eerder dan de Nederlandse leerlingen,
geneigd, wanneer z# onzeker zijn over het Juiste antwoord op de gestelde vragg,
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de vraag te beantwoorden op basis van tekstuele aanwiggingen die zij menen te

vinden in de antwoordmogeliikheden en/of op basis van aanwijzingen in een
aan de vraag toegevoegde tekstuele :untext. De leerlingen selecteren een antwoord
hierbij veelal op basis van woordassociaties en het leggen van verticale relaties.

Voor alle drie de deelverwachtingen geldt dat de nadruk die door de Turkse en
Marokkaanse leerlingen tijdens het beantwoorden van de vraag op de voor hen
potentieel ambigue elementen, de illustratie, het woordgebruik in de antwoord-
mogelijkheden, en/of de tekstuele context wordt gelegd, ertoe kan leiden dat het
door een leerling als goed aangeduide antwoord tot een fout antwoord leidt in
termen van de toets.

Om deze verwachting te toetsen, zijn de volgende manipulatievoorstellen
geformuleerd. Acliter ieder manipulatievoorstel is aangegeven met behulp van
welke items de verwachting is getoetst.

Tabel 7.2: Manipulatievoorstellen bij verwachting 1

1 Manipulatievoorstel                  -             -_  '                    '         Items                    i
Vervanging/aanpassing potentieel ambigue elementen in illustratie 150A, 1958

Koppeling tussen illustratie, vraag en antwoordmogelijkheden 1508

Vervanging van antwoordmogelijkheden vanwege mogelijk 'misleidende'
elementen in illustratie 213A, 233A

Vervanging van illustratie vanwege mogelijk 'misleidende' elementen in illustratie  223A
Aanpassing van vraagstelling vanwege mogelijk 'misleidende' woorden 185A

Aanpassing van antwoordmogelijkheden zodat deze eenduidig geformuleerd zijn  2358

Aan de gemanipuleerde items is 66n item toeger.oegd om de verwachting te toetsen

dat extra aandacht voor de tekstuele context mogelijk de oorzaak kan ziln van DIF
in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. Het gagit hierbil om item 208
(Wereldorientatie) uit de Eindtoets Basisonderwijs 2002.

Aan de hand van het manipulatievoorstel 'vervanging/aanpassing potentieel am-
bigue elementen in illustratie' ziin twee items gemanipuleerd. Uit de verschillende
deelonderzoeken blijkt namelilk dat Turkse en Marokkaanse leerlingen niet alleen
meer gebruik maken van de illustraties, maar deze ook kritischer beoordelen dan de
Nederlandse leerlingen en daarbil potentieel ambigue elementen eerder opmerken.
Deze leiden er in een aantal gevallen toe dat het door de leerling om plausibele
redenen als goed aangeduide antwoord een fout antwoord in termen van de toets

tot gevolg heeft. Een van de op basis van dit voorstel gemanipuleerde items is item

150 (Figuur 7.1, MH: z= 1.95).
Zoals uit de in de illustratie opgenomen legenda blijkt, worden er twee symbolen

gehanteerd voor 'toren' en heeft het symbool voor 'put' grote overeenkomsten met
66n van de symbolen voor 'toren'. Als het item beantwoord wordt, terwijl het
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symbool voor 'put' (foutief) wordt opgerat als 'toren', zou het goede antwoord D
moeten zijn. Het is opmerkelilk dat het merendeel van de Turkse en Marokkaanse
leerlingen dat een fout antwoord geeft voor deze antwoordmogelijkheid kiest
(respectievelijk 28°,0 en 31° o ten opzichte van 16°o van de Nederlandse leerlingen)

Figuur 7.1: Item 150
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Om na te gaan of het gebruik van verschillende symbolen voor gelilke referenten
en van op elkaar lijkende symbolen voor verschillende referenten biJ dit item de
bron is van DIF, is het item zodanig gemanipuleerd dat de symbolen voor de
referent toren overeenkomen en duidelijk verschillen van het voor de referent put
gebruikte symbool.

Uit de DIF-analyses van het gemanipuleerde item blijkt dat dit item geen DIF
vertoont voor Turkse en Marokkaanse leerlingen  (item  150.1, AIH:  respectievelilk
z-0.51 en z-1.00). Opmerkelijk is echter wel dat de Turkse en Marokkaanse leer-
lingen bij de veranderde versie niet minder vaak liiken te kiezen voor antwoord-
mogeliikheid D (respectievelilk  28° o en  26°/0).  Zil kiezen daarentegen wel meer
voor de juiste antwoordmogelijkheid: van de Turkse en Marokkaanse leerlingen

geven respectievelijk 45°,0 en 41°,0 het Juiste antwoord op het gemanipuleerde item
tegenover 36°/0 en 29°5 bii her oorspronkelijke item. Voor de Nederlandse leer-
lingen geldt dat er sprake is van een liclite daling van het aantal leerlingen dat het
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goede antwoord geeft (van 59% naar 55%) en van een lichte stijging van het aantal
leerlingen dat afleider D als  juiste antwoord aanduidt (van  16% naar 219/0).  Dit lilkt
erop te duiden dat het voordeel dat de Nederlandse leerlingen ten opzichte van de
Turkse en Marokkaanse leerlingen hadden door het symboolgebruik in het oor-
spronkelijke item niet aanwezig is in het gemanipuleerde item.

Om na te gaan of een afwijkende lay-outstructuur, waarbij  de antwoordmogelilk-
heden niet, zoals gebruikelijk, onder de rmag vermeld staan, maar anderszins

worden aangegeven, de oorzaak is van DIF in het nadeel van Turkse/Marokkagnse
leerlingen, is aan het gemanipuleerde item  1 501 een tweede aspect veranderd  (item
1508). Bij deze tweede manipulatie zijn de antwoordmogelijkheden die opgenomen
waren in de illustratie vervangen door de aanduidingen '1', '2', '3' en '4', en zijn vier
antwoordmogelijkheden onder de illustratie toegevoegd (zie Figuur 7.2).

Figuur 7.2: Antwoordmogelijkheden bij gemanipuleerd item 1508

A  vanaf kant 1 C  vanaf kant 3
B  vanaf kant 2 D  vanaf kant 4

Uit de DIF-analyses  van  item  1508  blijkt  dat  dit  item  geen  DIF  vertoont  voor
Turkse en Marokkaanse leerlingen. De z-waarden  voor  item  1501  en  1508  zijn
echter vrijwel gelijk (MH:  item 150,4, Turkse leerlingen z-0.51, Marokkaanse  leer-

lingen z=1.00; item 15OB, Turkse leerlingen z-0.48, Marokkaanse leerlingen
z=0.66). Dit lijkt crop te duiden dat de tweede manipulatie geen toegevoegde
waarde heeft en dat een duidelijke koppeling tussen de illustratie, vraag en ant-
woordmogelijkheden bij dit item niet de oorzaak is van DIF.

Uit de analyses van de hardopdenkprotocollen en de plus-en-minmethode bli kt
onder meer dat de reden om voor een bepaalde antwoordmogelijkheid te kiezen
door veel leerlingen wordt beargumenteerd op basis van de gebruikte illustratie. In
een aantal gevallen leidde dit ertoe dat bi  de oorspronkelijke items werd gekozen
voor een foute antwoordmogelijkheid. Bil de manipulatievoorstellen 'vervanging
antwoordmogelijkheden' en 'vervanging illustratie' zijn daarom de oorspronkelijke
items zodanig gemanipuleerd dat het de leerlingen (vrilwel) onmogelijk wordt
gemaakt om conclusies die door hen op basis van de illustratie getrokken worden,
te verbinden aan een van de antwoordmogelijkheden. Een van de items waarbij de
antwoordmogelilkheden vervangen ziln, is item 213 (MH: z-3.07, OPLM:
%2=77.07, p>.001, 3 overschrijdingen). In de bil de vraag behorende illustratie is
een trekschuit afgebeeld waarop een mast zichtbaar is. Uit de analyses van zowel de

plus-en-minmethode als de hardopdenkprocedure blijkt dat een aantal Turkse en

Marokkaanse leerlingen op grond van deze mast kiest voor de antwoordmogelijk-
heid 'door een zeil'. Analyse van de p-waarden van de gegeven antwoorden op het
oorspronkelijke item laat zien dat van de Turkse en Marokkaanse leerlingen res-
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pectievelijk  12% en 19°/0 kiest voor deze  a fleider. Zij maken hierbi  gebruik van wat
door onder andere Schmitt & Bleistein (1987) wordt aangeduid als het leggen van
een verticale relatie tussen een itemelement, in dit geval de illustratie, en een van de
afteiders, in dit geval 'door een zeil'. Bij de manipulatie van dit item is er daarom
voor gekozen deze afteider te vervangen door het alternatief'door elektriciteit'. Uit
de DIF-analyses bliJkt dat het gemanipuleerde item geen DIF vertoont in het
nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen (MH respectievelijk: z-0.75 en
z=0.14, OPLM: X2=30.33, p=0.50,0 overschrijdingen). Uit de p-waarden blijkt dat
slechts een klein percentage leerlingen kiest voor de nieuwe afteider 'door elec-
triateit' (Nederlandse leerlingen 4%, Turkse leerlingen 6% en Marokkaanse leer-
lingen 7%). Hoewel het aantal leerlingen dat voor de juiste antwoordmogelijkheid
kiest bi) de Turkse en Marokkaanse leerlingen niet opzienbarend is veranderd
(Turkse leerlingen van 41% mar 34%, Marokkaanse leerlingen van 36°/0 naar 41°/0)
en bi  de Nederlandse leerlingen zelfs gedaald (van 69% naar 49°/0), is het aantal
leerlingen dat voor de afteider 'door roeiers' heeft gekozen bij alle drie de
leerlingengroepen sterk toegenomen (Nederlandse leerlingen  van  5%  naar  15°/0,
Turkse leerlingen van  15%  naar 28%,  Marokkaanse leerlingen van 9% naar 23°/0)
Aangezien bij de manipulatie van dit item sprake is van een enkelvoudige mani-
pulatie, zou aangenomen kunnen worden dat de bron van DIF hier naar de
koppeling tussen de afteider 'door een zeil' en de in de illustratie afgebeelde mast is
geweest. Het voorkomen van deze verticale relatie door het vervangen van een
antwoordalternatief kan er bi) dit item toe geleid hebben dat het item op juiste wi ze
differentieert tussen leerlingen. Het lijkt er echter wel op dat het toevoegen van de
afteider 'door electriciteit' er voor heeft gezorgd dat het item moeilijker geworden is
voor Nederlandse leerlingen. Dit zou tevens een verklaring kunnen zijn voor het
DIF-vrij ziln van dit gemanipuleerde item. Er kan bij dit item dus niet met
zekerheid vastgesteld worden of het DIF-vril Zi n van het gemanipuleerde item toe
te schrilven is aan de toegepaste manipulatie of de mogelijk toegenomen moeilijk-
heidsgraad.

Het item dat gemanipuleerd is aan de hand van het manipulatievoorstel 'vervanging
van antwoordmogelijkheden vanwege mogelijke 'misleidende' elementen in
illustratie' is item 223 (MH: z=3.42, OPLM: X2=74.44, p<.001,4 overschrijdingen).
Bii dit item staat boven de vraag een tekening van een landwegget e met daarop een
bordje met de tekst 'Zacht asfalt. Tijdelijk afgesloten'. De vraag is als volgt: 'Dit
bordle zet de gemeente soms op deze landweg. Wanneer zal dat zijn?' Hoewel het
goede antwoord hier 'bil een hittegolf moet ziln, wordt door de meeste Turkse en
Marokkaanse leerlingen gekozen voor de antwoordmogelijkheid 'bij harde regen'
(respectievelilk 37°/0 en 43°/0 ten opzichte van 23% van de Nederlandse leerlingen).
De overige antwoordmogelijkheden zijn 'bij een aardbeving' en 'bij invallende
dooi'. De keuze voor de afteider 'bi j harde regen' is, zoals beschreven in Hoofd-
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stuk 5, bij de meeste leerlingen volledig gebaseerd op de tekening van de landweg

die volgens hen alleen maar in Nederland kan liggen.
Op basis van het gegeven dat de illustratie bij dit item ertoe kan leiden dat voor

het verkeerde antwoord gekozen wordt, is bij de gemanipuleerde versie 223A

(Figuur 7.3) de illustratie vervangen door een foto van een autoweg in een stad.

Figuur 7.3: Gemanipuleerd item 223A

./-

De gemeente zet soms een bord op deze weg waarop staat:
'Zacht asfalt. Weg tijdelijk afgesloten.'

Wanneer zal de gemeente dat doen?
A  bij een aardbeving C   bij invallende dooi
B  bij een hittegolf D   na een langdurige regenperiode

De vraag is daarop als volgt afgestemd: De gemeente van deze stad zet soms een
bord op deze weg waarop staat: 'Zacht asfalt. Tijdelijk afgesloten.' Wanneer zal de

gemeente dat doen?'
Uit de DIF-analyses van item 2231 blijkt dat dit item geen DIF vertoont voor

Turkse en Marokkaanse leerlingen (MH: respectievelilk z-1.65 en z-1.65, OPLM.
x2=56.13, p>.01, 1 overschrilding Marokkaanse leerlingen) Daarnaast blijkt dat het
aantal Turkse en Marokkaanse leerlingen dat heeft gekozen voor de afleider 'na een
langdurige regenperiode' is afgenomen (respectievelijk van 37% naar 32% en van
43°/0 naar 34°/0), tel:wijl het aantal Nederlandse leerlingen dat hiervoor kiest vrijwel
onveranderd is (van 23% naar 22°/0). Het feit dat de Nederlandse leerlingen niet
minder vaak kiezen voor deze antwoordmogelijkheid is een aanwijzing dat de op-

gave niet eenvoudiger is geworden voor de Nederlandse leerlingen. Aangezien ook
bii de manipulatie van dit item sprake is van een enkelvoudige manipulatie, is (lit
een aanwijzing dat de bron van DIF hier naar alle waarschijnlijkheid de in item 223
opgenomen illustratie is geweest.

Uit de analyses van de deelonderzoeken blijkt dat woordgebruik soms kan leiden
tot onterechte associaties, waardoor gekozen kan worden voor een foute antwoord-
mogelilkheid. Dit gebeurt vooral wanneer leerlingen moeite hebben met het beant-
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woorden van het item en daarom op zoek gaan naar 'aanwijzingen' in de gestelde
vraag, in de toegevoegde illustratie of in de antwoordmogelijkheden. Een item
waarbij dit het geval is, is item 185 (MH: z=2.42, OPLM: x2=84.26, p<.001, 3
overschn'dingen). Aan dit item is een foto toegevoegd waarop een 'carpool'-bord
zichtbaar is. De leerlingen wordt hierbij de volgende vraag gesteld: 'Op veel
plaatsen in Nederland vind Je deze parkeerplaatsen. Mensen die hier hun auto
parkeren, rijden de rest van hun reis met iemand anders mee. Wie maken vooral
gebruik van deze parkeerplaatsen?' Zowel door de Pabostudenten (deelonder-
zoek 2) als de experts (deelonderzoek 5) wordt aangegeven dat naar hun mening
waarschijnlijk weinig ouders van Turkse en Marokkaanse leerlingen gebruik maken
van carpoolparkeerplaatsen, omdat veel van de ouders werkzaam zijn in fabrieken
die zelf vervoer regelen. Dit geldt volgens hen overigens ook voor de meeste
leerlingen met leerlinggewicht  1.25 1   De  antwoordstrategie  van deze leerlingen  is
om ill het item 'aanwijzingen' te vinden die volgens hen het iuiste antwoord
aangeven. 84 dit specifieke item leidt dit regelmatig tot een (onterechte) koppeling
tussen de in de vraag gehanteerde term 'reis' en de antwoordmogelijkheid 'mensen
die op vakantie gaan'. Uit de analyse van de p-waarde blijkt dat 52% van de Turkse
en 480/0 van de Marokkaanse leerlingen dat antwoord als correct aanduiden (ten
opzichte van 27% van de Nederlandse leerlingen). Op basis van het geformuleerde
manipulatievoorstel is dit item enkelvoudig gemanipuleerd door de term 'reis' te
vervangen door 'autorit,2 (Figuur 7.4)

Figuur 7.4: Gemanipuleerd item  185
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Op veel plaatsen in Nederland staat dit verkeersbord. Mensen die op deze parkeerplaatsen hun auto
parkeren, rijden de rest van de autorit met iemand anders mee.

Wie maken vooral gebruik van deze parkeerplaatsen?
A  mensen die gaan winkelen
B  mensen die op vakantie gaan
C  mensen die het te gevaarlijk vinden om op de snelweg te rijden
D  mensen die naar hun werk gaan
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Uit de DIF-analyses blijkt dat het veranderde item geen DIF vertoont voor Turkse

en Marokkaanse leerlingen (MH: respectievelilk z-0.67 en z=0.45, OPLAI:
%2=22.14, p-0.88,0 overschrildingen) Daarnaast bliikt uit de p-waarden (zie

Figuur 7.5) dat de Turkse en Marokkaanse leerlingen nu minder vaak kiezen voor

antwoordmogelijkheid B (38° o van de  I'urkse, 40°/0 van de Marokkaanse en 32°'0
van de Nederlandse leerlingen). Het feit dat de Nederlandse leerlingen niet minder
vaak kiezen voor deze antwoordmogeliikheid is een aanwilzing dat de opgave niet
eenvoudiger is geworden voor de Nederlandse leerlingen. Deze resultaten lilken
erop te duiden dat het woordgebruik in de vraagstelling bij het oorspronkeli ike item
leidde tot het kiezen van een incorrecte antwoordmogelijkheid.

Figuur 7.5: P-waarden van Turkse (linkertabel) en Marokkaanse leerlingen (rechtertabel)
onderverdeeld naar de antwoordmogelijkheden A, B, C en D* van het originele en
gemanipuleerde item 185
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* A mensen die gaan winkelen, B mensen die op vakantie gaan, C mensen die het gevaarlijk vinden

om op de snelweg te rijden, D mensen op weg naar hun werk/mensen die naar hun werk gaan

Zoals eerder opgemerkt, blijkt uit de analyses van de deelonderzoeken dat woord-
gebruik soms kan leiden tot een onterechte koppeling tussen de vraag en de ant-

woordmogelijkhe(len, waardoor gekozen kan worden voor een foute antwoord-

mogelijkheid. Dit is volgens de leerkrachten van groep 8 en de Pabostudenten ook
het geval bij item 235 (Figuur 7.6: %2=62.71, p<0.01,3 overschrijdingen), waar
volgens hen niet alleen te moeililke woorden worden gebruikt (onder andere 'klier',
'bunzing'), maar waarbil Ook de formulering van de antwoordmogelijkhe(len niet
eenduidig is. Zo wordt in de antwoordmogelijkheden A en B uitgelegd waar de
vermelde 'geur' voor client, terwill bi j de antwoordmogeliikheden C en D enkel

situaties worden geschetst zonder doelaanduiding. Daarnaast wordt in de ant-
woordmogelilkheden A en B gesproken over 'geur' en wordt in de vraag gesteld dat
de herten 'een speciale geur' op bomen achterlaten.
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Figuur 7.6: Item 235
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Herten hebben een speciale klier bij hun ogen. Door met hun kop tegen een boom te wrijven laten ze
een speciale geur achter op de boom. Waarmee kun je dit gedrag het beste vergelijken?
A  met een bloem die met het verspreiden van een geur insecten lokt
B   met een bunzing die met zijn geurklier vijanden van zich afschudt
C  met een hond die af en toe tegen een hekje plast
D  met een eend die met de snavel het vet van zijn vetklier over zijn veren verspreidt

Om na te gaan of de niet-eenduidige formulering van de antwoordmogeli kheden
bij dit item de oorzaak kan ziln van DIF, is bij de manipulatie van dit item ervoor
gekozen de antwoordmogelijkheden C en D zodanig te herschrilven dat deze ook
een verklaring geven voor de geschetste situatie (C: met een hond die tegen een
hekje plast om zijn territorium af te bakenen. D: met een eend die met de snavel
het vet van zijn vetklier over ziin veren verspreid om warm te blijven.)

Uit de DIF-analyses blijkt dat het item geen DIF vertoont voor Turkse leer-
lingen (OPLM: X2=45.10, p=0.049,0 overschrijdingen) Hoewel het item ook geen
DIF vertoont voor de Marokkaanse leerlingen, moet opgemerkt worden dat er bil
deze leerlingen wel sprake is van 3 overschrijdingen. Het verschil tussen de Turkse
en Marokkaanse leerlingen is ook terug te zien bij MH, waar de z-waarde voor de
Turkse leerlingen 0.32 is en voor de Marokkaanse leerlingen 1.77. Opvallend is dat
een analyse van de p-waarden uitwijst dat juist de niet correcte antwoord-
mogelijkheden A en B, waarbil melding wordt gemaakt van een 'geur', door de
Marokkaanse leerlingen, wellicht door de het leggen van een verticale relatie tussen
'geur' in de vraagstelling en in deze afleiders, relatief vaak ten onrechte worden
gekozen als Juist antwoord (A: 26%, B: 20%, C:32%, D: 13%).

7.2.2  Verwachting 2: standaardantwoordmogelijkheden
Uit de analyses van de deelonderzoeken is gebleken dat de standaardantwoord-
mogelilkheden 'zo laten staan' en 'geen fout' verschillend geinterpreteerd worden
door de Turkse, Marokkaanse en Nederlandse leerlingen. Hieruit kunnen, zoals is
aangegeven in Paragraaf 6.7.1, de volgende twee declverwachtingen worden
afgeleid:
• De standaardantwoordmogelijkheid 'zo laten staan' wordt door de Turkse en

Marokkaanse leerlingen niet correct geinterpreteerd. Uit de analyses van de deel-
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onderzoeken blijkt dat deze standaardantwoordmogelijkheid door de Turkse en
Marokkaanse leerlingen beschouwd wordt als een antwoordmogelitkheid die,
naast de door het Cito als correct beschouwde antwoordmogelijkheid, ook goed
is. In geval van twijfel zijn deze kinderen daardoor eerder geneigd te kiezen voor

'zo laten staan'
•  Uit de analyse van de plus-en-minmethode komt naar voren dat Turkse leer-

lingen, en ook de Pabostudenten, negatief oordelen over de standaardantwoord-
mogelijkheid 'geen fout' bij de spellingitems. Volgens de leerlingen leidt de toe-
voeging van deze antwoordmogelijkheid ertoe dat leerlingen die het juiste
antwoord niet weten zullen kiezen voor 'geen fout' om zo het maken van een
keuze tussen de andere antwoordmogelijkheden te vermiiden, terwiil toevoeging
van een andere afteider de leerlingen zou dwingen om een keuze te maken.

Beide standaardantwoordmogelilkheden zijn mogelijk een oorzaak van DIF in het
nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen. De manipulatievoorstellen die voor
deze deelverwachtingen ziln geformuleerd, zijn dan ook de volgende.

Tabel 7.4: Manipulatievoorstellen bij verwachting 2
1 Manipulatievoorstel      .'     '         ·               c            .       -'   ··  :-     .'----     .7  „ . t' ' - , - Itams          .                                          1
Vervanging afleider 'zo laten staan' door een andere afleider 1 B, 4A, 58
Vervanging afleider 'geen fout' door een andere afleider 52A, 588

Om na te gaan of de standaardantwoordmogelijkheid 'zo laten st:aan' daadwerkelijk
de bron is van DIF in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen zijn drie
items zodanig gemanipuleerd dat de antwoordmogelijkheid 'zo laten staan' is
vervangen door een andere afleider. Een van deze items is item 1 (MH: z=3.58)
Uit de analyse van de door de leerlingen gegeven antwoorden blijkt dat 36% van de
Turkse leerlingen en 31% van de Marokkaanse leerlingen kiest voor de (foutieve)
antwoordmogelijkheid  A (ten opzichte  van  15% van de Nederlandse leerlingen).
Om na te gaan of de formulering 'zo laten staan' daadwerkelijk de bron is van DIF
in het nadeel van de Turkse/Marokkaanse leerlingen, is deze antwoordmogelijkheid
vervangen door het antwoordalternatief'hun' (Figuur 7.8)

Figuur 7.8: Gemanipuleerd item l B

Er was niemand te bekennen van wie hij zou kunnen zijn, dus toen heb ik het maar snel opgepakt.
Lees: E r. . . opgepakt. (r. 5 t/m 7) Wat kan Sigrid het beste doen met:  het (r. 7)?

A  Vervangen door: hun
B  Vervangen door: dat
C  Vervangen door: dit
D  Vervangen door: hem
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Uit de DIF-analyses bliikt dat het gemanipuleerde item geen DIF vertoont voor
Turkse en Marokkaanse leerlingen (MII: respectievelilk z=1.30 en z-0.90) Gezien
het kit dat op item 1 een enkelvoudige manipulatie is toegepast, mag verondersteld
worden dat de oorzaak van DIF in item 1 waarschilnlijk de aanwezigheid van de
antwoordmogelijkheid 'zo laten staan' is geweest. Dit wordt bevestigd door de
manipulaties van de items 4 (MH: z=5.09, OPLM: X2=138.97, p<.001,6 over-
schrijdingen)  en  5  ( ILI:  z=2,44).  Bij beide items is een enkelvoudige manipulatie
toegepast, waarbil alleen antwoordmogelilkheid A is vervangen door een alternatief.
Uit de DIF-analyses blijkt dat beide gemanipuleerde items eveneens geen DIF
vertonen voor zowel Turkse als Marokkaanse leerlingen (item 41; MH:
respectievelijk z-0.64 en z-1.67, OPLM: %2=39.47, p-0.14,1 overschrijding. Item
58; MH: respectievelilk z-1.12 en z=-0.85, OPLM: X2=41.40, p-0.10, geen
overschrijdingen)

Een tweede berestiging van het feit dat 'zo laten staan' waarschijnhik de bron is
van  DIF  is  in  item  1,  is  de  stilging  van  het percentage Turkse en Marokkaanse
leerlingen dat het iuiste antwoord geeft. In totaal geeft 78°/0 van de Turkse
leerlingen en 7990 van de Marokkaanse leerlingen het juiste antwoord bil het
gemanipuleerde item (dit ten opzichte van respectievelijk 55% en 60% bij het
originele item).  Bij  de Nederlandse  leerlingen  is er echter geen sprake van een forse
stilging (83°'0 naar 88°''o). Dit lilkt crop te duiden dat de moeilijkheidsgraad van het
item niet wezenlilk is veranderd en dat de oorzaak van de stijging bij de Turkse en
Marokkaanse leerlingen te vinden is in het feit dat de antwoordmogelilkheid die
volgens deze leerlingen, naast de door het Cito als correct beschouwde antwoord-
mogelijkheid, ook goed is - en waarvoor daarom in geval van twijfel gekozen wordt
- vervangen is door een ander alternatief.

Een extra bevestiging van het bovenstaande lijkt gegeven te worclen door het
toegevoegde item 34-EB02 (Figuur 7.9). Bij dit item kiezen de Turkse en Marok-
kaanse leerlingen relatief vaak voor antwoordmogelijkheid A als het juiste antwoord
(Turkse leerlingen 25% en 29°/0 (respectievelijk toetsboekje 1 en 2), Marokkaanse
leerlingen 26% en 24% en Nederlandse leerlingen  19% en  19%)

Figuur 7.9: Item 34-E802

'lk kreeg geen tijd om het licht aan te doen, want opeens kwam er iets klepperend vanuit de hoek van
de open haard dichterbij.'

Wat kan Marieke het beste doen met: klepperend (r. 27)
A  Zo laten staan
B  Vervangen door: fladderend
C  Vervangen door: ratelend
D  Vervangen door: vallend
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Door zowel de leerlingen als de Pabostudenten wordt aangegeven dat ook de
antwoordmogelijkheid 'geen four', die als standaardantwoordmogelijkheid is op-
genomen bil alle spellingitems, vervangen zou moeten worden door een ander-

soortig alternatief. In de Cito-Eindtoetsen vanaf 2002 is dit reeds ingevoerd. Een
aantal leerkrachten gaf bij deelonderzoek 5 aan dit een goede verbetering te vinden.
Om na te gaan of het vervangen van de antwoordmogelilkheid 'geen fout' daad-
werkelilk een verbetering is en leidt tot een DIF-rrij item, is onder meer item 58
(Figuur 7.10; MH: z=2.05) gemanipuleerd.

Figuur 7.10: Item 58

A  De dief bleef hardnekkig ontkennen.
B   Kun je me dat velletje papier even geven?
C  Dat is een felicietatie waard.
D  Geen fout.

Uit de analyst van de door de leerlingen gegeven antwoorden blijkt dat 31°6 van
zowel de Turkse als Marokkaanse leerlingen bij het originele item kiest voor de
(foutieve) afteider D (ten opzichte van  13% van de  Nederlandse  leerlingen).  Bij de
manipulatie van dit item is deze antwoordmogelijkheid ('geen fout') vervangen
door de zin 'Het is belacbel#k om zoiets te bedenken'. Deze zin is afkomstig van het
DIF-vrije  item  180  uit de Findtoets Basisonderwils  1997  (MH:  z=-0.04,  OPLM
%2=32.59, p=0.34,1 overschrijding). Uit de DIF-analyses van het gemanipuleerde

item blijkt dat dit item geen DIF vertoont voor zowel Turkse als Marokkaanse
leerlingen (MH: respectievelilk z-0.86 en z=-0.40). Daarnaast is het percentage
leerlingen dat kiest voor het juiste antwoord bij de Turkse leerlingen gestegen van
58% naar 76°/o en bij de Marokkaanse leerlingen van 62% naar 83%. Omdat het
item, gezien de geringe stijging van het percentage Nederlandse leerlingen dat kiest
voor het iuiste antwoord, 84% naar 87%, qua moeilijkheidsgraad niet eenvoudiger
geworden lijkt voor Nederlandse leerlingen, kan worden gesteld dat de stilging bil
de Turkse en Marokkaanse leerlingen hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt wordt door
het opnemen van een vierde inhoudelilk antwoordalternatief in plaats van de
antwoordmogelijkheid 'geen fout'.

7.2.3  Verwachting 3: taalgebruik
Uit de analyses van de deelonderzoeken is gebleken dat specifieke aspecten van
taalgebruik, zowel in de vraag en antwoordmogelijkheden als in de tekst waarover
een rraag gesteld wordt, de oorzaak kunnen zijn van DIF in het nadeel van Turkse
en Marokkaanse leerlingen. Het gaat hierbij om de volgende aspecten (Zle

Paragraaf 6.7.1):
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•    het gebruik van laagfrequente en/of volgens leerlingen te moeilijke woorden;
•  het gebruik van laagfrequente en/of volgens leerlingen te moeilijke uitdruk-

kingen;
•   het gebruik van complexe zinnen;
•  het gebruik van complexe verwijzingen.

Om deze verwachting te toetsen, zijn de volgende manipulatievoorstellen ont-
wikkeld. Achter ieder manipulatievoorstel is aangegeven met behulp van welke
items de vet:wachting is getoetst.

Tabel 7.5: Manipulatievoorstellen bij verwachting 3
8 Manipulatievoorstel Item              I
Aanpassing van het item vanwege (te) moeilijk woordgebruik: aanpassing vraag    132A, 2078, 231 B
Aanpassing van het item vanwege (te) moeilijk woordgebruik: aanpassing
antwoordmogelijkheid 174A, 2238

Aanpassing van het item vanwege (laagfrequente) uitdrukkingen: passief
toetsen uitdrukkingen 13A

Aanpassing van het item vanwege (laagfrequente) uitdrukkingen: vervanging
laagfrequente uitdrukking 138,173A, 1738

Aanpassing van de vraag vanwege (te) complexe zinnen: aanpassing vraag 75A

Aanpassing van de vraag vanwege (te) complexe zinnen: toevoeging illustratie    758
Vervanging verwijswoord lA

Naast de gemanipuleerde items zi n ook enkele items uit EB02 en EB03
toegevoegd om de verwachting dat specifieke taalgebruiksaspecten de oorzaak
kunnen zijn van DIF in het nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen te
toetsen. Het gaat hierbi  om de volgende items:
•  het gebruik van laagfrequente en/of volgens leerlingen te moeilijke uitdruk-

kingen: item 31, item 33 en item 34 uit de Eindtoets Basisonderwijs 2002
(onderdeel TaaD;

•  liet gebruik van complexe zinnen: item 188 uit de Eindtoets Basisonderwils
2003  (onderdeel  Studievaardigheden);

•  het gebruik van complexe verwijzingen: item 20 en 57 uit de Eindtoets Basis-
onderwijs 2002 (onderdeel Taal).

Aan de hand van het manipulatievoorstel 'aanpassing van het item vanwege (te)
moeilijk woordgebruik' is onder meer item 132 (Figuur 7.11; MH: z=1.97)
veranderd. Uit de verschillende deelonderzoeken is naar voren gekomen dat het in
de vraag gebruikte woord 'excuus' te moeilijk gevonden wordt door leerlingen uit
groep 8 en Pabostudenten en wellicht de oorzaak zou kunnen ziin van DIF in het
nadeel van Turkse/Afarokkaanse leerlingen.  Om na te gaan of dit daadwerkelijk het
geval is, is 'excuus' vervangen door 'verontschuldiging'
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Figuur 7.1 1:  Item  1 3 2

r. 30 Um 37
De eremaaltijd waaraan ook de voornaamste burgers deelnemen, bestaat uit wildbraad, heerlijke
gezouten ham, sterk gekruide worsten, een halve koe, wijn en bier, fijne kruidensalade, gevulde
eieren - of het niet op kan. De tante van legerleider Du Guesclin dient eigenhandig een grote
meelpudding op, overgoten met bessengelei.
r. 441/m 46
De stevige Engelse ridders, gewend goed te tafelen, tasten gretig toe en doen de maaltijd alle eer
aan.

r. 53 t/m 55
"Ons ontbijt is altijd zeer overvloedig. Dineren om elf uur in de ochtend zoals ze dat aan het hof doen,
is onze gewoonte niet."
r. 62 t/m 64
Hij begrijpt er niets van. Negen maanden lang heeft hij gedacht dat zijn omsingeling waterdicht was.

Welk stukje kan worden opgevat als een excuus?

A De bessengelei. (r. 30 t/rn 37)

B De aan. (r. 44 t/m 46)

C   "Ons...  niet." (r. 531/m 55)
D   Hij... was.  (r. 62 1/m 64)

Uit de DIF-analyse van het gemanipuleerde item blijkt dat dit item zowel voor
Turkse als voor Marokkaanse leerlingen geen DIF vertoont (MH: respectievelilk
z=-0.11 en z=0.13). Opmerkeliik is dat het item niet beter gemaakt lijkt te worden
door Turkse en Marokkaanse leerlingen. Van de Turkse leerlingen geeft zowel bij
het oorspronkelijk item als bij de gemanipuleerde versie hien.an 43% het juiste
antwoord, voor de Marokkaanse leerlingen is dit respectievelijk 45% en 42%. De
Nederlandse leerlingen daarentegen scoren beduidend lager op de gemanipuleerde
versie: 49% beantwoordt het veranderde item correct, 69% het oorspronkelijke
item. Dit lijkt crop te duiden dat het voordeel dat de Nederlandse leerlingen
hadden ten opzichte van de Turkse en Marokkaanse leerlingen door het gebruik
van het woord exams niet meer aanwezig is in de veranderde versie.

In eerder onderzoek is reeds uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijkheid dat
het gebruik van staande uitdrukkingen en figuurliJk taalgebruik zou kunnen leiden
tot onbedoelde moeililkheden voor leerlingen met een niet-Nederlandse thuistaal-
achtergrond (o.a. Coenen & Vallen, 1991; Uiterwijk, 1994; Klatter-Folmer &
Vallen, 1995; Uiterwilk & Vallen, 2005). Ook de analyses van de verschillende
deelonderzoeken lijken dit uit te wilzen Zowel de leerlingen uit groep 8 als de
Pabostudenten en experts geven aan dat de in enkele items gebruikte uitdrukkingen
'lastig' ziln. Een voorbeeld hiervan is item 13 (Figuur 7.12; MH: z-3.45, OPLM:
K2=88.56, p<.001, 4 overschrildingen). Dit item beoogt te toetsen of de leerlingen
de betekenis weten van de uitdrukking bet niet langer  en g tten.
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Figuur 7.12: Item 13

'Tot het moment dat ik het niet langer zag zitten.'

Lees: Tot ... zitten. (r. 4,5) Wat had Marieke ook kunnen schrijven in plaats van: ... dat ik het niet
langer zag zitten. (r. 4,5)
A      dat ik in de wolken was.
B      dat ik ten einde raad was.
C      dat ik teveel hooi op mijn vork had genomen.
D    . . . dat ik van toeten nog blazen wis13

Bil dit item worden naast de uitdmkking 'ten einde ra;id ziin' drie andere uit-
drukkingen als antwoordmogeltikheid gegeven, die, met uitzondering van 'in de
wolken zijn' laagfrequent zijn (Schrooten & Vermeer, 1994). Kennis van alle als
antwoordmogelilkheden opgenomen uitdrukkingen is echter noodzakeliik voor het
iuist beantwoorden van het item. Om na te gaan of het gebruik van laagfrequente
uitdrukkingen kan leiden toI DIF in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen
is er bil de manipulatie van dit item roor gekozen de doeluitdrukking en de juiste
antwoordmogelijkheid te venvisselen. Hierdoor wordt de meer frequente
uitdrukking 'ten einde mad ziin' opgenomen in de tekst en vraagstelling en de
doeluitdrukking 'het niet langer zien zitten' opgenomen als een van de afleiders. Uit
de DIF-analyses van het veranderde item blijkt dat dit geen DIF vertoont roor
Turkse en  larokkaanse leerlingen (MH: respectievelijk z-0.56 en z-0.88, OPLM:
%2=75.46, p=<.001, 1 overschrilding). Uit de analyses van de p-waarde blilkt
bovendien dat de percentages Turkse en Marokkaanse leerlingen die het correcte
antwoord geven, respectievelijk stijgen van 49% naar 72% en van 54% naar 70%.
Het percentage Nederlandse leerlingen dat het juiste antwoord geeft blifft exact

gelijk (79°/0). Gezien het feit dat bii de verandering van het oorspronkelijke item
een enkelvoudige manipulatie is gelianteerd, mag de conclusie getrokken worden
dat het gebruik van de laagfrequente doeluitdrukking in dit item hoogstwaar-
sclitinlijk de oorzaak is geweest van DIF.

Dit lijkt bevestigd te warden door de toegevoegde items. Uit de DIF-analyses
bliikt dat de items 31-E.802 (Figuur 7.13 en 'fabel 7.6) en 33-E802 (Figuur 7.14 en
Tabel 7.7) beide DIF vertonen (enkel  iKII I)   in het nadeel van Turkse   (item  31-
EB02) en Marokkaanse leerlingen (item 33-E.802)

Figuur 7.13: Item 31-E802

'Het was pikdonker in mijn kamer.'

Lees: Het... kamer. (r. 4)
Wat had Marieke kunnen schrijven in plaats van: pikdonkeD
A aardedonker C oerdonker
B diepdonker D steendonker
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Tabel 7.6: DIF-analyse item 31-E802

Toetsboekle   MH (z) OPLM                Overschrijdingen
Turkse Marokkaanse %2 p Turkse Marokkaanse
leertingen_ _ - lgedingen .. _ _ - _ ._. . _ ._-. leertingen. .. leerlingen

1 1.603 0.664 37.159 0.206          -2                       0

2 2.275 1.453 49.515 0.019         -2                     0

Figuur 7.14: Item 33-E802

'lk trok de stoute schoenen aan, stampte op de trap, smeet de deur open en rende de kamer
binnen...'.

Wat had Marieke kunnen schrijven in plaats van: /k trok de stoute schoenen aan,.    tr 23, 24)?
A   Ik hield mezelf voor de gek..
B  Ik knoopte de touwtjes aan elkaar..
C  Ik liet er geen gras over groeien..
D  Ik raapte al mijn moed bij elkaar.

Tabel 7.7: DIF-analyse item 33-E802

Toetsboekje     MH (z) OPLM                   Overschrijdingen
Turkse Marokkaanse %2 p Turkse Marokkaanse
leerlingen  - _leerlingen  ..__ _.-_ _   _--_i_, -3egrlingen.__...leerlingeo-

1 0.755 0.778 44.956 0.030           -1                        -2

2 1.638 1.973 61.738 0.000            0                         0

Beide items lijken te bevestigen dat het gebruik van laagfrequente uitdrukkingen
mogelijk de oorzaak kan zijn van DIF in het nadeel van Turkse en Afarokkaanse
leerlingen.

Omdat uit de deelonderzoeken ook gebleken is dat (te) complexe zinnen mogelilk
de oorzaak kunnen ziln van DIF in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen,

is aan de hand van het manipulatievoorstel 'aanpassing van de vraag vanwege (te)
complexe zinnen', item 75 tweemaal veranderd.

Item 75 (MH: z=2.00) is eenmaal gemanipuleerd door rereenvoudiging van het
taalgebruik en eenmaal door het toevoegen van een illustratie ter ondersteuning van
het taalgebruik. Bi  de eerste manipulatie (item 75A) is de vraagstelling als volgt
herschreven: 'Karin maakt een fietstocht. Zii heeft al 3/4 decl van de tocht gefietst.
De  rest van de tocht is 12 kilometer en  dat moet  zij nog fietsen. Hoeveel kilometer
fietst Karin in totaal?: Bij de tweede manipulatie (item 75B) is de originele fraag
gehandhaafd•t, maar is een schaalaanduiding toegevoegd waarop de in de vraag
genoemde afstanden zichtbaar ziln (Figuur 7.15).
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Figuur 7.15: Gemanipuleerd item 758

34 deel van de tocht wordt gefietst. De rest, 12 kilometer, gaat per auto.
Hoeveel kilometer is de totale tocht?

4                       .4
3,4 dee|

12 kilometer 
.,I> -

A 9 km C   36 km
B  16 km D   48 km

Uit de DIF-analyses blitkt dat beide gemanipuleerde items geen DIF vertonen voor
zowel Turkse als Marokkaanse leerlingen (751; MH: respectievelilk z=-0.47 en
z=-0.33,75B; MH: respectievelijk z=1.53 en z=1.80) Hoewel op het eerste gezicht
wellicht gedacht kan worclen dat de moeilijkheidsgraad van de tweede manipulatie,
ten opzichte van het oorspronkelijke item, vereenvoudigd is, blijkt dat dit niet het
geval is: het percentage leerlingen dat het juiste antwoord geeft daalt bii de Neder-
landse leerlingen  van  69°,0   naar  63%  en  bij de Marokkaanse leerlingen  van  450/0
naar 41%. Het percentage Turkse leerlingen dat het juiste antwoord geeft, stijgt
daarentegen van 36% naar 49%. Opvallend is echter dat de eerste manipulatie,
waarbi  uitsluitend het taalgebruik is veranderd, in termen van p-waarde beter 111kt
te werken dan de tweede manipulatie. Bij de eerste manipulatie stijgt het percentage
leerlingen dat het juiste antwoord geeft bij de Turkse leerlingen van 36% naar 65%
en bii de Marokkaanse leerlingen van 45% naar 59%, terwijl dit percentage bil de
Nederlandse leerlingen daalt van 69% naar 620/0.

Wat betreft het toegevoegde item 188-EB03 kan opgemerkt worclen dat dit item
geen DIF vertoont en dat de p-waarden voor dit item vrtiwel gelijk zijn voor alle
leerlingen. De veronderstelling dat het taalgebruik in dit specifieke item (te) inge-
wikkeld is, blijkt dus niet terecht.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat onder andere ambigue verwijzingen, ver-

wijzingen over grote tekstdelen heen, verwijzingen waarbij het verwiiswoord
getalsmatig afwijkt van de referent en causale referenties (verwijzing naar een zin of
naar elementen uit ten zin) voor problemen kunnen zorgen bil allochtone
leerlingen (o.a. De Jong & Vallen, 1989; Uiterwijk, 1994; Geurts, 2004). Uit de ana-
lyses van de deelonderzoeken lijkt naar voren te komen dat dit eveneens geldt voor
complexe verwij zingen. Hiervan is sprake bij item 1 (Figuur 7.16; MH: z=3.58)

Figuur 7.16: Item 1

'Er was niemand te bekennen van wie hij zou kunnen zijn, dus toen heb ik het maar snel opgepakt.'

Lees: E r. . . opgepakt. (r. 5 Vm 7) Wat kan Sigrid het beste doen met:  het (r. 7)?
A  Zo laten staan
B  Vervangen door: dat
C  Vervangen door: dit
D  Vervangen door: hem
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De tekst die de leerlingen voor de beantwoording van dit item dienen te lezen, is de
volgende: 'Het was een schildpad! Er was niemand te bekennen van wie hij zou
kunnen zijn, dus toen heb ik het maar snel opgepakt'. In deze zin vetwijst het strikt
genomen terug naar hi j - hoewel verwilswoord en referent niet overeenkomen qua
geslacht - en verwijst hij weer terug naar de schildpad. Door deze complexe
verwilzing wordt de leerlingen bij de beantwoording van het item niet alleen
gevmagd door welk verwijswoord 'het' het beste te vervangen is, maar wordt hen
tevens indirect gevraagd naar welke referent hii terugverwi st

Om na te gaan of deze complexe verwijzing bij dit item de oorzaak is van DIF in
het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen, is het item enkelvoudig gemani-
puleerd door in de te lezen tekst het verwijswoord 'hij' te vervangen door 'de
schildpad'. De gestelde vraag en antwoordmogelijkheden zijn identiek gebleven. Uit

de DIF-analyses blijkt dat het gemanipuleerde item geen DIF vertoont voor Turkse
en Marokkaanse leerlingen (MH: respectievelijk z- 1.30 en z=1.33). Daarnaast blijkt
uit de analyse van de p-waarden dat het item voor de Nederlandse leerlingen niet in
moeilijkheidsgraad niet is gedaald: het percentage Nederlandse leerlingen dat de
vraag Juist beantwoord dgialt van 83% naar 77%. De percentages van Turkse en

Marokkaanse leerlingen die het item correct beantwoorden, stijgen daarentegen van
respectievelijk 55% en 60% naar 63%. Opvallend is dat van de leerlingen die een
fout antwoord geven, het merendeel ook bij het gemanipuleerde item kiest voor
antwoordmogelijkheid A met de standaardformulering 'zo laten staan' (Neder-
landse leerlingen 21%, Turkse leerlingen 32%, Marokkaanse leerlingen 31%, zie
daarvoor Paragraaf 7.2.2)

7.2.4  Vetwachting 4: afleiders
Uit de analyses van de deelonderzoeken is naar voren gekomen dat de wijze waarop
een cluster van vier antwoordmogelijkheden is samengesteld, in een aantal gevallen
mogeliJk de oorzaak kan zijn van DIF in het nadeel van Turkse en Marokkaanse
leerlingen. Zowel door de leerlingen van groep 8 als door de leerkrachten en Pabo-
studenten wordt aangegeven dat voor een aantal items geldt dat meer dan een van
de gegeven antwoordmogelijkheden kan worden aangeduid als correct. Uit de
analyses van de deelonderzoeken blijkt dat de Turkse en Marokkaanse leerlingen in
geval van twijfel tussen twee of drie antwoordmogelilkheden volgens leerlingen en
leerkrachten geneigd zi n te kiezen voor de antwoordmogelijkheid waarin de meest

frequente woorden of uitdrukkingen voorkomen.
Om deze verwachting te toetsen is 66n manipulatievoorstel geformuleerd.

Tabel 7.8: Manipulatievoorstel bij verwachting 4
: Manipulatievoorstel Item                        {
Vervangen van eventueel mogelijke afleiders door onmogelijke afleiders    35A,  1238, 231 A
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Een  van de items  die  aan  de  hand  van dit voorstel gemanipuleerd  is,  is  item  231 A
(z=3.14). Bii dit item wordt de leerlingen gevraagd antwoord te geven op de vraag
waarom ze wel eens een prik krilgen op het consultatiebureau. Uit de analyse van
de deelonderzoeken blijkt dat relatief veel leerlingen kiezen voor antwoordmoge-
lijkheid A Com minder bacterien binnen te krijgen'). Dit kan mogelijk verklaard
worden door de lastige formulering 'minder vaak' in de door het Cito als correct
aangeduide antwoordmogelijkheid C ('om minder vaak ziek te worden'). Een
andere verklaring ligt in het feit dat de term 'bacterien' door de lessen biologie
eerder in verband gebracht wordt met ziektes waartegen 'een prik' nodig is.
Daarnaast moet opgemerkt worden dat tijdens de afname van deelonderzoek 3
landelijk verplicht een Meningokokken C-vaccinatie werd toegediend aan alle
basisschoolleerlingen Omdat deze inenting plaatsvond om besmetting met de
Meningokokkenbacterie te voorkomen, ligt een koppeling tussen inenting en een
antwoordmogelilkheid waarin over 'bacterien' gesproken wordt voor de hand. Dit
wordt mede bevestigd  door de tweede manipulatie  van  item  231 (2318, Figuur
7.18), die uitgevoerd is om de verwachting te toetsen dat het gebruik van volgens
leerlingen  'te moeililke woorden'   (in   ;lit item 'consultatiebureau'), mogelijk  de
oorzaak is van DIF in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. Bit dit item
ziln de oorspronkelijke antwoordmogelijkheden gehandhaafd en is de vraag
herschreven.

Figuur 7.18: Gemanipuleerd item 231 B

Kinderen krijgen op een bepaalde leeftijd allemaal dezelfde prik. Kinderen krijgen deze prik niet omdat
ze ziek zijn. Waarom krijgen ze de prik weI?

A  om minder bacteriOn binnen te krijgen
B  om beter te groeien
C  om minder vaak ziek te worden
D  om vitamines binnen te krijgen

Uit de DIF-analyses blijkt dat dit item geen DIF vertoont. Voor alle subgroepen
leerlingen geldt echter dat zij nog steeds relatief veel kiezen voor antwoord-
mogelijkheid A (Tabel 7.9).

Tabel 7.9: Gegeven antwoorden op het oorspronkelijke item 231 en op het gemanipuleerde
item 231 B

-           » Nederlandt Turks                       '                      Arabisch/Berbers
.A-   B  ' .C     D . .A.   B     C' · -D     .A   .B   .  C     D

231 9 1 88 2 12 9 71 7 17 7 69   8
2318 19 2 74 3 21 6 61 8 24 7 52   9

Bij de manipulatie van item 2311 is er daarom Foor gekozen enkel antwoord-
mogeliikheid A te vervangen door een andere afleider ('om beter te slapen'). Uit de
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DIF-analyses blijkt dat dit item geen DIF vertoont in het nadeel van Turkse en
Marokkaanse leerlingen (respectievelijk z-0.62 en z-1.16) Daarnaast blijkt uit de
analyst van de p-waarden dat het gemanipuleerde item niet voor alle groepen
gemakkelijker is geworden qua moeilijkheidsgraad (het percentage leerlingen dat
kiest voor de iuiste antwoordmogelilkheid stijgt bij de Turkse en Marokkaanse
leerlingen respectievelijk van 71% naar 81% en van 69% naar 799/0, terwijl dit bi! de
Nederlandse leerlingen 88% blijft). Deze resultaten lijken te bevestigen dat ant-
woordmogelijkheid A bij dit specifieke item de oorzaak van DIF is geweest.

7.2.5  Verwachting 5: herlezen van tekstpassages
Leerlingen uit groep 8, leerkrachten en Pabostudenten geven aan dat items waarbi!
de leerlingen (lange) tekstpassages moeten herlezen om de vraag te kunnen beant-
woorden, een groter beroep doen op het geheugen van de leerling dan op de taal-
vaardigheid. Daarnaast geven zi  aan dat deze specifieke items door de grotere
vaardigheid die nodig is om het item te kunnen beantwoorden, moeilijk zijn voor
taah.wakke leerlingen. In het verlengde hiervan is de verwachting geformuleerd dat
het moeten herlezen van (lange) tekstpassages om de vraag te kunnen beant-
woorden mogelijk de oorzaak is van DIF in het nadeel van Turkse/Marokkaanse
leerlingen (zie Paragraaf 6.7.1)

Bij deze verwachting is 66n manipulatievoorstel geformuleerd. Dit voorstel is
echter bij 4 items uitgebreid met een tweede manipulatie. In onderstaande tabel zijn
deze voorstellen apart opgenomen.

Tabel 7.10: Manipulatievoorstellen bij verwachting 5
4 Mantpulatievoorstel  "  ,  .    -           1· T:·' -     -  - -       z Ite s               - 4
Opnemen van tekstpassages in vraag en/of antwoordmogelijkheden 39A, 39B, 123A, 1328
Opnemen van tekstpassages in vraag en/of antwoordmogelijkheden en 48,5A, 15A, 358

vervanging van de formulering 'het beste doen met' in de vraagstelling

Naast de gemanipuleerde items zijn twee items uit de Eindtoets 2002 (onderdeel
Taal) opgenomen, waarbij tevens tekstpassages herlezen moeten worden om het
item te kunnen beantwoorden. Bij de manipulatie van de hierboven aangegeven
items, is ervoor gekozen de tekstpassages die de leerlingen moeten herlezen om de
vraag te kunnen beantwoorden op te nemen in de viaag en/of de antwoord-
mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is item 39A (Figuur 7.19).

Figuur 7.19: Gemanipuleerd item 39A

'Ze lieten het land zonder een beetje wind achter.' (r. 28)

A  Ze lieten het land zonder een spoortje wind achter.
B  Ze lieten het land zonder een stukje wind achter.
C  Ze lieten het land zonder een wo/kje wind achter.
D  Ze lieten het land zonder een zuchtje wind achter.
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Uit de DIF-analyses van alle gemanipuleerde items blijkt dat alleen de items 1328
en  151  geen  DIF vertonen.  Hierbil  moet echter opgemerkt warden  dat item  1328
een tweede manipulatie  is  op  item  1321  (zie  Paragraaf 7.2.3),  die  door de enkel-
voudige manipulatie, waarbij de in de vraag gebruikte term 'excuus' vervangen is
door 'verontschuldiging', geen DIF vertoont. Het toevoegen van de tweede mani-
pulatie waarbij de tekstpassages opgenomen ziln in de antwoordmogelilkheden,
voegt stat:istisch gezien niets toe (manipulatie 132A: Turkse leerlingen z=-0.11,
Marokkaanse leerlingen z=0.13, manipulatie 1328: Turkse leerlingen z=0.35,
Marokkaanse leerlingen z=0.71). Daarnaast geldt  voor  item  132  en  15  dat  deze
items een vaardigheid berragen op mesoniveau (het aanduiden van een tekst-
passage als omschrijving van de aangegeven term 'excuus' respectievelijk het inhou-
delijk en tekstueel op de juiste plaats in de tekst plaatsen van de aangegeven zin

'Daarna ging het een stuk baer'). Voor de overige items geldt dat deze een
vaardigheid op microniveau bevragen (item 4: ven-angen van voorzetsel, item 5 en
39: verrangen van bilwoord, item 35: toevoegen van wool,d aan 66n zin)

Uit de DIF-analyse van de toegevoegde items 39-EB02 en 40-EB02 bliikt dat
deze geen van beide DIF vertonen. Bij deze items worden respectievelilk de
volgende r'ragen gesteld: 'Waar had Marieke het wool:d Ed het beste kunnen
plaatsen?' en 'Waar kan ze deze zin het beste plaatsen?' Het feit dat deze items
geen DIF vertonen, hoewel tekstpassages herlezen moeten worden om de gestelde
rragen te kunnen beantwoorden. bevestigt de analyse van de gemanipuleerde items
dat in de oorspronkelilke items het moeten teruglezen van tekstpassages niet de
bron van DIF in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen is geweest.

De verwachting dat het moeten herlezen van (lange) tekstpassages om de wraag
te kunnen beantwoorden mogelijk de oorzaak is van DIF in het nadeel van
Turkse/Marokkaanse leerlingen, wordt op basis van de analyses van de gemani-
puleerde items derhalve niet bevestigd.

7.3    Itemmanipulaties op basis van verwachtingen ten aanzien van
DIF-bronnen in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen

7.3.1  Venvachting 6: spellingfouten in werkwoordsvormen
In de literatuur wordt met regelmaat opgemerkt dat items die vragen naar spelling-
fouten in werkwoorden in het voordeel kunnen werken van allochtone leerlingen
(o.a. Uitenvilk & Vallen, 1997,2005). Uit de DIF-analyses blijkt dat dit geldt voor
drie van de tien opgenomen spellingitems in de Eindtoets Basisonderwils 1997.
Bestudering van deze items wijst uit dat het in deze gevallen gaat om items die de
vragen naar de spelling van werkwoorden in de onvoltooid verleden tild enkehoud
waarbil sprake is van een verdubbeling van de /t/, zoals bil 'barstte' en 'stortte'. Op
basis hien,an is de verwachting geformuleerd dat het bevragen van vervoeging-
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regels voor verledentijdsvormen de oorzaak kan zijn van DIF in het voordeel van
Turkse en Marokkaanse kerlingen

Om deze verwachting te toetsen, zijn twee manipulatievoorstellen ontwikkeld.
Zoals eerder opgemerkt in Paragraaf 7.1 is bij een aantal van deze items, naast het

manipulatievoorstel behorend bil verwachting 6, in een toegevoegde manipulatie
het effect van de standaardantwoordmogelijkheid 'geen fout' getoetst. In onder-
staande tabel zijn de betreffende items apart weergegeven.

Tabel 7.11: Manipulatievoorstellen bij verwachting 6
Manipulatievoorstel Items
Vervanging antwoordmogelijkheden, zodat de bevraagde tijdsvormen 42A, 458,48A
overeenkomen
Vervanging antwoordmogelijkheden, zodat de bevraagde tijdsvormen 428,45A
overeenkomen, en vervanging antwoordmogelijkheid 'geen fout' door
andere afleider
Vervanging van hoogfrequente antwoordmogelijkheden door laagfrequente   488
om bekendheid met grammaticaregels te toetsen

Naast de gemanipuleerde items is item 80-EB02 toegevoegd aan beide toets-

boelges.

Aan de hand van manipulatievoorstel'vervanging antwoordmogelijkheden zodat de
bevraagde tijdsvormen overeenkomen' is item 42 (Figuur 7.20; MH: z=-2.83,
OPLM: %2=98.75, p=< 0.01,4 overschrijdingen) veranderd.

Figuur 7.20: Item 42

A   Hij smeet het afval in de ton.
B   Het jongetje barste toen in tranen uit.
C     Het  is  zij n verdiende loon.

D  Geen fout.

Om na te gaan of het item ook voordeel vertoont als in alle antwoordmogelijk-
heden een vergelijkbaar antwoordalternatief is opgenomen, zijn bij de manipulatie
van clit item de antwoordmogelijkheden A en C vervangen door 'hij waste zijn
handen'en 'hij paste de nieuwe schoenen'

Uit de DIF-analyse blijkt dat item 421 geen DIF vertoont. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat het nadeel voor de Nederlandse leerlingen verdwijnt als
duidelilk is welke grammaticale regel onderwerp is van de vraag

Dit wordt bevestigd door de manipulatie van item 48 (z=-2.11). Het oorspron-
kelijke item bevraagt de spelling van de werkwoordsvormen venoe,1, stunte en '(het)
afgfpaste (geld) '. In de manipulatie, opgenomen als item 488, zijn, naast de (foutieve)
werkwoordsvorm stunte, twee werkwoor(len met een onregelmatige vervoeging
opgenomen, waan-an het ene normaalfrequent is en het andere laagfrequent, te
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weten verliet en verried. 84 dea manipulatie is het niet, zoals bij manipulatie 428,
duidelijk om welke grammaticale regel het gaat. Dit item vertoont dan ook DIF in
het voordeel van Turkse leerlingen (%2=58.05, p<.01 en 3 overschrijdingen)
Opvallend is dat dit niet geldt voor de Marokkaanse leerlingen. Het merendeel van
de Marokkaanse leerlingen dat de vraag niet iuist beantwoordt, kiest voor
antwoordmogelifkheid C waar de laagfrequente onregelmatige vervoeging Denied in
de manipulatie is opgenomen (Marokkaanse leerlingen: 45%, Turkse leerlingen:
30% en Nederlandse leerlingen: 36°/0).

Daarnaast wordt de verwachting ook bevestigd door de manipulatie van item 45
(Figuur 7.21; MH: z=-2.44, OPLM: %2=104.68, p<0.01,4 overschrijdingen).

Figuur 7.21: Item 45

A  Heeft ze weer op Monique gemoppercn
B   Jouw verhaal vindt de meester het beste.
C   Storte jij het tuinafval wei in de groene container?
D  Geen fout.

Bit dit item zijn de antwoordmogelijkheden A en B zodanig herschreven dat de
bevraagde werkwoordsvormen mopperde en vond zijn. Daarnaast is bil (lit item
afteider D vervangen door 'de trainer spoorde zijn ploeg aan: Uit de DIF-analyses
blilkt dat het gemanipuleerde item DIF vertoont in het voordeel van Turkse
leerlingen (MH: z=-2.66, OPLM: %2=69.52, p<0.01 en 4 overschrildingen)

Hoewel uit de statische analyses van het toegevoegde item 80-EB02 naar voren
komt dat dit item statistisch geen DIF vertoont - overigens wordt het wel ver-
schillend gemaakt door Nederlandse en Marokkaanse leerlingens - kan de conclusie
worden getrokken, dat het roordeel voor zowel de Turkse als Marokkaanse

leerlingen, en daarmee het nadeel voor de Nederlandse leerlingen, verdwiint zodra
duidelijk zichtbaar is weIke spellingregel getoetst wordt. In alle andere gevallen blijft
echter voordeel voor de Turkse leerlingen bestaan.

7.3.2  Verwachting 7: spellingfouten in niet-werkwoordsvormen
Zoals eerder opgemerkt, kunnen items die vragen naar spellingfouten in werk-
woorden in het voordeel werken van allochtone leerlingen (o.a. Uiterwijk & Vallen,
1997, 2005). Hierbil wordt tevens aangegeven dat dit ook het geval is voor
woorden met een vast woordbeeld (o.a. Uiterwijk & Vallen, 2005). Uit de DIF-
analyses blijkt dat drie items uit de opgavenrubriek 'Spellen van niet-werkwoorden'
DIF vertonen (items 52,57 en 58). Hiervan blijkt slechts 66n item (item 57) DIF te
vertonen in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. Bestudering van de
betreffende items wilst uit dat bij item 57 de spelling bermagd wor(it van een
adjectief in de overtreffende trap (i,reemste), terwill bil de items 52 en 58 woorden
berraagd worden waarvan de uitspraak niet overeenkomt met de correcte spelling
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(felicietatie    en    koqje). Op basis van deze analyse ziin, zoals eerder vermeld in
Paragraaf 6.7.1, twee deelverwachtingen geformuleerd.
•  Het bevragen van woorden waarbi! sprake is van een leerbaar proces', zoals de

trappen van vergelijking, kan - net als de items die 'leerbare' spellingregels zoals
de toevoeging van /te/ aan de werkwoordstam in de onvoltooid verleden tild
bevragen - de oorzaak zijn van DIF in het voordeel van Turkse en Marokkaanse

leerlingen.
•  Het bevragen van de spelling van woorden waarvan de gebruikelijke uitspmak

niet overeenkomt met de correcte spelling, kan de oorzaak zijn van DIF in het
nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen

Om deze deelverwachtingen te toetsen, zi n de volgende manipulatievoorstellen
geformuleerd. Zoals eerder opgemerkt in Paragraaf 7.1, is bil een aantal van deze
items, naast het manipulatievoorstel behorend bij verwachting 7, in een toege-

voegde manipulatie het effect van de standaardantwoordmogelijkheid 'geen fout'
getoetst. In onderstaande tabel zijn de betreffende items apart weergegeven.

Tabel 7.12: Manipulatievoorstellen bij verwachting 7
'Maniptilatiegodisiel-'·r:. .--'- 7- -. .. .  ..... . ''.-„   - " Items - .1
Vervanging superlatief door hoogfrequent zelfstandig naamwoord 57A

Vervanging superlatief door hoogfrequent zelfstandig naamwoord en vervanging      578
antwoordmogelijkheid 'geen fout' door andere afleider
Vervanging fout gespeld woord door andere afleider 528,58A

Naast de gemanipuleerde items zijn twee items tnt de Eindtoets 2002 (onderdeel
Tad) opgenomen 81-EB02 en 86-EB02.

Aan de hand van de genoemde manipulatievoorstellen zijn de drie items veranderd.
Bij item 57A is ervoor gekozen in de eerste manipulatie het woord vreernste te

vervangen door beesje. Verwacht wordt dat het item door het opnemen van een
dergelijk hoogfrequent woord geen DIF vertoont. In de tweede manipulatie (57B)
is de standaardantwoordmogelilkheid 'geen fout' vervangen door het in de eerste

manipulatie gebruikte woord beeje en is bovendien de juiste spelling opgenomen
van 'vreemaste' om na te gaan of de leerlingen het woord in ziln juiste vorm
daadwerkeli k als luist aanduiden. Uiteraard wordt verwacht dat ook dit item geen
DIF vertoont na manipulatie. Voor item 52B geldt dat laorsje vervangen is door
feeve, een woord dat in tegenstelling tot kor#e, dat hoogstwaarschilnlijk als chunk is

opgenomen in het mentaal lexicon, een hoogfrequente en los van de verkleinvorm
gebruikte variant kent ('feestl. Verwacht wordt dat ook deze manipulatie leidt tot
een DIF-vrii item. Bilitem 58.1 tot slot, is het woord feliaetatie vervangen door
motievatie. Bij beide woor(len is bij uitspraak niet hoorbaar dat deze fout gespeld



190 Differential Item Functioning en itembias in de Cito-Eindtoets Basisonderwijs

zi n. Bij deze manipulatie is de verwachting dat het veranderde item DIF vertoont
in het nadeel van Turkse en/of Marokkaanse leerlingen.

Uit de DIF-analyses blijkt dat geen van de gemanipuleerde items DIF vertoont.
Dit bevestigt de verwachtingen die geformuleerd zijn voor de gemanipuleerde
items 57A, 57B en 52B. Voor item 58A geldt dat (lit item, tegen de verwachting in,
DIF-vril is. Bestudering van de p-waarclen laat zien dat dit wellicht te verklaren is
door de toename van de moeilijkheidsgraad. Uit de analyses blitkt dat niet alleen
43°/0 van de Turkse en 33°/0 van de Marokkaanse leerlingen antwoordmogelijkheid
D ('geen fout') aangeeft als juiste antwoordmogelijkheid, maar dat ook 39°/0 van de
Nederlandse leerlingen dit doet. Voor wat betreft antwoordmogelijkheid C
(,motievatie), geldt dat deze door 44% van de Turkse, 55% van de Marokkaanse en
48% van de Nederlandse leerlingen daadwerkelijk wordt aangeduid als juist
antwoord op de vraag welk woord fout gespeld is.

Uit de DIF-analyses van de toegevoegde items 81-EB02 (Figuur 7.22) en 86-
EB02 (Figuur 7.23) blilkt dat ook deze items geen DIF vertonen.

Figuur 7.22: Item 81-E802

A   De zonsverduistering was goed te zien.
B  Drie ligt het dichste bij twee.
C  Mijn opa had nog een vestzakhorloge
D   De spoorrai/s waren helemaal verbogen.

Figuur 7.23: Item 86-E802

A   Dit arlieke/ wordt niet meer verkocht.
B  Je moet een perronkaartje kopen.

C  De politie verleent assistentie.
D   In de zomer zijn er veel tennistoemooien.

Op basis van de geformuleerde deelverwachtingen werd echter verondersteld dat
item 81-EB02 DIF zou vertonen in het voordeel van Turkse en/of Marokkaanse
leerlingen (leerbaarheid van de superlatief van 'dichtD. Van item 86-EB02 werd
verwacht dat dit DIF zou vertonen in het nadeel van Turkse en/of Marokkaanse
leerlingen (foutieve spelling niet hoorbaar: mliek,4 Opgemerkt moet worden dat bil
de toegevoegde items, in tegenstelling tot de oorspronkelijke items uit de Eindtoets
1997, geen gebruik wordt gemaakt van de standaardantwoordmogelijkheid 'geen
fout'. Op basis hiervan en van liet feit dat ook de gemanipuleerde items 58B en
521, waarbij 'geen fout' vervangen is door een andere afleider, geen DIF vertonen,
kan wellicht de conclusie getrokken worden dat de invloed van deze standaard-

antwoordmogelijkheid groter is dan de invloed van het opnemen van woorden
waarbij de uitspraak van het fout gespelde woord niet afwijkt van de uitspraak van
het iuist geschreven woord en van woorden waarbil sprake is van een fout gespelde
'leerbare' vorm van een superlatief (verwachting 2).



Resultaten van de toetsing van potentidle bronnen van Difterential Item Functioning 191

7.3.3  Verwachting 8: religie
Uit de DIF-analyses blijkt dat alle items die vallen binnen de opgavenrubrick
'Maatschappelijke verhoudingen en geestelijke stromingen' en die een met religie

samenhangend onderwerp bevragen, DIF vertonen in het voordeel van Turkse en
Marokkaanse leerlingen. Uit de analyses van de deelonderzoeken 1 en 3 (plus-en-
minmethode en hardopdenkprocedure) blijkt bovendien dat Turkse en Marok-
kaanse leerlingen over het algemeen meer weten over specifieke geloofskenmerken
dan Nederlandse leerlingen, ongeacht de godsdienst die bevraagd wordt. Op basis
hierr.an is de verwachting geformuleerd dat het bevragen van een aan religie
gerelateerd onderwerp, ongeacht de godsdienst, de oorzaak kan zijn van DIF in het
voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. Om deze verwachting te toetsen, is
het volgende manipulatievoorstel geformuleerd.

Tabel 7.13: Manipulatievoorstel bij verwachting 8
i Manipulatievoorstel  i' "  Itl            ,  . , .               ·     1 · '1. '                          c   Item          - " - , - . 1

Verwijderen foto 199A

Aan de hand van dit voorstel is item 199 (z=-3.35), dat een foto bevat van de
Klaagmuur, met op de voorgrond duidelijk zichtbaar zes Isradlische vlaggen,
gemanipuleerd. In het oorspronkelijke item wordt gevraagd welk geloof de mensen
hebben die bij de Klaagmuur komen bidden. De leerlingen kunnen hun keuze
maken uit (A) de Islam, (B) het Boeddhisme, (C) het Christelijk geloof en (D) het
Joodse geloof Uit de analyses blijkt dat veel Nederlandse leerlingen kiezen voor
antwoordmogelijkheid A  (22% ten opzichte van  15% van de Turkse en  10% van de
Marokkaanse   leerlingen).    Uit de analyse   van de deelonderzoeken   blijkt   dat   veel
Turkse en Marokkaanse leerlingen op basis van de bi  de vraag geplaatste foto
kiezen voor antwoordmogelijkheid D.

Om na te gaan of dit item ook DIF vertoont in het voordeel van Turkse en
Marokkaanse leerlingen als het hen onmogelijk gemaakt wordt hun antwoordkeuze
te bepalen op basis van een aan de vraag toegevoegde foto, is bij de manipulatie
van dit item de foto weggelaten (de vraag is ongewijzigd overgenomen). Uit de
DIF-analyses blijkt ook het gemanipuleerde item DIF te vertonen in het voordeel
van zowel de Turkse (z=-2.11) als de Marokkaanse leerlingen (z=-3.51). Hiermee
lijkt de verwachting dat het bevragen van een aan religie gerelateerd onderwerp de
oorzaak is van DIF in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen.

Deze verwachting wordt bevestigd door de DIF-analyses van het toegevoegde
item 244 (Figuur 7.24).
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Figuur 7.24: Item 244-E803

Bianca's geloof
Bianca vertelt in de klas over haar geloof. Ze vertelt dat ze thuis voor het huisaltaar bidt en
wierook brandt voor vele goden. Sommige dieren in haar geloof zijn heilig. Ze gelooft
dat ze na haar dood terug komt op aarde in een nieuw leven.

Welke godsdienst heeft Bianca?
A  de Islam
B  het Christendom
C  het Hindoe'isme
D  het Jodendom

Dit item zou, gezien de geformuleerde verwachting, DIF moeten vertonen in het
voordeel van de genoemde leerlingen. Uit de DIF-analyses blijkt dat dit inderdaad
het geval  is voor de Marokkaanse leerlingen in toetsboekje  1  (toetsboekje  1:  MH:
z=-2.58, OPLM: %2=103.20, p<0.01 en 4 overschrildingen voor de Marokkaanse
leerlingen. Toetsboek e 2: OPLM: %2=103.14, p<0.01, 2 overschrildingen voor de
Turkse leerlingen en 2 overschrijdingen voor de Marokkaanse leerlingen).

De conclusie lilkt getrokken te kunnen worden dat het bevragen van een aan

religie gerelateerd onderwerp, ongeacht de godsdienst, DIF veroorzaakt in het
voordeel van Turkse en met name Marokkaanse leerlingen, met name wanneer het
item foto's of illustraties bevat met religiespecifieke elementen.

7.4 Toegevoegde items

7.4.1  Verwachting 9: schattend rekenen
Uit de statische analyses bli)kt dat item 96 (Figuur 7.26) DIF vertoont in het
voordeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen (MH: z=-1.99, OPLM: %2=56.75,
p<0.01 en 4 overschrijdingen). Uit de analyses van de deelonderzoeken komt
echter geen informatie mar voren over een mogelijke oorzaak hiervan.

Figuur 7.26: Item 96

HOLLAND
ANDIJVIE
ingredienten: vers gesneden

en gewassen anditvie

400 gr  f 1,99

Hoeveel kost deze andijvie ongeveer per kg?
A  f 0,50 C   f 5,-
B  f 3,- D   f 8,-
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Uit de inhoudeli ke en DIF-analyses  van  alle  in 1997 opgenomen items  die  net  als
item 96 behoren tot de opgavenrubriek 'Schattend rekenen', bli kt geen onder-
scheid te bestaan tussen de rekenitems van toetsonderdeel 2 (hoofdrekenen) en
toetsonderdeel 3 (rekenen met uitrekenpapier) en tussen de rekenitems waarbij wel
en geen illustratie is opgenomen.

Tabel 7.14: Overzicht rekenitems schattend rekenen

iltem Onderdeel        ..   Illustratie  -MH·.'··. ·'--OPLM  .-'6  77,-·Over&chrildi,igdn -  Ondbrwerp,-'· 4
_    .   7:.,- -4.··   ··'--4*'--: 1021--ri-'-···  '- --·-.'-2.   ·•.   .,      1

e•'•fi .....1,-Lsi£14.-1.-· 2.-- ··  -j. *......0•-AL....._9-4-1,_„4*6.,....,---·:               .·-    ·•     __.

92 Hoofdrekenen Ja 0.06 33.83 0.33 -1 Bankrekening
95 Hoofdrekenen Nee -0.96 37.00 0.21 0 Cijferen
100 Hoofdrekenen Nee -0.35 23.48 0.83 0 Cijferen
112 Uitrekenpapier Ja 0.23 31.03 0.47 0 Plattegrond

Om te toetsen of wellicht het onderwerp van item 96 (gewicht en daaraan gekop-
pelde prijs) de oorzaak is van DIF zijn twee items uit de Eindtoetsen 2002 en 2003
toegevoegd. Item 99-EB02 (Figuur 7.27) is een item waarbij uitrekenpapier gebruikt
mag worden,  bij item 122-EB03 (Figuur  7.28)  mag  dat  niet. Bij beide items  zijn
vergelijkbare illustraties opgenomen. Om na te pan of de leerlingen in 2004 op een
zelfde wijze omgaan met items waarbij 'Schattend rekenen' wordt getoetst, is
bovendien het oorspronkelijke DIF-vrije item 92 %897) opgenomen.

Uit de DIF-analyses blijkt op de eerste plaats dat item 92 ook in 2004 geen DIF
vertoont (Tabel 7.15).

Tabel 7.15: DIF-analyse item 92
 'Toetsb'deNe-  IMH (z)                          '       ''       OPLM   '          =-           Overschrliditigen

* " 'Turkse Marokkaanse. %2 p - Turkse Marokkaanse
r-   .  -       .tr·leeningan  , -2. leamdien-·:i ":·.'·. b·.'·'2,-'.r.......:.6:Y...lee*Aadff:.'i· eleeHingen  ,.   _

1 -1.14 -1.20 28.26 0.50           +1                    0
2 -0.36 -0.84 34.20 0.16             0                    0

Figuur 7.27: Item 99-E802

4/jigTH.i/,A.1/e
li PRY' i'Kh p,  
  03461.36,-1,v  

Ills<tr\
Wat is de beste schatting van de totaalprijs?
A  € 10,-
B  € 12,-
C  € 18,-
D    €  110,-
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Figuur 7.28: 122-E803

---2 - - -   .-1=-0'5=2-Z=' 1- 1-,2=1-L=17

Ir,4/506914*21771,-A 5
164£Ny  ift*Da»
'S-=I'=,Ri'F      -.                 ,       .*Sellest/ , 14  --1, f"«
-2-F M

fal ·....»4.        · A--                                              .,-

W 32,4.#5  ... 4 - 4*,/'.    f..6        -7   i     6-     --/,2

Lilian weegt 3 tomaten af.
Hoeveel kosten die 3 tomaten ongeveer in totaal?
A  € 0,30
B  € 0,40
C  € 0,90
D  € 3,60

Daarnaast vertonen ook de toegevoegde items geen DIF. Aangezien het enige
verschil tussen item 96 en de toegevoegde items de soort illustratie is (illustratie bij
item   96   is   'concreter'   dan   de   aan de items 99-EB02 en 122-EB03 toegevoegde

illustraties), zou luerin wellicht de oorzaak kunnen liggen van DIF. Nader onder-
zoek is echter noodzakelijk om concrete uitspraken hierover te kunnen doen.

7.4.2  Verwachting 10: levende en niet-levende natuur
Bij een nadere bestudering van de DIF-items per opgavenrubriek van het toets-

onderdeel Wereldorientatie valt op dat relatief veel items uit de opgavenrubrieken
'Levende natuur' en 'Niet-levende natuur' DIF vertonen in het nadeel van Turkse
en Marokkaanse leerlingen (46 van de 20 items) Hoewel in de deelonderzoeken
specifieke mogelilke oorzaken per item aangewezen worden, zou verondersteld
kunnen wor(len dat items die binnen de genoemde subcategorieen vallen over het
algemeen eerder DIF zouden kunnen vertonen.

Om dit te toetsen, zi n de volgende items toegevoegd: 231-EB02, 236-EB02,
208-E03 en 227-EB03. Deze items stellen achtereenvolgens vragen over een broed-
kolonie kokmeeuwen, de fysieke verschijning van een mus in de zomer en winter,
het weergavenscherm van een hartslagmeter en de locatie van een schaapskudde.

Uit de DIF-analyses blijkt dat alleen het item over de mus, item 236-EB02

(Figuur 7.29) DIF vertoont in het nadeel van Marokkaanse leerlingen (MH: z-2.45,
OPLM: %2=69.52, p<0.01,3 overschrildingen) Opvallend is dat zowel de Turkse
als de Marokkaanse leerlingen die een fout antwoord geven, relatief vaak kiezen
voor antwoordmogelijkheid A (Turkse leerlingen: 24% en 30% (respectievelilk
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toetsboekje 1 en 2), Marokkaanse leerlingen: 35% en 32%, Nederlandse leerlingen:
16% en 17°/0). Dit is opmerkelilk omdat er hier sprake lijkt te zijn van het leggen
van een verticale relatie tussen de illustratie (uiterlijke kenmerken van een vogel met
een ei worden door leerlingen wellicht gekoppeld aan dikke buik bij zwangerschap)
en een van de afleiders. Nader onderzoek, bii voorkeur een hardopdenkprocedure
om het eventuele gebruik van vertieale relaties te bevestigen, zou hier duidelilkheid
over kunnen verschaffen.

Figuur 7.29: Item 236-E802

Een mus
Dit zijn twee plaatjes van dezelfde mus.
Hoe komt het dat de mus er zo verschillend uitziet?«'*Se'*-0.44=*4:, I ....#           GI. . , 9*•*'-3DS-9*,AF/M..4:=A.-A--.'94%24

A  De mus gaat een ei leggen. De mus heeft net een ei gelegd.
B  De mus heeft net gegeten. D e mus moet nog eten.
C  De mus op een koude winterdag. De mus op een warme lentedag.
D  De mus zit in de wind. De mus zit op een windstille plek.

Hoewel de overige toegevoegde items statistisch geen DIF vertonen, valt op dat
ook voor item 208-EB03 (Figuur 7.30) geldt dat 66n van de afleiders relatief vaak
gekozen wordt. Dit is het geval bij antwoordmogelijkheid A (Turkse leerlingen:
41% en 35% (respectievelijk toetsboekje 1 en 2), Marokkaanse leerlingen: 45% en
37%, Nederlandse leerlingen: 26% en 22°/0). Dit keuzeverschil kan wellicht een
aanwijzing zijn voor de oorzaak van scoreverschillen bij dit item. Nader onderzoek
zou hier uitsluitsel kunnen bieden.

De verwachting dat items uit de subcategorieen 'Levende natuur' en 'Niet-
levende natuur' over het algemeen eerder DIF vertonen, lijkt op basis van de toe-
gevoegde items niet te worden bevestigd.
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Figuur 7.30: Item 208-E803

Hartslagmeter

PG AR

1•043A:
.....

Lene traint met een hartslagmeter. Zij kijkt naar de getallen. Ze heeft ruim 43 minuten gelopen. Haar
hartslag is dan 130.

Wat betekent dat?
A  Haar hart heeft 130 keer geslagen in 43 minuten.
B   Haar hart slaat 130 keer per minuut
C  Haar hart slaat 130 keer per uur.
D   Haar hart pompt bij elke slag 130 liter bloed rond.

7.4.3 Husselverhaaltjes
Nieuw opgenomen in de Eindtoets Basisonderwijs 2003 zijn de zogenaamde
husselverhaalties. Bil de items die in deze subcategorie ziln opgenomen wordt de
volgende instructie gegeven.

Wat is de eerste zin?
De volgende opgaven bestaan uit een husselverhaaltje en een vraag. Wat is een husselverhaaltje? In
een husselverhaaltje staan de zinnen niet in de goede volgorde. Ook kan het voorkomen dat in een
husselverhaaltje een zin staat, die er helemaal niet in thuishoort. Het is de bedoeling dat je toch
ontdekt met welke zin het verhaaltje eigenlijk hoort te beginnen.

De vraag is dus: wat is de eerste zin?

Omdat dergelilke vragen mogelilk lastiger zouden kunnen zijn voor taalzwakke
leerlingen, zijn twee husselverhaaltjes opgenomen in beide toetsboekies (items 26-
EB03 (Figuur 7.31) en 28-EB03 (Figuur 7.32)) met de bedoeling om na te gaan of
dergeliike items DIF vertonen in het nadeel van Turkse en/of Marokkaanse

leerlingen.

Figuur 7.31: Item 26-E803

A Alle bomen en struiken leken precies op elkaar.
B  Hij liep in een groot bos.
C  Het was er bovendien erg donker en heel stil.
D  Hij wist dan ook echt niet meer welke kant hij uit moest.
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Figuur 7.32: Item 28-E803

A  Na een grote vernietigende lawine raakte Baas bedolven onder de sneeuw.
B Lang geleden wandelde de elfjarige Baas in het met prachtige sneeuw bedekte bergland.
C Dorpsbewoners dachten dat de kwade geesten daar verantwoordelijk voor waren.
D  De winter was zo streng dat jaar, dat er nauwelijks meer te eten was.
E  Ze sloten vriendschap, maar dat was zeer tegen de zin van de dorpsbewoners, want die dachten

dat Kingut een van de geesten was.

Uit de DIF-analyse van beide items ('label  7.16  en  7.17)  blijkt  dat  deze  geen  DIF
vertonen. Hieruit kan de conclusie getrokken wor(len dat husselverhaaltjes naast de
vaardigheid bij dit specifieke kennisdomein wor(it bevraagd, geen additionele vaar-
digheid vereisen die DIF veroorzaakt in het nadeel van Turkse en Man)kkaanse
leerlingen.

Tabel 7.16: DIF-analyse item 26-E803

Toetsboekie    MH (z) OPLM              Overschrildingen
Turkse ' . Marokkaanse %2    . p Turkse Marokkaanse

.   leerlingon,_... leerlingen -              .    . .                            leerlingen „.-  leerlingen
1 -0.06 0.20 28.19 0.17           +1                    0

2 0.87 1.06 32.79 0.09            -1                    0

Tabel 7.17: DIF-analyse item 28-E803

Toetsboekie    MH (z)--          '·· OPLM Overschrijdingen

m  5_ Z Z„. _5  22„;:.- '. %2 Turkse Marokkaanse
i leerlingen _»  196rljl,gen

1 0.03 -0.46 25.25 0.29           +1                    0

2 0.52 0.23 12.49 0.93             0                   0

7.5 Samenvatting

Uit de inhoudelilke en de DIF-analyses van de gemanipuleerde en toegevoegde
items kan de conclusie getrokken worclen dat vilf van de op basis van de resultaten
van de deelonderzoeken geformuleercle verwachtingen over de vermoedelijke
bronnen van DIF voor Turkse en Marokkaanse leerlingen bevestigd worden.
Verwachting 5 (herlezen van tekstpassages als bron van DIF) lijkt niet bevestigd te
worden. Voor de verwachtingen 4 en 7 geldt dat respectievelijk de afleiders en de
spellingfouten in niet-werkwoor(len in specifieke gevallen de oorzaak kunnen zi n
van DIF. Het is op basis van de uitgevoerde analyses echter niet met zekerheid vast
te stellen of dit in alle gevallen geldt, c.q. in welke gevallen dit al dan niet geldt.

Wat betreft de verwachtingen die geformuleerd ziin inzake de toetsing van een
nieuw itemtype ('Husselverhaaltjes') en van items die de vaardigheden 'Schattend
rekenen' en '(Niet-)levende natuur' bevragen, kan gesteld worden dat deze nier
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bevestigd worden. In deze paragraaf komen de belangrijkste resultaten van de
manipulatie-exercitie nogmaals beknopt aan bod.

Zoals eerder opgemerkt moet voorzichtigheid in acht genomen worden bil het

generaliseren van deze resultaten. Niet alleen zijn slechts een beperkt aantal mani-
pulaties uitgevoerd per te toetsen verwachting, daarnaast zijn ook de verschillende
leerlingpopulaties niet altild vergelijkbaar. Toch is er een tweetal redenen om aan te
nemen dat de bevestigde verwachtingen daadwerkelijk de oorzaak zouden kunnen
ziln van DIF. Op de eerste plaat zijn de verwachtingen niet alleen getoetst door
middel van gemanipuleerde items, tevens zijn ook nog niet eerder onderzochte
items opgenomen waarvan op basis van de opgestelde verwachtingen verondersteld
werd dat deze DIF zouden vertonen. Dit bleek in een aantal gevallen inderdaad het
geval te zijn. Daarnaast zijn in toetsboek)e 1 en 2 niet alleen de toegevoegde items
uit de Eindtoetsen 2002 en 2003 en de veranderde items opgenomen, maar ook 80
DIF-vrije items uit de Eindtoets Basisonderwijs 1997. Deze items blijken ook in de
toetsboekjes 1 en 2 (met uitzondering van item 8 in toetsboekje 1 dat DIF vertoont
in het voordeel van Turkse leerlingen (MH: z=-2.04)) geen DIF te vertonen.

7.5.1  Verwachtingen ten aanzien van DIF-bronnen in het nadeel van
Turkse/Marokkaanse leerlingen

Uit de analyses van de resultaten van de manipulatie-exercitie blijkt dat, verwach-
ting 5 uitgezonderd, de verwachtingen bevestigd (lijken te) worden. Voor de
verwachtingen 1 (aandacht voor specifieke itemkenmerken) en 2 (standaardant-
woordmogelijkheden) geldt dat alle manipulaties van de oorspronkelijke items
succesvol ziln geweest. Deze items vertonen, met andere woorden, in hun gemani-

puleerde vorm geen DIF in het nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen.
Voor verwachting 3 (taalgebruik) geldt dat slechts 66n gemanipuleerd item DIF

vertoont in het nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen. Bij dit specifieke

item mag de conclusie worden getrokken dat het door leerkrachten en Pabo-
studenten als te moeilijk aangeduide woord 'dooi' (dat in de manipulatie is ver-
vangen door 'vorst') niet de oorzaak is geweest van DIF. De oomaak is vet:-
moedelijk gelegen in de aan het item toegevoegde illustratie (verwachting 1). Voor
alle overige items geldt echter dat deze na manipulatie geen DIF vet:tonen. Tevens
geldt voor twee toegevoegde items dat deze (volgens de verwachting) DIF
vertonen in het nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen. Hieruit kan de
conclusie worden getrokken dat het gebruik van laagfrequente en/of volgens leer-
lingen te moeilijke uitdrukkingen, het gebruik van complexe zinnen en het gebruik
van complexe verwijzingen de oorzaak kunnen zijn van DIF in de onderzochte
items. Verder kan worden geconcludeerd dat het gebruik van volgens leerlingen te
moeilijke woorden in drie van de vier onderzochte items wellicht de oorzaak is

geweest van DIF.
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Voor verwachting 4 (afleiders) geldt dat 66n van de twee uitgevoerde manipulaties
geresulteerd heeft in een DIF-vrij item. Ook hierbij moet opgemerkt worden dat de
samenstelling van een cluster van vier antwoordmogelijkheden in specifieke
gevallen de oorzaak kan zijn van DIF, maar dat dit met per definitie het geval is.

In onderstaande tabel is weergegeven of, en volgens welke statistische proce-
dures, de gemanipuleerde en toegevoegde items DIF vertonen. Zoals zichtbaar is,
vet:toont slechts een beperkt aantal van de gemanipuleerde items DIF.

Tabel 7.18: Overzicht DIF bij gemanipuleerde items per verwachting (DIF met MH: vetgedrukt,
DIF met MH+OPLM: vetgedrukt + onderstreept)
1 Verwachtingen . Items                                 "   .   -    ·           i, „    .                  -      .                 .       -              -   -      -   -,3

Verwachting 1 150A, 1508,185A, 1958,213A, 223A, 233A, 2358,208-E802
Verwachting 2 18,4A, 58,52A, 588

Verwachting 3 l A, 13A, 138,75A, 758,132A, 173A, 1738,174A, 2078,2238,2318,

20-E802,31-E802,33-E802,34-E802,57-E802,188-E802
Verwachting 4 358,1238,231A
Verwachting 5 48,5A, 15A, 358,39A, 398,123A, 1328,39-E802,40-E802

7.5.2  Vetwachtingen ten aanzien van DIF-bronnen in het voordeel van
Turkse/Marokkaanse leerlingen

Uit de analyses van de gemanipuleerde items li kt verwachting 6 bevestigd te
worden. Hierbi) moet wel worden opgemerkt dat deze voornamelijk betrekking lijkt
te hebben op Turkse leerlingen. Voor verwachting 8 geldt dat ook deze iuist lijkt te
zijn. Deze geldt vooral voor Marokkaanse leerlingen.

Wat betreft verwachting 7 moet opgemerkt worden dat de analyses geen uit-
sluitsel geven over de daadwerkelijke oorzaak van DIF bij de onderzochte items.
Hoewel de manipulaties in een aantal gevallen succesvol zijn geweest, lijkt de
invloed van de antwoordmogelijkheid 'geen fout' groter dan de invloed van de
opgenomen woorden. Nader onderzoek zal hier uitsluitsel over moeten geven.

In Tabel 7.19 is weergegeven of, en volgens welke statistische procedures, de
gemanipuleerde en toegevoegde items DIF vertonen.

Tabel 7.19: Overzicht DIF bij gemanipuleerde items per verwachting (DIF met MH: vetgedrukt,
DIF met OPLM: onderstreept, DIF met MH+OPLM: vetgedrukt + onderstreept)

1 Venvachtingen Items                                                                                                                I
Verwachting 6 42A, 428,458,458,488,488,80-EB02
Verwachting 7 528,57A, 578,58A, 81-E802,86-E802
Verwachting 8 199A, 215-E802,244-E803

7.5.3  Verwachtingen ten aanzien van DIF-bronnen van toegevoegde
items

Wat betreft de verwachtingen die geformuleerd zijn inzake de toetsing van een
nieuw itemtype ('Husselverhaalt es') en van items die de vaardigheden 'Schattend
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rekenen' 'Niet-levende natuur' en 'Levende natuur' bevragen, kan gesteld worden
dat deze geen van alle bevestigd lijken te worden. Zowel de husselverhaalties, als de
items uit de genoemde opgavenrubrieken blijken niet in het nadeel of voordeel te
werken van Turkse en/of Marokkaanse leerlingen.

1

Het leerlinggewicht werd in 1997 als volgt vastgesteld:
1.25. autochtone kinderen uit laag sociaal milieu
1.4: schipperskinderen
1.7: woonwagenkinderen
1.9: allochtone kinderen uit laagsociaal milieu
2 Opgemerkt moet worden dat ook antwoordmogelilkheid D herschreven is om
inconsistentie in het oorspronkehike item te corrigeren. De oorspronkelijke ant-
woordmogelijkheid was: 'mensen op weg naar hun werk'. Omdat deze antwoord-
mogelijkheid qua vorm en grammatica niet overeenkwam met de overige antwoord-
mogelijkheden is deze als volgt gewiizigd: 'mensen die naar huti werk g;ian'. Daarnaast

is de aanduiding 'deze pat:keerplaatsen' veranderd in 'dit verkeersbord'
1  I n  het   oorspronkeliike  item   is   de  afleider  ' . .     dat  ik van toeten noch blazen  wist'
foutief opgenomen als '...  dat ik van toeten nog blazen wist'. Uiteraard is in de mani-
pulaties de correcte vorm gebruikt.
4 \'anwege de noodzakelijke grafische toevoeging van een symbool in de scheal-

aanduiding is het begrip 'kano' vervangen door 'auto'.
5 Uit de OPLAI-resulaten blijkt dat vier niveaugroepen van de Alarokkaanse leerlingen
tegen de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval aan liggen en dat deze door 66n
niveaugroep overschreden wordt ( 2=54.60 en p<0.01)·
6 Item 223 (verwachting 1 en 3), 231 (verwachting 3 en 4), 233 (verwachting 1) en 235
(verwachting 1)



HOOFDSTUK 8

Differential Item Functioning of itembias

8.1 Inleiding

Zoals eerder vermeld, is in onderhavig onderzoek het gangbare twee-stappenproces
in DIF-onderzoek (zie Hoofdstuk 2) uitgebreid met twee aanvullende onderzoeks-
fasen. Zoals gebruikelijk zijn in de eerste fase van het onderzoek allereerst statis-
tisch DIF-items gedetecteerd, in dit geval met behulp van zowel Mantel-Haenszel
als het One Parameter Logistic Model (Hoofdstuk 5). Daarna is in de tweede fase
aan de hand van vi f deelonderzoeken getracht potentiele bronnen van DIF te
achterhalen (Hoofdstuk 6). In de twee aanvullende onderzoeksfasen zijn eerst de
op basis van de resultaten van deelonderzoek 1 t/m 5 opgestelde verwachtingen
omtrent potentiele DIF-bronnen getoetst (Hoofdstuk 7). Nadat op basis van
statistische analyses met enige zekerheid was vastgesteld dat enkele van de
vermoedelijke bronnen van DIF dat hoogstwaarschijnlijk ook daadwerkelijk waren,
is in de tweede aanvullende onderzoeksfase getracht een eerste antwoord te geven
op de vraag of er bij de onderzochte items behalve van DIF ook Sprake is van
itembias (zie ook Paragraaf 3.1).

Indien bi  de onderzochte DIF-items ook sprake is van itembias, betekent (lit dat
construct-irrelevante factoren verantwoordelilk ziln voor de aanwezigheid van DIF
(o.a Camilli & Shepard, 1994; AERA, APA & NCME, 1999; ETS, 2003; Roever,
2005, zie Paragraaf 2.2). In dergelijke gevallen kunnen onder andere additionele
kennis en vaardigheden, onbedoelde attractiviteit van afleiders, itemonderwerp en
itemvorm een rol spelen bil het beantwoorden van het item. Als verondersteld mag
worden dat niet alle leerlingen in gelijke mate over deze additionele kennis en
vaardigheden beschikken of in gelijke mate bekend zijn met het itemonderwerp en
de itemvorm, zijn deze items niet geschikt om op basis van de te meten vaardigheid
te differentiEren tussen leerlingen. Toetsen, en met name schoolvorderingstoetsen
als de Eindtoets Basisonderwijs, zijn immers bedoeld om te different:ieren naar
'goede' en 'zwakke' leerlingen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer alle leerlingen
met een vergelljkbaar prestatienlveau wat betreft het te meten construct een gellike
kans hebben om een resultaat te behalen dat in overeenstemming is met hun pres-
tatieniveau. Wanneer differentiatie geschiedt op basis van additionele kennis en
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vaardigheden die niet bij alle leerlingen in gelijke mate aanwezig zijn, hebben
leerlingen met een vergelijkbaar prestatieniveau in een bepaald kennisdomein een
ongelilke kans op een resultaat dat in overeenstemming is met hun prestatieniveau
in het betreffende kennisdomein.

De noodzaak om de vraag te stellen of er bij DIF-items ook sprake is van
itembias wordt groter naarmate het belang dat aan de toets gehecht wordt
toeneemt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze vraag gesteld wordt bil de
Cito-Eindtoets Basisonderwijs. Het voornaamste doel van deze toets is immers het
geven van een onafhankeli k advies over het schooltype voortgezet onderwijs dat
het beste bij een leerling past. De resultaten op deze toets kunnen dus grote
implicaties hebben voor de onderwilstoekomst van de toetsdeelnemers.

Zoals beschreven in Hoofdstuk  1, is uit onderzoek van  het Cito  (Van der Lubbe
et al., 2005) gebleken dat zeer veel scholen voor voortgezet onderwijs gebruik
maken van de Eindtoetsscore, die wordt weergegeven als standaardscore tussen

501 en 550, bij de toelatingsbeslissing voor de verschillende schooltypen. Maar
hefst 90% van de respondenten geeft aan deze score te gebruiken. Bovendien geeft
74% van de scholen aan hierbij gebruik te maken van vuistregels, waarbij een
bepaalde standaardscore gekoppeld wordt aan een schooltype (zie Hoofdstuk 1)

Gezien de grote rol die de standaardscore op de Cito-Eindtoets speelt bij de
toelating tot het voortgezet onderwi s en de advisering daaromtrent is het van groot
belang dat het behaalde toetsresultaat een juiste afspiegeling is van de daad-
werkelijke capaciteiten van een toetsdeelnemer. Bugel en Sanders (1998:25) merken
dan ook op dat signalering van items die verschillend functioneren voor onder-
scheiden subgroepen zou moeten behoren tot de standaardprocedures bij de
analyse van examens en toetsen.

Om te kunnen bepalen of er naast DIF ook sprake is van iternbias, moeten er,
uitgaande van de in Hoofdstuk 2 beschreven theoriean omtrent DIF en itembias,
per item een aantal vragen worden gesteld. Op de eerste plaats is de vraag aan de
orde of de oorzaak van het verschillend functioneren van een specifiek item te
wijten is aan construct-irrelevante factoren. Om daarop een antwoord te kunnen
geven is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de richtlijnen van de Educational
Testing Service (ETS, 2004). ETS stelt dat voorafgaand aan het opsporen van
construct-irrelevante factoren in een item allereerst zo specifiek mogelijk vast-
gesteld dient te worden welke kennis en vaardigheden het item beoogt te meten.

Hiervoor wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van de kennisdomeinen die ten

grondslag hebben gelegen aan het construeren van de specifieke Eindtoetsitems die
DIF vertonen (Cito, 1994, 1996, zie Paragraaf 3.3.1). Vervolgens moet vastgesteld
worden welke kennis en vaardigheden feitelijk nodig ziln om het item te beant-
woorden. Construct-irrelevante factoren zijn dan die benodigde additionele kennis
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en vaardigheden die een discrepantie vertonen met de kennis en vaardigheden die
het item beoogt te meten.

Wanneer de bron van DIF wel te wijten is aan construct-irrelevante factoren,
betekent dit dat bijvoorbeeld het moeten toepassen van additionele kennis en

vaardigheden of de attractiviteit van een van de afteiders een rol speelt bij het
correct beantwoorden van het item (zie Paragraaf 2.2). Als de additionele vaardig-
heden niet door vrijwel alle leerlingen beheerst worden is er sprake van itembias en
zou het item moeten worden aangepast of uit de toets verwijderd. Wanneer de
bron van DIF niet te wijten is aan construct-irrelevante factoren, moet nagegaan
worden of de leerstof die in het betreffende item aan de orde gesteld wordt,
behoort tot de leerstof die de overgrote meerderheid van de leerlingen uit groep 8
zou moeten beheersen gezien de kerndoelen die geldig worden geacht voor alle

leerlingen van het hoogste leerjaar van het basisonderwijs (Cito, 1996; Adelmund,
1997). Wanneer de leerstof die in het item behandeld wordt niet behoort tot leerstof

van groep 8, maar tot bijvoorbeeld de leerstof van de eerste klas in het voortgezet

onderwijs (zoals in het in Figuur 2.1 besproken voorbeeld in Hoofdstuk 2), is het
item ten onrechte in de toets opgenomen en zou het moeten worden aangepast of

verwijderd. Ook in dat geval is er sprake van itembias. Wanneer de leerstof wel
behoort tot de leerstof die de overgrote meerderheid van de leerlingen uit groep 8
zou moeten beheersen (zoals in het in Figuur 2.2 besproken voorbeeld in
Hoofdstuk 2), is er enkel sprake van Differential Item Functioning. In de tot op
heden uitgevoerde onderzoeken, worden, voor zover bekend, weliswaar diverse
DIF-varianten besproken, maar wordt hierbij niet aangegeven welke relatie er
bestaat tussen de afzonderlijke DIF-variant en itembias. Voorbeelden hiervan zijn
Differential Person Functioning (bijv. Johanson & Alsmadi, 2002), Differential
Distractor Functioning (bijv. Green, Crone, Folk, 1989) en Differential Speeded-

ness (bijv. Dorans, Schmitt & Bleistein, 1988; Schmitt & Dor;ins, 1990; Schmitt et

al, 1991) (zie Hoofdstuk 2). Er wordt echter geen verdere onderverdeling gemaakt
tussen de items die DIF vertonen. Uit de analyse van de resultaten van de
verschililende deelonderzoeken is echter gebleken dat er verschillen bestaan tussen

de DIF-items. In een aantal gevallen lijkt er bij DIF-items sprake te zi n van
zogenaamde 'valkuilen'. Deze 'valkuilen' zijn itemelementen die bijvoorbeeld po-
tentieel ambigu, verwarrend of moeilijk zijn en die daardoor de wijze waarop

leerlingen een item beantwoorden mogelijk beinvloeden. Daarnaast geldt voor deze
'valkuilen' dat de wijze waarop deze zijn vormgeven geen noodzakelilke voor
waarde is om het beoogde construct te meten. Deze itemelementen kunnen, met
andere woorden, worden aangepast zonder dat het te meten construct verandert.

Hoewel het bil dergelijke items, gezien het feit dat er alleen sprake is van DIF, niet
noodzakelijk is het item aan te passen, wordt dat hierbij wel aanbevolen.
Voorbeelden hiervan zijn item 150 (zie Paragraaf 6.4 en 7.2.1) en item 132 (zie
Paragraaf 7.2.3) waarbij de DIF-bron weliswaar te wijten is aan construct-relevante
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factoren, maar waarbij verandering van de DIF-bron ertoe leidt dat het item DIF-
rrii is zonder dat het construct van de vraag is aangetast.

In dit hoofdstuk wordt getracht per item een antwoord te geven op de vmag of
er bij onderzochte items behalve van DIF ook sprake is van itembias. Hiervoor is
allereerst nagegaan of de bron van DIF (zoals vastgesteld in onderzoeksfase 3, zie
Hoofdstuk 6) al dan niet gelegen is in construct-irrelevante factoren. Daarnaast lS
bij alle items de vraag gesteld of de in de items aan de orde gestelde leerstof     1
betrekking heeft op de leerstof die de overgrote meerderheid van de leerlingen uit          I
groep 8 zou moeten beheersen. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag
zijn leerkrachten van groep 8, toetsconstructeurs en linguisten benaderd om de      
DIF-items hierop te beoordelen. De vraag die aan hen is voorgelegd is de volgende:

"Heeft de leerstof die in de opgave aan de orde gesteld wordt, naar uw mening     1
betrekking op de basisschoolleerstof die de overgrote meerderheid van de leerlingen uit
groep 8 zou moeten beheersenP"

In totaal hebben 13 leerkrachten uit groep 8 van  13 verschillende scholen in zowel
grote als kleine(re) gemeenten deze vraag per item beantwoord. Van deze scholen
zijn  er   11   geselecteerd  uit de scholen   die   aan de manipulatie-exercitie hebben
deelgenomen op basis van de schoolgroepen (schoolgroep 3,6 en 7) zoals die door         
het Cito worclen gehanteerd. Daarnaast zijn 2 extra scholen uit schoolgroep 3
benaderd orn aan het deelonderzoek deel te nemen. Door zowel leerkrachten van
zogenoemde 'zwarte scholen' als van 'witte scholen' de vraag voor te leggen of de
specifieke leerstof per DIF-item behoort tot de basisschoolleerstof die het
overgrote deel van de leerlingen uit groep 8 zou moeten beheersen, kan worden
nagegaan of de opvattingen hierover per schoolgroep verschillen. Daarnaast waren
4 experts bereid alle DIF-items te beoordelen aan de hand van de gestelde vraag.
Alle informanten hebben het toetsboekje toegestuurd gekregen waarin de 32 DIF-
items opgenomen waren. De informanten waren op de hoogte van het feit dat deze
items DIF vertoonden. Zij waren, met uitzondering van de toetsconstructeur,
echter niet geinformeerd over het soort DIF (DIF-items in het voordeel/nadeel
van Turkse/Marokkaanse leerlingen). Tabel 8.1 geeft een ovemicht van het aantal
leerkrachten per schoolgroep en de specifieke expertise van de experts.

Tabel 8.1: Overzicht van informanten  die  de 32 DIF-items hebben beoordeeld op geschiktheid
voor leerlingen van groep 8

Informanten --   -            6.-:..,'·. - · ''» :   -1 ·--'t ..'.  N,7        -.-   .........'....     -.1
Leerkrachten groep 8 Schoolgroep 7                        6

Schoolgroep 6                          3
Schoolgroep 3                        4

Experts Taalkundige                           1

Toetsconstructeur                        1
Onde,wijskundige                    1
Paboleerkracht                             1
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In dit hoofdstuk worden de DIF-items uit de E.indtoets Basisonderwils 1997,
onderverdeeld naar items in het nadeel en in het voordeel van Turkse/Afarok-
kaanse leerlingen, per toetsonderdeel besproken. Hierbij wordt ingegaan op (1) de
vmag of de bron van DIF al dan niet te wilten is aan construct-irrelevante factoren,

(2) de mening van de leerkrachten en de experts inzake de leerstof die aan de orde
wordt gesteld in de DIF-items, en (3) de vraag ofer bi  de DIF-items ook sprake is
van itembias. 84 de bespreking hien·an zijn ter illustratie enkele items opgenomen.
Voor een overzicht van alle items wordt verwezen naar Bijlage  1.

Opgemerkt moet worden dat het vanwege het geringe aantal informanten niet
mogelilk is definitieve uitspraken te doen over de toekenning van DIF en itembias
voor de onderzochte items. De beschriivingen in dit hoofdstuk zijn dan ook
uitsluitend bedoeld als eerste aanzet hiertoe.

8.2    Differential Item Functioning of itembias?

Toetsonderdeel Taal
De DIF-items uit het onderdeel Taal met DIF in het voordeel van Turkse/
Marokkaanse leerlingen komen voor in twee opgavenrubrieken (zie Tabel 8.2). De
items die DIF vertonen in het nadeel van deze leerlinggroepen ziJn verdeeld over

drie opgavenrubrieken. Opvallend is dat in de rubriek 'Spellen van niet-werk-
woorden' zowel nadeel- als voordeelitems voorkomen.

Tabel 8.2: DIF-items uit het onderdeel Taal per opgavenrubriek

Opgavenrubriek"··· · .'·.'1 .'  Items. .' ". .    ..··. .  1
DIF voordeel Spellen van werkwoorden 42,45,48

Spellen van niet-werkwoorden    57
DIF nadeel Interpreteerbaar taalgebruik 5,13,15,35,39

Correct taalgebruik 1,4
Spellen van niet-werkwoorden 52,58

De items 42,45 en 48 behoren tot de opgavenrubriek 'Spellen van werkwoorden'
Deze opgavenrubriek maakt deel uit van het kennisdomein 'Taalgebruik' zoals dat
in het Doetenboek (Cito, 1994) wordt onderscheiden. Volgens dit Doelenboek (p. 10)

gaat het bij dergelijke items 'om de identificatie van spelfouten in werkwoorden'.
Uit de inhoudelijke analyses in de deelonderzoeken en de statistische analyses

van de manipulatie-exercitie blijkt dat voor de items 42,45 en 48 van toepassing is
dat de bron van DIF te vinden is in kennis van een van de vervoegingregels voor
de onvoltooid verleden tijd, te weten de toevoeging van /te/ bij de derde persoon
enkelvoud. Dit betekent dat de bron van DIF bij deze specifieke items behoort tot
het kennisdomein dat deze items beogen te meten. Bovendien ziln de leerkrachten
en experts unaniem van oordeel dat de leerstof die aan de orde is in deze items van
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de opgavenrubrick 'Spellen van werkwoorden' behoort tot de leerstof die leerlingen
uit groep 8 zouden moeten beheersen (zie Tabel 8.3). Dit betekent dat bii de items
42,45 en 48 geen sprake is van itembias, maar enkel van DIF.

Item 57 (Figuur 8.1) behoort tot de opgavenrubriek 'Spellen van niet-werk-
woorden'. Ook deze rubriek behoort tot het kennisdomein 'Taalgebruik'. Het doel

van items uit deze opgavenrubriek wordt in het Doelenboek (p. 10) omschreven als
'identificatie van spelfouten in woorden met een vast woordbeeld'. Met behulp van
de manipulatie-exercitie is vastgesteld dat de bron van DIF bi  dit specifieke item
hoogstwaarschijnlijk kennis van grammaticale regels is, in dit geval de realisering
van de superlatiefvorm (door toevoeging van /ste/ aan de woordstam). Aangezien
deze bron behoort tot het kennisdomein dat dit item beoogt te meten, is hier dus
sprake van construct-relevante factoren. Net als bij de items 42, 45 en 48 ziln de
experts en leerkrachten ook hier unaniem van mening dat de in het item aan de
orde gestelde leerstof betrekking heeft op de leerstof die de or'ergrote meerderheid
van de leerlingen uit groep 8 zou moeten beheersen. Dit betekent, in combinatie
met het feit dat et, geen sprake is van construct-irrelevante factoren, dat er bi j dit
item enkel sprake is van DIF.

Figuur 8.1: Oorspronkelijk item 57-E897

A  Dat was het vreemste dat ik ooit heb meegemaakt.
B   De bewuste/oze vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht.
C   Mijn oma heeft twee dwergpapegaaien.
D  Geen fout.

Ook de items 52 en 58 behoren de opgavenrubriek 'Spellen van niet-werkwoorden'
van het kennisdomein 'Taalgebruik'. Uit de resultaten van de deelonderzoeken en
de manipulatie-exercitie blilkt dat de oorzaak van DIF hier hoogstwaarschijnlijk het
gebruik van de standaardantwoordmogelijkheid 'geen fout' is. In de Eindtoets van
1997 is deze standaardantwoordmogelijkheid bil alle items die behoren tot de op-
gavenrubrieken 'Spellen van werkwoorden' en 'Spellen van niet-werkwoorden'
opgenomen. Vanaf Eindtoets 2002 is deze standaardantwoordmogelijkheid ver-
vangen door een andere afleider. Het construct van de vraag lijkt door deze
wijziging van de vorm van het item niet aangetast. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de standaardantwoordmogelilkheid 'geen fout' geen onontbeerlijk deel
uitmaakt van het construct. De middels de manipulatie-exeratie vastgestelde DIF-
bron bil de items 52 en 58 is, met andere woorden, te wijten aan factoren die niet
noodzakelijkerwils behoren tot het construct en die in dit geval omschreven
zouden kunnen worden als (foulie f toegepaste) strategische kennis en vaardigheden
die verschillen per subgroep (Nederlandse leerlingen versus Turkse en Marok-
kaanse leerlingen). Bilgevolg is er bil deze items dus sprake van itembias.
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Schoolgroep 3    1.00    1.00    1.00    1.00    0.75    0.75    1.00    1.00    1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.50 1.00

Experts 1.00    1.00    0.75    1.00    0.50    1.00    0.75    1.00    1.00 1.00 1.00    0.50    0.75    1.00    1.00   1.00   0.75   1.00   1.00   0.50   1.00

Gemiddeld 0.88  0.92  0.94  0.92  0.55  0.84  0.77  1.00   1.00 1.00 0.73 0.88 0.81 0.83   0.96  0.92  0.79  1.00  0.85  0.58  0.75
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Voordeel-Itehis 42 5 .45·  48 '-57' ·'         96:      123              ,   . 186  199  207 214  220
Schoolgroep 7   1.00   1.00   1.00 1.00 1.00 0.80 1.00  1.00  0.50  1.00  0.83

Schoolgroep 6   1.00   1.00   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  1.00  0.67  1.00  1.00

Schoolgroep 3    1.00    1.00    1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 0.33 1.00 1.00

Experts 1.00   1.00   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.50 0.50 1.00

Gemiddeld 1.00  1.00  1.00 1.00 1.00 0.87 1.00 0.94 0.50 0.88 096
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Hierbil moet echter wel de kanttekening gemaakt worden dat vrijwel alle leerlingen
voorafgaand aan de afname van de Eindtoets oefenen met ofwel het Cito Kennis-
makingsboekie ofwel Eindtoetsen uit voorafgaande jaren om bekend te raken met
onder meer de vorm van de items en de wijze waarop de vragen zijn geformuleerd.
Desondanks blijkt uit de resultaten van de deelonderzoeken, die worden bevestigd
middels de manipulatie-exercitie, dat Turkse en Marokkaanse leerlingen enerzilds
en Nederlandse leerlingen anderzi ds de standaardantwoordmogelijkheid 'geen fout'
verschillend interpreteren. De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het oefen-
materiaal enkel gebruikt wordt om kennis te maken met de verschillende soorten

opgaven, maar er niet op gericht is om oorzaken van (uiteenlopende interpretaties
van) onbedoelde moeilijkheden in items te achterhalen. Kennis omtrent de wi ize
waarop Turkse en Marokkaanse leerlingen omgaan met dergelijke standaardant-
woordmogelilkheden zou dan ook bekend gemaakt moeten worden onder leer-
krachten, zodat hier specifiek klassikaal aandacht aan besteed kan worden.

Wat betreft de leerstof die in de items 52 en 58 aan de orde wordt gesteld ziin
alle leerkrachten en experts van mening dat deze behoort tot de leerstof die de
leerlingen iii groep 8 zouden moeten beheersen (zie Tabel 8.3).

De items 1 en 4 behoren tot de opgavenrubriek 'Correct taalgebruik: Ook deze
rubriek behoort tot het kennisdomein Taalgebruik'. In het Doelenboek (Cito,
1994: 10) wordt gesteld dat "de doelstellingen die zijn geformuleerd onder Correct
taalgebruik (. . .) vooral de vol:m van taaluitingen [betreffen], dat wil zeggen van
woorden, combinaties van woorden, zinnen, alinea's en de tekst als geheel.". De
specifieke kennis en vaardigheden die in de items 1 en 4 beoogd worden te meten,
worden in het Doelenboek respectievelijk omschreven onder de doelstellingen
'Formuleren van zinnen' 4.12) en 'Woordkeus' 4.11). Hierin wordt gesteld dat de
leerlingen in staat moeten zijn niet passende vetwilswoorden te herkennen en te
vervangen door passende (zoals in item 1) en fouten in de formulering van vaste
uitdtukkingen moeten kunnen herkennen en herstellen (zoals in item 4).

Middels de manipulatie-exercitie is vastgesteld dat de oorzaak van DIF bij de
items 1 en 4 gelegen is in het gebruik van een standaardantwoordmogelijkheid, te
weten 'zo laten staan'. Dit is tevens het geval bij item 5, dat behoort tot de
opgavenrubriek 'Interpreteerbaar taalgebruik' (in het Doelenboek omschreven als
"Opgaven waarin het gaat om een, gelet op de betekenis, juiste en nauwkeurige
woordkeus, formulering van zinnen, opbouw van de tekst, kennis van de betekenis
van woorden en uitdrukkingen." (Cito, 1994: 15)). In de E897 is bij alle items
waarin leerlingen gevmagd wordt een eventueel niet passend (verwijs)woord te
vervangen de antwoordmogelijkheid 'zo laten staan' opgenomen. In een aantal
gevallen is deze antwoordmogelijkheid ook het juiste antwoord. Dit komt overeen
met de omschniving van het kennisdomein van dergelijke items, waarin gesteld
wordt dat de leerlingen in staat geacht worclen om eventuele fouten in woordkeus
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te herkennen. Dit is in tegenstelling tot de omschrijving van het construct waartoe
de spellingitems behoren. Hierin is opgenomen dat de leerlingen in staat dienen te
zijn om een fout gespeld woord te identificeren, waardoor het gebruik van een
standaardantwoordmogelilkheid als 'geen fout' niet noodzakelijk is. Identificatie
van een fout gespeld woord impliceert immers dat er sowieso een fout gespeld
woord in de opgave is opgenomen. Uit het voorgaande kan de conclusie getrokken
worden dat de antwoordmogelijkheid 'zo laten staan' een vast onderdeel uitmaakt
van de hierboven beschreven constructen. In dat geval zou de bron van DIF bij
deze specifieke items behoren tot het construct dat liet item beoogt te meten.

Wat betreft de leerstof die aan de orde wordt gesteld in de items  1  en 4 geldt dat
de leerkrachten van de zogenoemde 'zwarte scholen' hierover meer verdeeld zijn
dan de leerkrachten uit schoolgroep 3 ('witte scholenD en de experts. Beide laatste
informantgroepen zijn unaniem van oordeel dat de leerstof behoort tot leerstof van
groep 8. Voor item 5 (opgavenrubriek 'Interpreteerbaar taalgebruik') geldt dat
slechts 66n van de experts  (de onderwijskundige) van mening is dat de leerstof niet
geschikt is voor de doelgroep. De conclusie lijkt dus getrokken te moeten worden
dat er bh de items  1,4 e n 5 enkel sprake is van DIF.

Zoals eerder opgemerkt, is uit de analyse van de deelonderzoeken naar voren
gekomen dat er verschillen lijken te bestaan tussen de DIF-items. In een aantal
gevallen lijkt er sprake van 'valkuilen'. Hieronder worden itemelementen verstaan
die bijvoorbeeld potent:ieel ambigu, verwarrend of moeilijk zijn en die daardoor de
wilze waarop leerlingen een item beantwoorden mogelijk beinvloeden. Ook bij de
items  1,4  en 5 lijkt  er  sprake  te ziin van  een dergeliike 'valkuil'.  Uit de analyse van
de deelonderzoeken komt naar voren dat de Turkse en Marokkaanse leerlingen in
een aantal gevallen het juiste antwoord wel weten, maar door een verkeerde
interpretatie van de standaardantwoordmogelijkheid 'zo laten staan' een fout
antwoord kiezen. Omdat uit de manipulatie-exercitie gebleken is dat vervanging
van deze standaardantwoordmogelijkheid leidt tot DIF-vrile items die niet gemak-
kelijker geworden lilken te zijn voor de Nederlandse leerlingen, zou er, ondanks het
feit  dat de oorspronkelijke items  1,4  en 5 strikt genomen  dus op juiste  wAze
differentieren tussen 'goede' en 'zwakke' leerlingen, niettemin voor gepleit kunnen
worden dergelijke items zodanig veranderen dat deze nog steeds op Juiste wijze
differentieren tussen leerlingen, maar dat er geen sprake meer is van statistisch
geconstateerde DIF.

Net als item 5 behoren ook de items 13, 15, 35 en 39 tot de opgavenrubriek
'Interpreteerbaar taalgebruik' van het kennisdomein 'Taalgebruik'. Zoals vermeld
worden de items die deel uitmaken van deze opgavenrubriek in het Doeienboek

(Cito, 1994: 15) omschreven als "opgaven waarin het gaat om een, gelet op de
betekenis, juiste en nauwkeurige woordkeus, formulering van zinnen, opbouw van
de tekst, kennis  van de betekenis  van  woorden en uitdrukkingen"   T'oor  item  15
(Figuur 8.2), waarvan de aan de orde gestelde leerstof volgens een krappe meerder-
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heid van de leerkrachten en experts betrekking heeft op de leerstof die leerlingen
van groep 8 zouden moeten beheersen (gemiddelde score 0.55, zie Tabel 8.3), kan
de bron van DIF vooralsnog niet verklaard worden. Dit is ook het geval bij item
35, waarran de gemiddelde score 0.88 is. Om uitspraken te kunnen doen over de
DIF-oorzaak bij deze items en om antwoord te kunnen geven op de vraag of bij
deze items behalve DIF ook sprake is van itembias, is nader onderzoek dus
noodzakelilk

Figuur 8.2: Oorspronkelijk item  15-897

'Daarna ging het een stuk beter.'
Waar kan Marieke deze zin het beste plaatsen?

A  Achter:  . zitten. (r. 5)
B  Achter: . praten. (r. 8)
C  Achter: . gegeven. (r. 20)
D   Achter: . . . toegestapt.  (r. 24)

Met behulp van de manipulatie-exercitie is vastgesteld dat de oorzaak van DIF bil
item 39 hoogstwaarschilnlilk de onbekendheid met de bevraagde idiomatische uit-
drukking 'een zuchtie wind' is. Aangezien deze oorzaak behoort tot het kennis-
domein dat (lit item beoogt te meten, te weten kennis van deze uitdrukking, en de
leerstof die in het item aan de orde gesteld wordt volgens liet merendeel van de
leerkrachten en experts behoort tot de stof die de leerlingen zouden moeten

beheersen, is er hier alleen sprake van DIF. Als echter alleen wordt uitgegaan van
de meningen van de leerkrachten uit schoolgroep 7 omtrent de mate waarin deze
de leerstof bekend is bij leerlingen uit groep 8, zou dit betekenen dat het item ten
onrechte is opgenomen en dat er, met andere woorden, bij dit item sprake is van
itembias.

Tot slot geldt voor item 13 (Figuur 8.3) - waarvan bij  de manipulatie-exercitie is
vastgesteld dat de vermoedeli'ke DIF-bron de aanwezigheid van meerdere uit-
drukkingen is en de Onbekendheid met enkele hiervan - dat twee van de leer-
krachten van schoolgroep 7 aangeven dat de aan de orde gestelde leerstof te
moeilijk is voor leerlingen uit groep 8 en dat de gebruikte uitdrukkingen niet
bekend ziin bil hun leerlingen. Daarnaast geven echter enkele leerkrachten uit
schoolgroep 3 en enkele experts aan dat taalzwakke leerlingen weliswaar meer
moeite hebben met uitdrukkingen, maar dat zil deze wel zouden moeten beheersen.
Omdat de DIF-bron bi! dit item behoort tot het kennisdomein 'Taalgebruik' dat
het item beoogt te meten en het merendeel van de leerkrachten en experts aangeeft
dat de bevraagde leerstof behoort tot de leerstof die de leerlingen zouden moeten

beheersen, kan gesteld worden dat er hier sprake alleen is van DIF.
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Figuur 8.3: Oorspronkelijk item 13-E897

Tot het moment dat ik het niet langer zag zitten.'

Lees: Tot... zitten.  (r. 4,5)
Wat had Marieke ook kunnen schrijven in plaats van: dat  ik  het  niet  langer zag zitten.  tr.  4,5)

A      dat ik in de wolken was.
B      dat ik ten einde raad was.
C      dat ik teveel hooi op mijn vork had genomen.
D    . . .  dat  ik van toeten nog blazen  wist.

Samenvattend kunnen de interpretaties van de deelonderzoeken en manipulatie-
exercitic en de antwoorden op de vragen of (1) er bii de DIF-bron sprake is van
construct-irrelevante factoren en (2) de in het item aan de orde gestelde leerstof
behoort tot de leerstof die leerlingen uit groep 8 zouden moeten beheersen voor
het onderdeel Taal, als volgt worden weergegeven.

Tabel 8.4: Toekenning DIF en itembias voor DIF-items uit het onderdeel Taal
: Items in het nadeelvan Turkse/Marokkaanse leerlingen

'

i

, Item Construct-irrelevante Gemiddeld DIF of itemblas? Aanpassen?
. 1&49-17.                   -                   oordeel'          · -             ,   .,    -     .               -            . _ _ -   ,  .,--  ' 1

1 Nee 0.88 DIF              Ja

4 Nee 0.92 DIF              Ja

5 Nee 0.94 DIF              Ja

13 Nee 0.92 DIF Nee

15          Vooralsnog niet duidelijk 0.55
35          Vooralsnog niet duidelijk 0.84
39 Nee 0.77 DIF Nee
52              Ja 1.00 Itembias                  Ja
58              Ja 1.00 Itembias                  Ja

;Items In het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen
, Item Construct-irrelevante Gemiddeld DIF of itembias?
I factoren? oordeel*                                                                              1
42 Nee 1.00 DIF Nee
45 Nee 1.00 DIF Nee
48 Nee 1.00 DIF Nee
57 Nee 1.00 DIF Nee

* Oordeel van leerkrachten en experts over de mate waarin de leerstof die in de betreffende items aan
de orde wordt gesteld al dan niet behoor't tot de leerstof die leerlingen uit groep 8 zouden moeten
beheersen (zie ook Tabel 8.3)

Toetsonderdeel Rekenen
Bil het onderdeel Rekenen vertonen slechts twee items DIF, waarvan 66n in het
voordeel (opgavenrubriek 'Hoofdrekenen,) en 66n in het nadeel (opgavenrubriek
'Breuken, procenten en verhoudingen') van Iurkse/Marokkaanse leerlingen
(Tabel 8.5).
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Tabel 8.5: DIF-items uit het onderdeel Rekenen per opgavenrubriek
Opgavenrubriek Items

DIF voordeel Hoofdrekenen                                                     96
DIF nadeel Breuken, procenten en verhoudingen              75

Item 96 (Figuur 8.4) behoort tot het kennisdomein 'Hoofdrekenen'. Hieronder
vallen volgens het Doelenboek (Cito, 1994: 21) "de basisbewerkingen (. .), bewer-
kingen waarbil de gehatiteerde getallen uitnodigen tot het gebruik van 'handige

werkwilzen' en het schattend rekenen.' Van het laatste is sprake bi j item 96. Voor
dit item geldt dat de geformuleerde verwachting dat de specifieke opdracht
'schattend rekenen' de oorzaak is ran DIF ill het voordeel van Turkse/Alarok-
kaanse leerlingen niet wordt bevestigd. Wel is gebleken dat de leerkrachten en
experts unaniem van mening zi in dat de leerstof die in deze opgave Ran de orde
gesteld wordt, behoort tot de leerstof die leerlingen uit groep 8 zouden moeten

beheersen (zie Tabel 8.3). Om te achterhalen wat de bron van DIF bil dit specifieke
item is en om een antwoord te kunnen geven op de vraag of er behalve DIF ook
sprake is van itembias is nader onderzoek noodzakelijk.

Figuur 8.4: Oorspronkelijk item 96-E897

HOLLAND
ANDIJVIE
ingredianten: vers gesneden

en gewassen andlivie

400 gr    f 1,99

Hoeveel kost deze andijvie ongeveer per kg?

A  f 0,50 C   f 5,-

B  f 3,- D   f 8,-

Item 75 (Figuur 8.5) behoort tot het kennisdomein 'Breuken, procenten en
verhoudingen: Volgens het Doelenboek (Cito, 1994: 21) is het doel van het reken-
onderwijs op de eerste plaats dat "leerlingen fundamentele vaardigheden verwerven
op de terreinen van het rekenen en het meten." Hiertoe behoort niet alleen het
gebruiken van de reken-wiskundetaal, maar ook het uitvoeren van rekenoperaties
en het gebruiken van strategieen om rekenproblemen op te lossen (Cito, 1994: 21).
Daarnaast moeten leerlingen in staat ziln deze fundamentele vaardigheden toe te
passen in praktische situaties: "Dit betekent dat er verbindingen gelegd worden
tussen het onderwi is in rekenen-wiskunde en de alledaagse leefwereld" (Cito,
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1994: 21). Het laatste impliceert dat er behalve rekenopgaven die enkel gebruik
maken van reken-wiskundetaal ook opgaven in de Eindtoets opgenomen zilll
waarbij een talige context noodz. akelijk is om een situatie in de alledaagse leefwereld
te omschrijven. Wanneer echter onnodig moeilijke elementen uit deze talige
context de oorzaak zouden bli'ken te zijn van de aanwezigheid van statistisch
geconstateerde DIF voor verschillende groepen toetsdeelnemers, zou er, aangezien
deze elementen geen onderdeel uitmaken van het kennisdomein (het al dan niet
kunnen toepassen van een van de fundamentele rekemaardigheden), sprake ziln

van itembias. ETS (2003: 4) merkt in dit verband op:
"If construct-irrelevant knowledge is required to answer items    in    a    test    and    the

knowledge is not universally available to test takers, the validin, and fairness of the test
are reduced. For example, the inclusion of unnecessarily difficult reading material in the
word problems of a mathematics test would be invalid and unfair to test takers with
limited facility in English."

Voor item 75 (Figuur 8.51 geldt dat door middel van de manipulatie-exercitie is
vastgesteld dat het taalgebruik in de vraagstelling de oorzaak is van DIF. Gebleken
is dat een talige aanpassing van de vraagstelling heeft geresulteerd in een DIF-vrii
item dat kennelijk niet gemakkelijker geworden is voor Nederlandse leerlingen
(62°/0 geeft het goede antwoord op het gemanipuleerde item ten opzichte van 69%
bij het oorspronkelijke item). Aangezien in de talige context van het gemanipu-
leerde item de begrippen die behoren tot de reken-wiskundetaal die de leerlingen
geacht worden te beheersen zijn overgenomen ('3/4 deel', 'de rest' en 'in totaal') en
enkel de niet tot deze reken-wiskundetaal behorende aspecten zijn aangepast (zie

paragraaf 7.2.3), kan gesteld worden dat de bron van DIF bij dit specifieke item
niet behoort tot het kennisdomein dat het item beoogt te meten. Bij gevolg is er biJ
dit item sprake van itembias. Wat betreft het kennisdomein dat in dit item aan de
orde wordt gesteld moet echter wel worden opgemerkt dat de leerkrachten en
experts unaniem van mening zijn dat dit behoort tot de leerstof die leerlingen uit
groep 8 zouden moeten beheersen (zie Tabel 8.3).

Figuur 8.5: Oorspronkelijk item 75-E897

34 deel van de tocht wordt gefietst. De rest, 12 kilometer, gaat per kano.
Hoeveel kilometer is de totale tocht?

A 9 km C   36 km

B  16 km D   48 km

Samenvattend kunnen de antwoorden op de eerder besproken vragen, de inter-

pretaties van de deelonderzoeken en de resultaten van de manipulatie-exercitie voor
de DIF-items uit het toetsonderdeel Rekenen als volgt worden weergegeven.
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Tabel 8.6: Toekenning DIF en itembias voor DIF-items uit het onderdeel Rekenen

  Items in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen                                                                            1

 
Item Construct-irrelevante Gemiddeld DIFof itembias? Aanpassen?

1.          »  _ factoren? oordeer
75       Ja 1.00 Itembias                 Ja

  Items in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen
1

, Item Construct4rrelevante Gemiddeld DIF 01 Itembias?                                       1
1 factoren? oordeel' 1

96           Vooralsnog niet duidelijk 1.00

* Oordeel van leerkrachten en experts over de mate waarin de leerstof die in de betreffende items aan
de orde wordt gesteld al dan niet behoort tot de leerstof die leerlingen uit groep 8 zouden moeten
beheersen (zie ook Tabel 8.3)

Toetsonderdeel Informatieverwerking
De items die DIF vertonen in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen
komen bij het onderdeel Informatieverwerking voor in twee opgavenrubrieken:
'Lezen van teksten: afteiden' en 'Kaartlezen'. Het item dat DIF vertoont in het
voordeel van deze leerlingen behoort tot de opgavenrubriek 'Lezen van teksten:

identificeren'. Dit betekent dat de DIF-items uit het toetsonderdeel Informatie-
verwerkingen decl uitmaken van twee kennisdomeinen, te weten 'Lezen van
teksten' en 'Kaartlezen'

Tabel 8.7: DIF-items uit het onderdeel Informatieverwerking per opgavenrubriek
Opgavenrubriek Items

DIF voordeel Lezen van teksten: identificeren 123

DIF nadeel Lezen van teksten: afleiden 132, 173, 174
Kaa*ezen 150

In het Doelenboek (Cito, 1994: 52) worden de opgaven die geconstrueerd zijn om het
kennisdomein 'Lezen van teksten' te meten als volgt omschreven:

"De opgaven in 'Lezen van teksten' betreffen het identificeren en het afteiden van
informatie uit teksten. Het iuiste annvoord op een opgave die vraagt gegevens in een
tekst te identificeren, is een woordeliike of geparafraseerde herhaling van expliciet in de
tekst gegeven informatie. Het antwoord kan worden gegeven zonder dat conclusies
behoeven te worden getrokken. ( )pgaven die behoren    tot de rubriek 'A tleiden   van

.informatie', vragen in de tekst opgesloten gegevens te expliciteren.

Uit de manipulatie-exercitie is gebleken dat de bronnen van DIF bil de items die
behoren tot de laatste beschreven  rubriek, 'Afteiden van informal:ie', de items  132,
173 en 174, liggen in het gebruik van 'te moeilijke woorden' (in item 132 wordt het
woord 'excuus' in de deelonderzoeken te moeilijk bevonden door de leerkrachten
en  de  Pabostudenten; dit geldt ook voor het woord 'spottend' in item  174)  en  liet
gebruik  van de specifieke samenstellingen 'smeerpoets' en 'veelvraat'  (item  173)
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Vervanging van deze itemelementen, waarbij het construct van de vmag on-
veranderd is gebleven, heeft bij de manipulatie-exercitie geresulteerd in DIF-vrije
items (zie Paragraaf 7.3.2).

Om te kunnen constateren dat er bij deze items sprake is van itembias moet
allereerst de vraag beantwoord worden of de bronnen van DIF bij de betreffende
items al dan niet behoren tot het kennisdomein dat deze beogen te meten.

Uitgaande van de beschrijving van het kennisdomein 'Lezen van teksten' in het
Doelenboek kan gesteld worden dat de leerlingen vet:ondersteld worden in staat te
zijn de in de tekst opgesloten gegevens te expliciteren, wat inhoudt dat zij de
betekenis van de in de tekst gegeven informatie dienen te begrijpen. Wanneer
echter onbekendheid met specifieke woorden in de vraagstelling of in de
antwoordmogelijkheden het de leerlingen moeililk maakt de opgaven goed te
beantwoorden, kan gesteld worden dat er sprake is van 'onbedoelde moeilijkheden'.
AERA, APA & NCME (1999: 10) merken in dit verband op:

"In the case of a reading comprehension test, construct-irrelevant components might
include an emotional reaction to the test content, familiarity with the subject matter of
the reading passages on the test, or the writing skills needed to compose a response.
Depending on the detailed definition of the construct, vocabulary knowledge or reading

speed might also be irrelevant components.
"

Wanneer uitgegaan wordt van met name datgene wat in het bovensmande wordt
vermeld over 'vocabulary knowledge', betekent dit dat de onbekendheid met de in
vraagstel]ing en antwoordmogelijkheden opgenomen woorden 'excuus', 'spottend',
'smeerpoets' en 'veelvragit' construct-irrelevant is. Omdat die woorden lelden tot
onbedoelde problemen bij het afleiden van informatie uit de gebruikte teksten, is
er, met andere woorden, bil de items 132,173 en 174 sprake van itembias. Ondanks
deze zich opdringende conclusie is het merendeel van de experts en leerkrachten
van mening dat de leersto f die in het item behandeld wordt, behoort tot hetgeen de
leerlingen van groep 8 zouden moeten beheersen. Hierbij moet wel worden
opgemerkt dat de meningen hierover verschillen tussen de leerkrachten uit de
schoolgroepen 6 en 7 enerzijds en de leerkrachten uit schoolgroep 3 en de experts
anderzi ds (Tabel 8.3).

Voor item  123  (Figuur 8.6), dat tevens behoort tot het kennisdomein 'Lezen van
teksten' en dat DIF vertoont in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen,
hebben de deelonderzoeken geen duidelijkheid verschaft inzake de bron van DIF.
Nader onderzoek hiernaar is dan ook noodzakelijk. Wel kan opgemerkt worden dat
de meerderheid van de leerkrachten en de experts van mening is dat de aan de orde
gestelde leerstof behoort tot de leersto f die de leerlingen zouden moeten beheersen

(Tabel 8.3).
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Figuur 8.6: Oorspronkelijk item  123

'Na de ontvangst gaan ze aan tafel.'

Lees:  N a. . .  tafel. (r 29,30)
Wie worden bedoeld met: ze?

A  de Engelsen en de voornaamste burgers van de stad
B  de hertog en de commandant van de stad
C  de inwoners van Rennes
D  de soldaten van de erewacht

Het laatste item uit het onderdeel Informatieverwerking dat DIF vertoont ten
nadele van Turkse/Marokkaanse leerlingen  is   item   150   (Figuur   8.7).   Dit   item
behoort tot de opgavenrubriek en het kennisdomein 'Kaartlezen' Volgens het
Doelenboek (Cito, 1994: 42) wordt bij 'Kaartlezen' onderscheid gemaakt naar de
vaardigheden  lokaliseren, inventariseren, analyseren en  interpreteren.  Bij  item  150
wordt met name de vaardigheid interpreteren, die mede omschreven wordt als het
«kunnen vertalen van een abstract kaartbeeld naar een meet: concreet beeld van de
werkelijkheid" (Cito, 1994: 45), aan de orde gesteld. Middels de manipulatie-
exercitie is bevestigd dat de bron van DIF bij dit item gelegen is in het symbool-
gebruik in de aan de illustratie toegevoegde legenda. De bron van DIF maakt dus
deel uit van het te meten kennisdomein. Er is, met andere woorden, dus sprake van
construct-relevante factoren. Daarnaast ziln alle leerkrachten en experts van
mening zijn dat de in deze opgave bevraagde leerstof behoort tot leerstof die
leerlingen uit groep 8 zouden moeten beheersen (Tabel 8.3).

Figuur 8.7: Oorspronkelijk item  150-E897

Kasteel Gornsteen

#,0   40   0
®3     <©

O 6300
Legenda:
- ..... E toren

0 torI. . Put
- Plorl

Vanaf welke kant is het kasteel hier getekend?

»ft        1    1   -t F-,                  15  111 ».•

A 1 91.,-1.«-«2. .i
1.'l, W." 1d 'Ii»Ilijalliw-:
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Zoals opgemerkt is er bij dit item, aangezien sprake is van een DIF-bron die
verbonden is met construct-relevante factoren (symbolengebruik in legenda), strikt
genomen alleen sprake van DIF. Hierbil kan echter wel de volgende kanttekening
worden gemaakt. Uit de manipulatie-exercitie is gebleken dat het vervangen van het
symbool voor 'put' ertoe heeft geleid dat het gemanipuleerde item geen DIF
vertoont in het nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen. Daarnaast heeft een

analyse van de p-waarden laten zien dat het item door deze wijziging niet
eenvoudiger is geworden: de Nederlandse leerlingen scoorden niet beter op de
gemanipuleerde itemversie (oorspronkelijk item 59% correct, gemanipuleerd item
55% correct). Lit de analyses van de deelonderzoeken is gebleken dat Turkse en
Marokkaanse leerlingen, evenals de 'zwakkere' Nederlandse leerlingen, sterker
steunen op illustraties. Daardoor kunnen eventuele ambiguiteiten in deze illustra-
ties, zoals hier het gebruik van twee symbolen voor dezelfde referent ('torenD en
twee sterk op elkaar lijkende symbolen voor de referenten 'toren' en 'put' in de
legenda  bij  oorspronkelilk  item   150, voor verwarring zorgen en leiden  tot  een
incorrect antwoord. Strikt genomen differentieert het oorspronkelijke item op Juiste
wi ze tussen 'goede' en 'zwakke' leerlingen, maar niettemin kan ervoor gepleit
worden het item zodanig veranderen, dat dit nog steeds op juiste wijze differen-
tieert tussen leerlingen, maar er geen sprake meer is van statistisch geconstateerde
DIF.

Samenvattend kunnen de interpretaties van de deelonderzoeken en manipulatie-
exerdde voor de DIF-items uit het toetsonderdeel Informatieverwerking en de
antwoorden op de gestelde vragen omtrent DIF en itembias als volgt worden
weergegeven.

Tabel 8.8: Toekenning DIF en itembias voor DIF-items uit het onderdeel Informatieverwerking
'items in het nadeel' van Turkse/Marokkaanse ileerlingen              '     ·       .  1   ..1  -    .7                                     1 * Ii_.  4

Item                CoQstruct-irrelevante  '
' Gemiddeld DIFof itembias?... Aanpassen?

., 5 .._- ..factore«.7-_,_... --_-,.---·-pe'*el....-=... .......... -»=»„=....="-t=»»=.. --.--=..

132           Ja 0.73 Itembias                    Ja
150           Ja 0.88 DIF              Ja

173           Ja 0.81 Itembias                  Ja
174 Nee 0.83 Itembias                    Ja

B Items in het voordeel van Turkse/Marokka<me leerlingen-            -   5               --     .         '   '                    '   i

2
Item Construct-irrelevante Gemiddeld                DIF of itembias?'                   '               t  :

-=4  _.- ·factoren?,      "t" '     . . . .  _1".  oordeel*   ...     -   -         1          . .i            .                      .·     '..........1-.3
123 Vooralsnog niet duidelijk 0.87

* Oordeel van leerkrachten en experts over de mate waarin de leerstof die in de betreffende items aan
de orde wordt gesteld al dan niet behoort tot de leerstof die leerlingen uit groep 8 zouden moeten
beheersen (zie ook Tabel 8.3)
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Toetsonderdeel Wereldoriiintatie
Voor de DIF-items uit het onderdeel Wereldorientatie geldt dat de items met DIF
in het voordeel voor Turkse/Marokkaanse leerlingen voorkomen in twee opgaven-
rubrieken. De items die DIF vertonen in het nadeel voor deze leerlingen ziin
verdeeld over vier opgavenrubrieken (Tabel 8.9). Opvallend is dat in de rubriek
'Geschiedenis' zowel een nadeel- als een voordeelitem voorkomt.

Tabel 8.9: DIF-items uit het onderdeel Wereldorientatie per opgavenrubriek
Opgaventub,lek     -                -  -   -3                                                     items          ·                 1

DIF voordeel Maatschappelijke verhoudingen en geestelijke stromingen    186,  199, 214, 220
Geschiedenis 207

DIF nadeel Natuuronderwijs: levende natuur 231,233,235

Regionale aardrijkskunde 185,195
Geschiedenis 213

Natuuronderwijs: niet-levende natuur 223

Binnen het toetsonderdeel Wereldori8ntatie worden drie algemene doelen

onderscheiden (Cito, 1994: 57-58). Deze doelen kunnen worden samengevat als (1)
het verwerven van kennis over verschijnselen in de wereld, (2) een beeld kunnen
vormen van de manier waarop kennis verworven wordt en (3) het gebruiken van
informatiebronnen als hulpmiddel bij het verwerven van kennis. Deze doelen
worden getoetst met behulp van de kennisgebieden 'Aardrijkskunde', 'Geschie-
denis', 'Natuuronderwijs' en 'Maatschappelijke verhoudingen en geestelijke stro-
mingen'. Zoals opgemerkt in Paragraaf 3.3.1, worden in de EB97 binnen het
kennisgebied 'Aardrilkskunde' de opgavenrubrieken 'Aardrijkskunde: topografie' en
'Regionale aardri kskunde' en binnen het kennisgebied 'Natuuronderwijs' de
rubrieken 'Natuuronderwijs: levende natuur' en 'Natuuronderwijs: niet-levende
natuur' onderscheiden. In het Doelenboek zijn per kennisgebied vaardigheden
beschreven die de leerlingen moeten beheersen binnen dat kennisgebied. Deze
vaardigheden zu]len als uitgangspunt worden genomen bi  het beantwoorden van
de vmag of de in de manipulatie-exercitie bevestigde DIF-bronnen al dan niet
behoren tot het kennisdomein dat de betreffende items beogen te meten.

De items 207 en 213 behoren beide tot het kennisgebied 'Geschiedenis'. De vaar-
digheden die de leerlingen moeten beheersen, zijn in het Doelenboek (Cito, 1994: 61)
als volgt omschreven:

"
Leerlingen kunnen:

A de leefwi ize van mensen in een bepaalde periode in het verleden beschrilven en
verklaren;

B ontwikkelingen van verschiinselen beschrijven en verklaren, waaronder het plaatsen
van verschiinselen op een tiidliin;

C  de ruimteliike spreiding van verschiinselen uit het verleden aangeven;
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D  het belang aangeven van bronnen, met aandacht voor:
-   het terugvoeren van historische kennis naar bronnen;
-   het afteiden van kennis uit eenvoudige historische bronnen;
-   her herkennen van her standpunt van een geschiedschri ver in gevallen, waarin een

"persoonlilke stellingname naar voren komt.

Uit de manipulatie-exercitie komt naar voren dat de DIF-bron bij item 213 uit de
rubriek 'Geschiedenis' waarschijnlijk de illustratie van de trekschuit is. Uit de
deelonderzoeken is gebleken dat Turkse en Marokkaanse leerlingen bij dit item
gebruik maken van zogenoemde verticale relaties; de leerlingen koppelen de
antwoordmogelijkheid 'een zeil' aan een element in de illustratie waarin zij een mast
menen te zien. Gezien de gestelde vraag waarin verwezen wordt naar de illustratie
(zie Figuur 8.8) kan gesteld worden dat de illustratie een onontbeerlijk onderdeel is
van het item. Omdat kennis van 'ontwikkelingen van verschijnselen in de tijd' (Cito,
1994: 60), waaronder ook bijvoorbeeld de ontwikkeling op het gebied van vervoers-
middelen, behoort tot de vaardigheden die de leerlingen moeten beheersen, maakt
de DIF-bron bij dit specifieke item deel uit van het kennisdomein. Bovendien vindt
een meet:derheid van de leerkrachten en experts dat de leerstof in (lit item beheerst
zou moeten worden door leerlingen uit groep 8. Toch kan ook hier, net als bij
bijvoorbeeld item 150, de kanttekening geplaatst worden dat er sprake lijkt van 'een
valkuil'. Het opnemen van een andere illustratie van een trekschuit waarbi  het
leggen van een verticale relatie tussen de illustratie en de antwoordmogelijkheid
'een zeil' niet mogelijk is, of het opnemen van een ander antwoordalternatief (zoals
gebeurd is in de manipulatie-exercitie), kan ertoe leiden dat het item DIF-vrij is
zonder dat het te meten construct is veranderd. Hoewel item 213 dus strikt
genomen op de juiste wijze differentieert tussen leerlingen, kan er hier voor gepleit
worden het desondanks aan te passen. Op deze wijze differentieert het item dan
nog steeds tussen 'goede' en 'zwakke' leerlingen, echter zonder dat er sprake is van
statistisch geconstateerde DIF.
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Figuur 8.8: Oorspronkelijk item 213-E897
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Waardoor werden zulke schepen meestal voortbewogen?

A  door een paard
B  door een stoommachine
C  door een zeil
D door roeiers

Voor item 207 geldt dat de deelonderzoeken geen duidelijkheid hebben verschaft
over de bron van DIF. Wel kan opgemerkt worclen dat de helft van de leerkrachten
en experts vindt dat de leerstof die in deze opgave aan de orde wordt gesteld niet
beheerst hoeft te worden door leerlingen uit groep 8 (zie Tabel 8.3). Opvallend is
dat item 207 negatiever beoordeeld wordt dan item 213 (Figuur 8.8), terwijl item
207 DIF vertoont in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen (gemiddeld
oordeel item van leraren en experts 207=0.50 en item 213=0.79).

De items  185 en 195 behoren  tot de opgaventubriek 'Regionale aardrijkskunde' die
deel uitmaakt van het kennisgebied 'Aardrijkskunde'. De vaardigheden die de
leerlingen binnen dit kennisgebied dienen te beheersen zijn (Cito, 1994: 59)

4CDe leerlingen kunnen:

A  de leefwilze van mensen in een gebied beschri iven en verklaren;
B  de spreiding van verschiinselen beschriiven en verklaren;

"C  de historische ontwikkeling van verschiinselen in een gebied aangeven.

 fiddels de manipulatie-exercitie is bevestigd dat de DIF-bron in item 185 hoogst-
waarschijnlijk het gebruik van het woord 'reis' in de vraagstelling is (leerlingen

leggen een verticale relatie met de afteider 'op vakantie gaan') en dat de DIF in het
nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen in item 195 waarschijnlijk te wilten is
aan de opdeling van de toegeroegde landkaart in viif zones, terwijl er slechts bij vier
daarvan een antwoordkeuze aangegeven is. Deze DIF-bronnen zorgen er bil beide
items voor dat er sprake van een ongewenste attractiviteit van een van de afleiders.

Afanipulatie van beide items heeft aangetoond dat het bij deze items zeer goed
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mogelijk is bovengenoemde niet construct-relevante itemaspecten zodanig te
veranderen dat het item nog steeds meet wat het beoogt te meten, maar statistisch

geen DIF vertoont. Omdat in beide items de DIF veroorzaakt wordt door
elementen cite niet behoren tot het kennisdomeln dat het item beoogt te meten, is
er bij deze items sprake van itembias. Wel ziin vrilwel alle leerkrachten en experts
van mening dat de leerstof die aan de orde gesteld wordt behoort tot de leerstof die
de leerlingen zouden moeten beheersen.

De items 223,231, 233 en 235 behoren tot het kennisgebied 'Natuuronderwijs: In
het Doelenboek (Cito, 1994: 63) zijn de vaardigheden die de leerlingen zouden
moeten beheersen als volgt omschreven:

"
Leerlingen kunnen:

A verschiinselen uit de natuur die belangrijk ziin voor de gezondheid en het voort-

bestaan beschrijven en verklaren;
B aangeven welke invloed een verandering heeft op organismen of op de omgeving;
C met waarnemingen of eenvoudige experimenten verschi nselen uit de natuur onder-

zoeken."

Van de items die behoren tot het kennisgebied 'Natuuronderwijs' maakt enkel item
223 geen decl uit van de opgavenrubriek 'Natuuronderwijs. levende natuur'.
Middels de manipulatie-exercitie is vastgesteld dat de bron van DIF in dit item het
toepassen is van verticale relaties tussen de illustratie waarop een landweg zichtbaar
is, de aanduiding 'landweg' in de vraagstelling en de afteider 'na een langdurige
regenperio(le'. Er is, met andere woorden, sprake van een ongewenste attractiviteit
van een van de afleiders, die niet direct verbonden is met het construct. Aanpassing
van dit item, waarbij enkel de illustratie vervangen is, heeft immers laten zien dat
het item zodanig veranderd kan worden dat het construct van de vraag
onveranderd blijft, maar het item geen statistische DIF meer vertoont. Hoewel er
bii dit item dus sprake is van itembias, zijn wel alle experts en leerkrachten van
mening dat de leerstof die in het item behandeld wordt, behoort tot hetgeen de
leerlingen zouden moeten beheersen.

De items 231,233 en 235 bevragen alledrie een onderwerp binnen de opgaven-
mbriek 'Natuuronderwijs levende natuur'. Voor item 235 geldt dat het nog niet
mogelijk is gebleken de bron van DIF vast te stellen. Nader onderzoek hiernaar is
noodzakelijk om een antwoord te kunnen geven op de vraag of er bij dit item
eventueel ook sprake is van itembias. Uit de manipulatie-exeratie is gebleken dat de
DIF bij de items 231 en 233 veroorzaakt wordt door een gebrek aan kennis
omtrent het kennisgebied dat bevraagd wordt Hoewel uit de deelonderzoeken
blilkt dat alle leerlingen bij item 233 (Figuur 8.9) veel aandacht besteden aan de foto
wordt het merendeel van de (foute) antwoorden echter niet gegeven op basis van

deze foto, maar zi n deze een gevolg van kennis die de leerlingen (menen te)
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bezitten. Dit laatste is ook het geval bij item 231. Er is, met andere woorden, dus
sprake van DIF-bron die te wijten is aan construct-relevante factoren. Door een
aanzienli k aantal leerkrachten en experts wordt de leerstof die aan de orde gesteld
wordt in item 233 niet bekend verondersteld bij het merendeel van de leerlingen uit
groep 8 (gemiddeld oordeel 0.58). Daarnaast merken veel leerkrachten en een
expert (Pabodocent) op dat zi  het item 'onduidelijk' vinden. Een krappe meerder-
heid is echter van mening dat de bevraagde iteminhoud wel behoort tot de leerstof
die de leerlingen zouden moeten beheersen in groep 8. Ook voor item 233 geldt dat
het merendeel van de leerkrachten en experts de aan de orde gestelde leerstof
bekend veronderstelt Hoewel er bij deze items dus sprake is van statistisch
geconstateerde DIF, is deze DIF te wi ten aan daadwerkelijke kennisverschillen.
ETS (2003: 4) merkt in dit verband op:

"Test items that cause group differences because of construct-irrelevant factors are not
fair. Test items that cause group differences because of valid factors are fair, however. It
is fair to measure valid knowledge, even if the knowledge is not equally distributed across

"
groups.

Figuur 8.9: Oorspronkelijk item 233-E897
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Wat kun je van deze koolmees zeggen?

A  Hij heeft jongen. C   Hij legt een voedselvoorraad aan.
B  Hij herkauwt het voedsel. D   Hij vormt een braakbal.

De resterende DIF-items in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen
behoren alle tot het kennisgebied 'Maatschappeli ke verhoudingen en geestelijke
stromingen'. De vaardigheid die de leerlingen binnen dit kennisgebied dienen te
bezitten (Cito, 1994: 64), is:

C.

Leerlingen kunnen:
A politieke, economische, en overige culturele aspecten van verschiinselen uit het

dagelilks leven beschri iven en verklaren."
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Uit de manipulatie-exercitie is gebleken dat de oorzaak van DIF, net als bij de items
behorend tot de opgavenrubriek 'Natuuronderwils: levende-natuur' te wi ten is aan
(het ontbreken van) kennis, in dit geval kennis van religie-specifieke elementen.
Deze bron maakt deel uit van het kennisdomein dat deze items beogen te meten.
Er is, met andere woor(len, bij deze items alleen sprake van construct-relevante
factoren die verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van DIF. De leerstof die
in deze items wordt behandeld, wordt (met uitzondering van de leerstof in item
220, die door een leerkracht uit schoolgroep 7 vanwege het woord 'klooster' als 'te
moeilijk' beschreven wordt) unaniem positief beoordeeld door de leerkrachten en
experts. De conclusie kan dus getrokken worden dat bij deze items enkel sprake is
van DIF.

Samenvattend kan de toekenning van DIF en itembias aan de items uit het
toetsonderdeel Wereldorientatie als volgt worden weergegeven

Tabel 8.10: Toekenning type DIF en itembias voor DIF-items uit het onderdeel Wereldoriantatie

itami iii het nadeel van Turkse/Marokkaanse teerlihgen    .'         -   --   i'    '        ·        ' --
11«' .    Constfuct:fr®ev6118 =i - 4 G*middeld, - -'' ·'..'DIF of itembias?, -.Aa9passen?
-a· -_.:_ :factomn? '' :' -···fs> .......:.·--i.waarde-oordeel '.·:.:-=.:'.-„·'. -r....:-' .:--. =·'5,»  .: .

185           Ja 0.96 Itembias                  Ja
195           Ja 0.92 Itembias                  Ja
213 Nee 0.79 DIF              Ja
223      Ja 1.00 Itembias                  Ja

231 Nee 0.85 DIF Nee
233 Nee 0.58 DIF Nee
235 Vooralsnog niet duidelijk 0.75

itemil,ihei'*68rcleei van Turl sii/I,Wbkkaaris6[eedlri n   ..f». 5- :    .. -·.,6·_.:-:' 'ST.-::t  .
Item" --'.-Construct-irrelev#nte'·'1'·t  -#9ftliddeld.   p'· ";,CDIF6f.itemblas?.':-r>-2   l'.:" ..7  --
1. .·1 ..·-p=.7.2dctoren?    , 7:··.,   0-   -« ·, vljrde:oord6ei»'·iE„  1*:  1-:  1-;.1%, .«X---= f. '1.    -1
186 Nee 1.00 DIF Nee
199 Nee 0.94 DIF Nee
207 Vooralsnog niet duidelijk 0.50

214 Nee 0.88 DIF Nee
220 Nee 0.96 DIF Nee

8.3 Samenvatting

Bij de items die DIF vertonen in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen
en waarvan de DIF-bron is vastgesteld, is er uitsluitend sprake van DIF (Tabel
8.11). Dit is niet het geval bij de items die DIF vertonen in het nadeel van de
Turkse/Marokkaanse leerlingen.   Van   de 18 items waarbij de DIF-bron   in   de
manipulatie-exercitie is bevestigd, vertonen negen items DIF en negen items
itembias. Bij vijf DIF-items, en utteraard bij alle items waarbij sprake is van item-
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bias, wordt aanpassing wenselijk geacht. Bij zes items kan de bron van DIF
vooralsnog niet worden vet:klaard.

Tabel 8.11: Verdeling DIF-items naar verschillende vormen van kennis en vaardigheden
,Type DIF         -                     6_     '                     -    DIRems in het na8eel van Turkse/Marokkaanse    

leerltngen -1
DIF - aanpassing niet noodzakelijk 13,39,231,233
DIF - aanpassing wenselijk 1,4,5,150,213
Itembias 52,58,75,132,173,174,185,195,223
Nader onderzoek 15,35,235
Type DIF                '-             ''                      -          .DIF*tems in het voordeel van Turkse/Marokkaansel

teellingen -,

DIF - aanpassing niet noodzakelijk 42,45,48,57,186,199,214,220
DIF - aanpassing wenselijk                                -
Itembias                                                              -
Nader onderzoek 96,123,207



HOOFDSTUK 9

Conclusies, discussie en aanbevelingen

In dit afsluitende hoofdstuk wordt op basis van de resultaten van het uitgevoerde
onderzoek naar antwoorden gezocht op de volgende, eerder in Paragraaf 3.2
gepresenteerde, centrale onderzoeksvragen
1. Welke kenmerken   van de (talig-culturele) gezinssocialisatie   en de schoolse

context van leerlingen zijn van invloed op de scores op de Eindtoets Basis-

onderwijs?
2.     In welke mate bevat de Eindtoets Basisonderwijs 1997 (E897) DIF voor leer-

lingen met een Turkse  of Arabisch/Berberse  thuistaalachtergrond?
3.    Wat zijn de bronnen van DIF in de opgespoorde DIF-items?
4.    Is er bij de items die DIF bevatten ook sprake van itembias?

Om tot beantwoording van deze vragen te komen zijn in vier opeenvolgende
onderzoeksfasen diverse (decl)onderzoeken uitgevoerd waaraan uiteenlopende
informantgroepen hebben deelgenomen. Daarnaast zijn verschillende statistische
procedures toegepast om (1) DIF-items op te sporen in de Cito-Eindtoets Basis-
onderwijs  1997,  (2)  na  te gaan welke relaties  er bestaan tussen specifieke leerling-
kenmerken en de toetsscores en (3) te toetsen of de opgestelde verwachtingen over
de oorzaken van DIF al dan niet bevestigd worden. Tabel 9.1 geeft een overzicht
van de vier onderzoeksfasen, de daartoe behorende (deeDonderzoeken en de
daarbij uitgevoerde statistische analyses, alsmede van de diverse informantgroepen
(voor een meer gedetailleerde beschrijving zie Hoofdstuk 3).

De antwoorden op de gestelde onderzoeksvragen worden in het volgende af-
zonderlijk besproken. Tevens wordt ingegaan op de bruikbaarheid van het
momenteel gangbare model voor het maken van onderscheid tussen DIF en
itembias, de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten, de vraag wat de
consequenties zijn van de aanwezigheid van DIF-items en items met itembias voor
de bruikbaarheid van toetsen, en op de consequenties die de onderzoeksresultaten
hebben voor toekomstige toetsconstructie.
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Tabel 9.1: Overzicht (deel)onderzoeken en informantgroepen per onderzoeksfase
1 Deelonderzoek Informanten     -N· . |

11 Fase 1. Opsporen DIF-items                _                                                 F

Leerlingvragenlijst Brugklasleerlingen 5026

Statistische analyse items E897
lFase 2..Achterhalen potentiale bronnen van DIF
Deelonderzoek 1: Plus-en-minmethode Leerlingen groep 8              16
Deelonderzoek 2: Plus-en-minmethode Pabostudenten                             19
Deelonderzoek 3: Hardopdenkprocedure Leerlingen groep 8              16
Deelonderzoek 4: Herschrijfprocedure Pabo-studenten                        19
Deelonderzoek 5: Gecombineerde plus-en-minmethode en Leerkrachten groep 8,          26

herschrijfprocedure toetsconstructeurs                   5
en taalkundigen                     2

lEase 3. Toetsen potentiale bronnen van DIF         -                                           ·       -                       _    _    1
Manipulatie-exercitie Leerlingen groep 8 2526

Statistische analyse gemanipuleerde items
LFase 4. DIF vs. iter,ibias              ' 1;'      "'  ,  '   i,   i,   „ „   „  „,       „,         „,                           .     ,             '  " " "    1
Inhoudelijke analyse DIF-items E897 en gemanipuleerde items
Enquae Leerkrachten groep 8,           13

en experts                 4

Onderzoeksvraag 1:
Welke kenmerken van de (talig-culturele) gezinssocialisatie en de
schoolse context van leerlingen zijn van invloed op de scores op de
Eindtoets Basisonderwijs?

De uitgevoerde statistische analyse van de middels de leerlingfragenlijst verkregen
leerlingkenmerken laat zien dat er grote verschillen bestaan in de mate waarin deze
kentnerken samenhang vertonen met de behaalde scores op de onderdelen van de
EB97 door Nederlandse, Turkse en Marokkaanse leerlingen. Bi) slechts 66n leer-
lingachtergrondkenmerk is er, uitgaande van Cohens (1988) onderscheid tussen
kleine effecten (112=.01-<.06), middelgrote effecten (112=.06-<.14) en grote effecten
(1122.14) (zie Paragraaf 4.2), sprake van grote effecten. Dit is het geval bi  de door
de ouders onderling gesproken thuistaal (Tabel 9.2). De verschillen in de behaalde
scores tussen leerlingen van wie de ouders onderling Nederlands, Turks of
Arabisch/Berbers spreken zijn significant root, alle toetsonderdelen. De verklaarde
variantie op de toetsscores is middelgroot op het minst taalgerelateercle toets-
onderdeel Rekenen en groot op de drie overige onderdelen.
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Tabel 9.2: Effectgrootte van door ouders onderling thuistaal op toetsscore per toetsonderdeel
IToetsonderdeel                 N                   p                   112                 1
Taal 868 <.001 .203

Rekenen 868 <.001 .103

Informatieverwerking 868 <.001 .276

Wereldorientatie 682 <.001 .213

Naast het middelgrote effect van de door de ouders gesproken thuistaal op het
onderdeel Rekenen is er ook bij zeven andere leerlingkenmerken spmke van
middelgrote significant effecten op de Eindtoetsscores.
• Sekse. Voor alle leerlingen is er sprake van een middelgroot effect op het

onderdeel Wereldorientatie. Voor de Turkse en Marokkaanse leerlingen geldt
daarnaast dat sekse een middelgroot effect heeft op de scores van het onderdeel
Rekenen. In al deze gevallen behalen jongens een significant hogere score dan
melsles

•  Opleidingsniveau van de vader. Voor alle leerlingen heeft een hoog opleidings-
niveau van de vader positieve middelgrote effecten op de toetsresultaten van het
onderdeel Informatieverwerking. Bij de Nederlandse leerlingen is (lit ook bil de
onderdelen Taal en Rekenen het geval.

•  Mate van spreken over actualiteiten. Voor de Turkse leerlingen heeft het regel-
matig met de vader spreken over actualiteiten een positief middelgroot effect op
de behaalde score bij het onderdeel Rekenen.

•   Mate van computergebruik. Voor de Turkse en Marokkaanse leerlingen geldt dat
de mate waarin zij de computer gebruiken een middelgroot effect heeft op de
scores op het onderdeel Wereldorientatie. Daarnaast is er voor de Turkse
leerlingen ook sprake van middelgrote effecten op de scores bij de onderdelen
Rekenen en Informatieverwerking. In al deze gevallen behalen de leerlingen
significant hogere scores wanneer zij vaak achter de computer zitten.

• Gebruiksdoeleinden computer. Voor Turkse longens geldt dat het spelen van
spelletjes op de computer een positief middelgroot effect heeft op de behaalde

scores bij de onderdelen Informatieverwerking en Wereldorientatie.
•  Lidmaatschap van een club. Er is sprake van positieve middelgrote effecten op

de scores van de Nederlandse leerlingen bij de onderdelen Rekenen en Infor-
malieverwerking als de leerlingen lid zijn geweest van een club.

•  Mate van televisiekijken. De mate waarin Nederlandse leerlingen televisiekijken
heeft een middelgroot effect op de behaalde scores bij de onderdelen Taal,
Rekenen en Informatieverwerking. Voor deze leerlingen geldt dat zij significant
hogere scores behalen wanneer 24 weinig televisiekijken.

De door ouders onderling gesproken thuistaal vertoont grote samenhang met de
behaalde toetsresultaten (vgl. ook Driessen, 1997; Driessen, Van der Slik & De Bot,
2002; Van der Slik, Driessen & De Bot, 2006). Op grond van dit onderzoeks-
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resultaat kan om een tweetal redenen echter niet geconcludeerd worclen dat het
spreken van Nederlands door Turkse en Marokkaanse ouders bevorderend zou zijn
voor de toetsresultaten van hun kinderen. Op de eerste plaats laten de resultaten in
Hoofdstuk 4 zien dat de toetsresultaten van leerlingen van wie de ouders behalve

Turks, Arabisch of Berbers ook Nederlands spreken niet significant verschillen van
de toetsresultaten van de leerlingen van wie de ouders onderling enkel Turks,
Arabisch of Berbers spreken. Deze resultaten komen overeen met bevindingen van
Oomens, Driessen & Scheepers (2003), die constateren dat de beheersing van de
Nederlandse taal door de ouders geen directe effecten laat zien op de taalprestaties

van jonge allochtone leerlingen op de Cito-toets 'Begrippen'. Ook Driessen, Van
der Slik & De Bot (2002) concluderen dat het door de ouders spreken van
Nederlands bij kinderen die Turks of Arabisch spreken geen effecten bewerkstelligt
op de taalvaardigheid Nederlands van deze leerlingen. Zij stellen bovendien dat het
thuis spreken van Nederlands niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot betere
prestaties op Nederlandse taaltoetsen. Het onderscheid tussen de op school
gebruikte taal en de in dagelijkse thuissituaties gebruikte tgal, door Cummins (1992)
respectievelijk aangeduid als CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) en
BISC (Basic Interpersonal Communicative Skills), is immers dermate aanzienlijk dat
een directe relatie tussen het gebruik van Nederlands thuis en het gebruik van het
Nederlands als schooltaal niet vanzelfsprekend verwacht kan worden (Driessen,
Van der Slik & De Bot, 2002:191). Daarnaast is uiteraard primair de kwaliteit van
het aanbod van het Nederlands door de ouders (mede) bepalend voor het taal-
vaardigheidsniveau Nederlands van de leerlingen. Het door de ouders spreken van
Nederlands om zo de schoolprestaties van leerlingen te verhogen, heeft, met
andere woorden, geen zin als het door hen gebruikte Nederlands kwalitatief
onvoldoende  is.  In dit kader  is  het,  zoals ook opgemerkt wordt in Hoofdstuk  1,
zinvoller er zorg voor te dragen dat deze leerlingen in een vroeg stadium al meer in

aanraking komen met het Nederlands als dominante omgevingstaal, bijvoorbeeld
door hen te laten participeren in voor- en vroegschoolse educatieve programma's.

Onderzoeksvraag 2:
In welke mate bevat de Eindtoets 1997 DIF voor leerlingen met een
Turkse of Arabisch/Berberse thuistaalachtergrond?

Uit eerder uitgevoerd onderzoek (o.a. Uiterwijk, 1994; Uiterwijk & Vallen, 1997,
2005) is gebleken dat de Cito Eindtoets Basisonderwijs opgaven bevat waarbil
sprake is Differential Item Functioning (DIF). Daarvan is sprake wanneer leer-
lingen uit verschillende subgroepen, maar met vergelijkbaar prestatieniveau in een
bepaald kennisdomein, een ongelilke kans hebben om een item correct te
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beantwoorden (o.a. Dorans & Holland, 1993; Hambleton & Slater, 1997, zie
Paragraaf 2.2)

Omdat er bij deze opgaven bovendien sprake kan zijn van itembias - dit is het
geval wanneer de bron van DIF niet behoort tot het kennisdomein dat het item
beoogt te meten en er dus additionele kennis en vaardigheden anders dan die
beoogd worden te meten een rol spelen bij het correct beantwoorden van het item
(o.a. Uiterwijk & Vallen, 2003, 2005; Van Schilt-Mol, Vallen & Uiterwijk, 2003,
2005) - is het van groot belang de oorzaken van DIF te achterhalen, zodat deze in
toekomstige Eindtoetsen voorkomen kunnen worden.

In dit onderzoek is er voor gekozen DIF-items op te sporen met behulp van
twee statistische procedures: Mantel-Haenszel (Mantel & Haenszel, 1959),
gebaseerd op geobserveerde toetsscores, en het One Parameter Logistic Model
(Verhelst, 1992), gebaseerd op de itemresponsetheorie (zie Hoofdstuk 3). Omdat
uit onderzoek is gebleken dat procedures gebaseerd op bovenstaande theorie6n
veelal niet tot identieke resultaten leiden, is besloten de via beide procedures
gedetecteerde DIF-items te gebruiken, ook wanneer een item door slechts een van
de procedures wordt aangeduid als DIF-item. Daarnaast is er, vanwege het feit dat
het gangbaar is om te werken met 400 A 500 waarnemingen per steekproef voor
gekozen de relatief kleine onderzoeksgroepen van Turkse en Marokkaanse leer
lingen samen te voegen. Hierdoor is het bij de analyse van de Eindtoets Basis-
onderwijs  1997  niet mogelijk geweest items  op  te  spot:en  die DIF vertonen  in  het
voordeel of nadeel van enkel Turkse of enkel Marokkaanse leerlingen en ook niet
om uitspraken te doen over verschillen in de mate van DIF van een specifiek item
voor beide leerlingengroepen.

Uit de DIF-analyses komt naar voren dat de Cito-Eindtoets Basisonderwijs
1997, die bestaat uit 240 opgaven, in totaal 32 DIF-items bevat. Hiervan vet:tonen
er 21  DIF in het nadeel en  11  in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen.
Opvallend is dat het merendeel van deze items zich bevindt in de toetsonderdelen
Taal en Wereldorientatie. Van 50% van de opgespoorde items geldt dat deze door
beide procedures zijn gedetecteerd als DIF-item. Voor 13 items geldt dat deze
uitsluitend door MH zijn opgespoord. Dne items zi n enkel door OPLM gedetec-
teerd.

De 21 items die DIF vertonen in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen
komen voor m tien opgavenrubrieken (zie Tabel 5.2). Met name de opgaven-
rubrieken 'Interpreteerbaar taalgebruik' (vijf items), 'Lezen van teksten: afleiden'
(drie items) en 'Natuuronderwijs levende natuur' (drie items) bevatten relatief veel
DIF-items.  De  11  items  die DIF vertonen in het voordeel van de genoemde leer-
lingen behoren over zes rubrieken (zie Tabel 5.2). Hiervan bevatten de rubrieken
'Maatschappelijke verhoudingen en geestelilke stromingen' (vier items) en 'Spellen
van werkwoorden' (drie items) de meeste DIF-items. Opvallend is dat slechts twee
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opgavenrubrieken, 'Spellen van niet-werkwoor(len' en 'Geschiedenis' zowel voor-
deel- als nadeelitems bevatten.

Tabel 9.3 geeft nogmaals een overzicht van de opgespoorde DIF-items per
toetsonderdeel. Hierbij wordt tevens aangegeven met behulp van welke statistische
procedures deze ziin gedetecteerd.

Tabel 9.3: DIF-items  in de Eindtoets Basisonderwijs  1997 voor Turkse/Marokkaanse leerlingen
gedetecteerd door uitsluitend de Mantel-Haenszelprocedure (MH), door uitsluitend One
Parameter Logistic Model (OPLM) en door beide procedures (MH & OPLM)

MH                             OPLM                         MH & OPLM             Totaal
DIF-items in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlincen
TaaInadeel 1,5,15,58       -               4,13,35,39,52    9
Rekenen nadeel 75              -                                1
Informatieverwerking nadeel 132,150,173,174 -                -                4
Wereldorientatie nadeel 195,231 235 185,213,223,233  7

. Totaal 11 1 9 21

'DIF4tems in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlinqen
Taal voordeel 48              -               42,45,57         4
Rekenen voordeel                  96                         -                           -                            1
Informatieverwerking voordeel - 123             -               1
Wereldoriantatie voordeel - 207 186,199,214,220  5

1 Totaal '2 2        7       1 1

Analyse van de items die opgespoord zijn door beide procedures (zie Tabel 5.3) laat
zien dat de items in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen bij beide
procedures sterk overeenkomen wat betreft de mate van DIF. Dit is minder het
geval bil de items die DIF vertonen in het voordeel van deze leerlingen. Daarnaast

bliikt uit analyse van de items die ziin opgespoord met slechts 66n procedure dat de
mate van DIF van het merendeel van deze items minder is dan van de items die
volgens beide procedures DIF vet:tonen.

Onderzoeksvraag 3:
Wat zijn de bronnen van DIF bij de opgespoorde DIF-items?

Zoals beschreven in Hoofdstuk 2, wordt in inhoudelilk DIF-onderzoek veelal
gebruik gemaakt van een twee-stappenproces. De eerste stap hierbij is het
ultvoeren van statistische DIF-analyses om DIF-items te detecteren. De tweede

stap is het interpreteren van de resultaten hiervan, waarbij getracht wordt
overeenkomstige itemkgrakteristieken te vinden in de gedetecteerde items die
wellicht verantwoordelilk kunnen ziin voor het verschillend functioneren err'an.
Een belangrijke beperking van deze wi}ze van DIF-onderzoek is dat het niet
mogelijk is om met zekerheid vast te stellen of de verwachtingen die aan de hand
van de analyse van de gedetecteerde DIF-items worden opgesteld over de
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vermoedelijke oorzaken van DIF, al dan niet juist zijn. Tot dusver heeft deze
onderzoeksaanpak dan ook nog niet geleid tot overtuigende inzichten in de
oorzaken van DIF (o.a. Burril, 1982; Scheuneman, 1990; Bond, 1993; Benson &
Hutchinson, 1997; Kim, 2001; Roever, 2005).

Dit is wellicht tevens te wijten aan de wijze waarop de analyse van de DIF-items
over het algemeen wordt uitgevoerd. Gezien het feit dat het identificatieproces van
oorzaken van DIF complex is, omdat op voorhand niet bekend is welk item-
element DIF veroorzaakt (Uiterwijk, 1994) en bovendien meer dan een enkele
factor gerelateerd kan zijn aan DIF (Schmitt, Holland & Dorans, 1992), wordt door
verschillende onderzoekers aanbevolen bij de analyse van DIF-items gebruik te
maken van een combinatie van uiteenlopende onderzoeksmethoden (o.a. Anastasi,
1988; Schmitt, Holland & Dot:ans, 1992; Camilli & Shepard, 1994), waaraan
verschillende informantgroepen deelnemen (Uiterwijk & Vallen, 2005). Slechts in
een beperkt aantal onderzoeken worden bij de analyse van DIF-items ook daad-
werke]ijk toetsdeelnemers, toetsconstructeurs, leraren, linguisten en andere experts

betrokken (bi v. Uiterwi k, 1994; Solano-Flores & Trumbull, 2003).
Een derde beperking van het gangbare twee-stappenproces is dat er weliswaar

wordt ingegaan op het onderscheid tussen DIF en itembias, maar dat het, doordat
de vetwachtingen over de oorzaken van DIF niet nagegaan worden, niet mogeli k is
om bij de opgespoorde DIF-items vast te stellen of er behalve DIF ook sprake is
van itembias.

Om niet alleen inhoudelijke uitspraken te kunnen doen over mogehike oorzaken
van DIF, maar deze ook te kunnen verifieren, alsmede om uitspraken te kunnen
doen over de aanwezigheid van itembias, is er in dit onderzoek voor gekozen geen
gebruik te maken van het gangbare twee-stappenproces. Besloten is de gebruikelijke
tweede onderzoeksfase uit te breiden door de items niet alleen door de onder-
zoeker, maar met behulp van drie specifieke onderzoeksmethoden ook door
leerlingen, leerkrachten, Pabostudenten, toetsconstructeurs en linguisten te laten
beoordelen. Daarnaast zijn twee onderzoeksfasen toegevoegd (zie Tabel 9.1). In de
derde fase zijn de DIF-items aan de hand van de op basis van de resultaten van de

uitgevoerde deelonderzoeken opgestelde verwachtingen gemanipuleerd. Hierbij is
getracht de DIF-bron zodanig te veranderen dat het item DIF-vri  wordt zonder
dat er daarbij wijzigingen optreden in de moeilijkheidsgraad van het item (zie
Paragraaf 3.5). Deze gemanipuleerde items zi n vervolgens met enkele nog niet
eerder onderzochte items, waarvan op basis van de opgestelde vetwachtingen
aangenomen wordt dat deze wellicht ook DIF bevatten, sarnengevoegd tot nieuwe
toetsen. Deze toetsen zijn afgenomen bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse

leerlingen uit groep 8 en de resultaten ervan zijn statistisch geanalyseerd om
enerzijds na te gaan of de manipulaties succesvol zijn geweest en anderzijds of de
'verdachte' toegevoegde items daadwerkelilk DIF vertonen. Wanneer daarna op
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basis van de statistische analyses met enige zekerheid kan worden vastgesteld dat de
vermoedeliike bron van DIF ook daadwerkelilk de oorzaak van DIF is, kan in de
tweede toegevoegde fase, de vierde fase, een poging worden ondernomen om een
eerste antwoord te geven op de rmag ofer bil de onderzochte items naast DIF ook
sprake is van itembias.

Uit de eerste onderzoeksfase is gebleken dat 32 items DIF vertonen, waarvan  11  in
het voordeel en 21 in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. Om inzicht
te krijgen in de mogelijke oorzaken van DIF in deze items zijn in de tweede
onderzoeksfase vijf deelonderzoeken uitgevoerd (zie Paragraaf 3.4 en Hoofd-
stuk 6). Hierbij  zijn  drie verschillende onderzoeksmethoden toegepast.  In  de
deelonderzoeken    1,   2    en    5 is gebruik gemaakt   van    de   zogenaamde   plus-en-
minmethode. In deelonderzoek 5 is een met een herschrijfprocedure gecombi-
neerde plus-en-minmethode uitgevoerd. Behalve in deelonderzoek 5 is deze
herschrijfprocedure ook toegepast in deelonderzoek 4. In deelonderzoek 3, tot slot,
is een hardopdenkprocedure gebruikt. Aan deze deelonderzoeken hebben, zoals
eerder vermeld, zowel leerlingen uit groep 8 als Pabostudenten, leerkrachten van

groep 8, toetsconstructeurs en linguisten deelgenomen.
Op basis van de resultaten van deze deelonderzoeken zijn vijf verwachtingen

geformuleerd inzake de potent:iele bronnen van DIF in het nadeel van Turkse/
Marokkaanse leerlingen, drie vet:wachtingen aangaande potentiele bronnen van DIF
in het voordeel van deze leer]ingen en twee aanvullende verwachtingen. Om deze
verwachtingen in de derde onderzoeksfase te toetsen ziln op de eerste plaats de

oorspronkelijke DIF-items  uit de Eindtoets 1997 gemanipuleerd  (zie  ook Paragraa f
3.5 en Hoofdstuk 7). Bij deze manipulaties zijn die itemaspecten veranderd waarvan
op basis van de resultaten van de deelonderzoeken verwacht werd dat deze de
oorzaak zouden zijn van DIF. Verwacht werd dan ook dat de gemanipuleerde
items DIF-vrij zouden ziin Daarnaast zijn enkele niet eerder onderzochte items uit
de Eindtoetsen 2002 en 2003 geselecteerd waarvan op basis van de geformuleerde
verwachtingen verondersteld werd dat deze wellicht ook DIF zouden kunnen
vertonen. De gemanipuleerde items zijn, samen met de geselecteerde items uit de
Eindtoetsen 2002 en 2003, voorgelegd aan Mee groepen leerlingen, ieder bestaande
uit Nederlandse, Turkse en Marokkaanse leerlingen uit groep 8.

Na afname van de gemanipuleerde en toegevoegde items zijn deze statistisch
geanalyseerd met behulp van MH en OPLM. Deze analyses laten zien dat vijf van
de opgestelde verwachtingen naar alle waarschijnlijkheid terecht zijn. Tabel 9.4
geeft een overzicht van de opgestelde verwachtingen. Tevens wordt aangegeven of
deze al dan niet bevestigd konden worden en is voor iedere verwachting een
verwi zing opgenomen naar de paragraaf waarin deze besproken wordt. In de
vierde onderzoeksfase, tot slot, is een enqu6te afgenomen onder leerkrachten van
groep 8, een linguist, toetsconstructeur, onderrvijskundige en Paboleerkracht, om,
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in combinatie met de uitgevoerde primair inhoudelijke analyse, een eerste antwoord
te kunnen geven op de vraag of er bij de onderzochte items behalve DIF ook
sprake is van itembias (zie Paragraaf 3.6 en Hoofdstuk 8).

Tabel 9.4: Opgestelde verwachtingen inzake potentiale bronnen van DIF in het nadeel en
voordeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen en eventuele bevestiging hiervan
'
Verwachting   '                                        »                             '     ,       '      ' Bevestigd Paragraaf
VerWDchllogen pgtentlalebronnen.vaD.DIR'inhet_nadeelyan Iurli e/Marol #anse leer ingen_ .
Verwachting 1 Aandacht voor specifieke itemkenmerken Ja 7.2.1

Verwachting 2 Standaardantwoordmogelijkheden            Ja                              7.2.2
Verwachting 3 Taalgebruik                                         Ja                              7.2.3
Verwachting 4 Afleiders Vooralsnog niet duidelijk  7.2.4
Verwachting 5 Herlezen van tekstpassages Nee 7.2.5

ve a6Rtingen#itenti*bronhen *Kn DIF,in flt*oordedlxan_-ruikse*arokkaanse leerlingen ' -«
Verwachting 6 Spellingfouten in werkwoorden                 Ja                              7.3.1
Verwachting 7 Spellingfouten in niet-werkwoorden Vooralsnog niel duidelijk  7.3.2
Verwachting 8 Religie                                               Ja                              7.3.3
'Aaovullende3 rwaqhtinbill I»    . ·«- _---..' _.  -.-   --    -1,1- .   .'.11-1.»LI  _   _           . .  -I .        -   .i_     )       2

Verwachting 9 Schattend rekenen Nee 7.4.1

Verwachting 10 Levende en niet-levende natuur Nee 7.4.2

Uiteraard moet de vraag gesteld worden in hoeverre deze langs diverse wegen
bevestigde bronnen van DIF generaliseerbaar zijn. Zoals meermaals opgemerkt in
Hoofdstuk 7, vormt het beperkte aantal gemanipuleerde items per verwachting een
duidelijke beperking om met zekerheid de bronnen van DIF te kunnen vaststellen.

Opgemerkt moet dan ook worden dat de in Hoofdstuk 7 bevestigde bronnen enkel
van toepassing zijn voor de oorzaak van DIF in de betreffende items. Een tweede

beperking is dat de leerlingpopulaties die hebben geparticipeerd in de verschillende
deelonderzoeken onderling verschillen. Met uitzondering van de twee leerlingpopu-
laties die hebben deelgenomen aan de manipulatie-exeratie wijken de gemiddelde
standaardscores van de leerlingpopulaties op de door hen gemaakte Eindtoets
(1997 of 2004) significant af Daarom moet voorzichtigheid in acht worden ge-
nomen bij het interpreteren van de resultaten van de DIF-analyses van de gemani-
puleerde items en, met andere woorden, ten aanzien van het al dan niet als
bevestigd beschouwen van de opgestelde verwachtingen. Vet:schillen in de aan-
wezigheid van DIF en in de percentages gegeven antwoorden tussen de oorspron-
kelijke en gemanipuleerde items vinden immers mogelilk niet alleen hun oorzaak in
de veranderingen in de oorspronkelijke items, maar kunnen tevens door populatie-
verschillen worden vet:oorzaakt.

Toch is er zeker een aantal redenen om aan te nemen dat de geformuleerde en

bevestigde verwachtingen zeer waarschilnlijk niet alleen gelden voor de onder-
zochte items.
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Op de eerste plaats komt een aantal van de bevestigde verwachtingen in hoge mate
overeen met de in eerder onderzoek aangedragen potent:ille oorzaken van DIF.
Zoals in Hoofdstuk 2 beschreven, wordt er in verschillende onderzoeken regel-
matig aangegeven dat attractiviteit van afleiders veroorzaakt door itemspecifieke
kenmerken (Veale & Foreman, 1983; Green, Crone & Folk, 1989), het toepassen
van verticale relaties en woordassociaties als antwoordstrategie (voortkomend uit
itemspecifieke kenmerken) (o.a. Freedle & Kostin, 1990; Carlton & Harris, 1992),
het bevragen van spellingfouten in werkwoorden (o.a Uiterwilk & Vallen, 1997,
2005) en het hanteren van lastig taalgebruik (o.a. Coenen & Vallen, 1991; Van de
Waal-Heijkants, 1992; Uiterwijk & Vallen, 2005) potentiele bronnen zijn van DIF.
In de genoemde onderzoeken worden deze uitspraken over de potentiele bronnen
gedaan op basis van diverse onderzoeken, expertoordelen en itemvergelijkingen, die
echter in geen van deze onderzoeken bevestigd zijn middels stat:istische analyse.
Het feit dat deze eerder aangedragen suggesties omtrent de potentiele DIF-
bronnen in hoge mate overeenkomen met de bronnen die in onderhavig onderzoek
in de diverse deelonderzoeken naar voren komen en empirisch ziln bevestigd, lilkt
erop te wijzen dat de reikwijdte van de onderzoeksresultaten redelijk groot is,
terneer omdat het gaat om een groot aantal items, zeer uiteenlopende items en
diverse toetsen, waaronder Eindtoetsen uit meerdere jaren.

Een tweede ondersteuning om aan te nemen dat de in dit onderzoek bevestigde
verwachtingen niet alleen gelden voor de oorspronkelijke items uit de Eindtoets
Basisonderwijs 1997 is dat er behalve de veranderde items ook 80 DIF-vrije items
uit de Eindtoets Basisonderwijs 1997 in de gebruikte toetsboekjes zijn opgenomen,
alsmede niet eerder onderzochte items uit de Eindtoetsen 2002 en 2003, waarvan

op basis van de geformuleerde verwachtingen verondersteld werd dat deze DIF
zouden vertonen. De DIF-vri ie items bleken, hoewel de leerlingpopulaties onder-
ling vet:schillen, met uitzondering van 66n item ook DIF-vrij te zijn bij de afname
van deze items in 2004. Voor de niet eerder onderzochte items bleek de Veronder-
stelling dat deze wellicht DIF zouden kunnen vertonen in een aantal gevallen
terecht te zijn. In eerder uitgevoerd onderzoek is het tot dusver niet of slechts

beperkt mogelijk gebleken om, zonder daaraan voorafgaande statistische analyses,
items uit een toets te selecteren die DIF vertonen. Veelal is de conclusie getrokken
dat experts niet in st,at zi n voorafgaand aan de afname van een toets hierin items
aan te wijzen die een bepaalde leerlinggroep bevoordelen of benadelen (o.a.
McGurk, 1953; Sandoval & Mulle, 1980; Camilli & Shepard, 1994; Reynolds, 1998).
Van der Flier & Drenth (1998:56) merken in dit verband op:

"Pogingen om inhoudeliike verklaringen van vraagonzuiverheid te geven hebben tot nu
toe weinig opgeleverd. Hoewel geconstateerde statistische bias in een decl van de
gevallen wel achteraf verklaard kan worden, bliikt het in het algemeen moeilijk te zijn orn
op grond van kenmerken van de items van tevoren aan te geven of ze wel of niet
parti idig zi in ten nadele van bepaalde groepen."
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In onderhavig onderzoek is het echter wel degelijk mogelilk gebleken om vooraf-
gaand aan de afname ervan items aan te duiden die na statistische analyses

daadwerkelilk DIF bleken te vertonen. Dit is zowel mogelilk gebleken voor items
die DIF vertonen in het voordeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen als voor
items die DIF vertonen in het nadeel van deze leerlingen.

Onderzoeksvraag 4:
Is er bij de items die DIF bevatten ook sprake van itembias?

In de vierde onderzoeks fase is get:racht een antwoord te geven op de vraag of er bil
de 32 DIF-items behalve DIF ook sprake is van itembias. Hien,an is sprake
wanneer de bron van DIF veroorzaakt wordt door construct-irrelevante item-
factoren. De bron van DIF behoort in dit geval, met andere woorden, niet tot het
kennisdomein dat het item beoogt te meten, waardoor additionele kennis en vaar-

digheden, die niet iedere leerling noodzakelijkerwijs in dezelfde mate bezit, een rol
spelen bij het beantwoorden van het item. Ook kan het bij construct-irrelevante
factoren gaan om onbedoelde attractiviteit van een of meerdere afteiders waardoor
met vanuit het kennisdomein gestuurde antwoorden kunnen worden gegeven.

Om antwoord te geven op de gestelde vraag moet dus op de eerste plaats
worden nagegaan of de oorzaak van het verschillend functioneren van het item te
wijten is aan construct-irrelevante factoren. In dit onderzoek is dit gedaan door,
zoals aanbevolen door ETS (2004), na te gaan of er sprake is van een discrepantie
tussen de kennis die iniddels het construct beoogd wordt te meten en de kennis die
daadwerkelijk nodig is om het item te kunnen beantwoorden (zie Hoofdstuk 8).
Wanneer dit het geval is en, met andere woorden, additionele kennis nodig is om
het item te kunnen beantwoorden, is er sprake van construct-irrelevante factoren
en vertoont een item dus itembias.

Wanneer er geen sprake is van construct-irrelevante factoren, moet worden
nagegaan of de leerstof die in het item bevraagd wordt, behoort tot de leerstof die
de overgrote meerderheid van de leerlingen uit groep 8 zou moeten beheersen. Om
hier een antwoord  op te kunnen geven,  zijn  13  leerkrachten  en 4 experts benaderd
om hun mening te geven over de geschiktheid van het te meten construct van de
32 DIF-items voor leerlingen van groep 8. De volgende vraag is hen daartoe
voorgelegd

"Heeft de leerstof die in de opgave aan de orde gesteld wordt, naar uw mening
betrekking op de basisschoolleerstof die de overgrote meerderheid van de leerlingen uit
groep 8 zou moeten beheersen?"

Wanneer de leerstof niet behoort tot de leerstof van groep 8, is het item ten
onrechte opgenomen in de toets. Ook in dit geval is er sprake van itembias.
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Wanneer de leerstof echter wel behoort tot de leerstof van groep 8, is er enkel
sprake van DIF.

In de tot op heden uitgevoerde onderzoeken worden, voor zover bekend, een
aantal DIF-varianten, zoals Differential Person Functioning (bijv Johanson &
Alsmadi, 2002), Differential Distractor Functioning (bijv. Green, Crone, Folk,
1989), en Differential Speededness (bijv. Dorans, Schmitt & Bleistein, 1988,
Schmitt & Dorans, 1990; Schmitt et al, 1991) (zie Hoofdstuk 2), onderscheiden.
Hierbij wordt echter niet aangegeven welke relatie er bestaat tussen de DIF-variant
en itembias. Daarnaast wordt er geen verdere onderverdeling gemaakt tussen de
items die DIF vertonen.

Uit de analyse van de resultaten van de verschillende onderzoeken is echter
gebleken dat er verschillen bestaan tussen de DIF-items. In een aantal gevallen lilkt
er sprake te ziin van zogenaamde 'valkuilen' in een DIF-item. Deze 'valkuilen' zijn
itemelementen die bijvoorbeeld potentieel ambigu, verwarrend of moeilijk zijn en
die daardoor de wijze waarop leerlingen een item beantwoorden kunnen bein-
vloeden. Daarnaast geldt voor deze 'valkuilen' dat de wijze waarop deze vormgeven
ziln, geen noodzakelijke voorwaarde is om het beoogde construct te meten. Deze
itemelementen kunnen, met andere woorden, aangepast worden zonder dat het te
meten construct verandert. Hoewel het bij dergelijke items, gezien het feit dat er
alleen sprake is van DIF, niet noodzakelijk is het item aan te passen, wordt dat op
basis van de resultaten van de deelonderzoeken en de resultaten van de mani-
pulatie-exercitie, waarbij gebleken is dat de itemelementen zodanig aangepast
kunnen worden dat het item DIF-vrij wordt zonder dat dit het te meten construct

verandert, hierbij wel aanbevolen.
Voor DIF geldt, met andere woorden, dat er op basis van de resultaten van de

deelonderzoeken en de manipulatie-exercitie een onderscheid gemaakt zou moeten
worden tussen DIF waarbij aanpassing niet nodig is en DIF waarbil aanpassing
wenselijk is.

Om in dit onderzoek een eerste antwoord te kunnen geven op de vraag of er
behalve DIF ook sprake is van itembias is op de eerste plaats nagegaan of
construct-irrelevante factoren de oorzaak zijn van DIF in de betreffende items. Dit
is gedaan door allereerst aan de hand van de kennisdomeinen die ten grondslag
hebben gelegen aan het construeren van de specifieke Eindtoetsitems die DIF
rel:tonen, vast te stellen welke kennis en vaardigheden met de specifieke items
beoogd worden te meten. Vervolgens is nagegaan of de bron van DIF al dan niet
behoort tot deze kennis en vaardigheden. Wanneer dit niet het geval is en, met
andere woorden, de daadwerkelijke benodigde additionele kennis en vaardigheden
een discrepantie vertonen met de kennis en vaardigheden die het item beoogt te
meten, is er sprake van construct-irrelevante factoren.



Conclusies, discussie en aanbevelingen 237

Dit bleek bil negen van de 26 items waarbij de oorzaak van DIF in de manipulatie-
exercitie is vastgesteld (zie Hoofdstuk 8) het geval te zijn Hien,an behoren drie
items tot het onderdeel Informatieverwerking (items 132, 173 en 174), drie items
tot het onderdeel Wereldorientatie (items   185,   195  en  223), twee items  tot  het
toetsonderdeel Taal (items 52 en 58) en 66n item tot het onderdeel Rekenen

(item 75).
Daarnaast zijn leerkrachten en experts gevraagd alle DIF-items te beoordelen op

de geschiktheid van de aan de orde gestelde leerstof voor leerlingen van groep 8.
Daaruit komt naar voren dat, hoewel de meningen van de leerkrachten en de
experts en van de leerkrachten onderling in een aantal gevallen zeer sterk ver-
schillen, in alle gevallen een meerderheid aangeeft dat de in het item aan de orde
gestelde leerstof beheerst zou moeten worden door de leerlingen uit groep 8
(Tabel 9.5). Voor tien items geldt dat de informanten het hier unaniem over eens

zijn. Daarnaast is er bij drie items sprake van een krappe meerderheid (zie
Tabel 8.3). Dit betekent dat voor de 17 items waarbij  geen  sprake is van construct-

irrelevante factoren geldt dat deze geen itembias vertonen.

Tabel 9.5: Gemiddeld oordeel van leerkrachten en experts over de mate waarin de leerstof die
in de DIF-items aan de orde wordt gesteld al dan niet bekend verondersteld mag worden bij
leerlingen uit groep 8 (min=0 (niet behorend tot leerstof groep 8), max=1 (wei behorend tot
leerstof groep 8))

IGemiddeld oordeel ...  ·   . " .lt€Ihs'1"1' t'=' "'".'= =" . '
1.00 42,45,48,52,57,58,75,96,186,223
0.80 - 0.99 1,4,5,13,35,123,150,173,174,185,195,199,214,220,231
0.60 - 0.79 39,132,213,235
5 0.59 15,207,233

Tot slot is op basis van de resultaten van de manipulatie-exeratie getracht een
onderscheid  aan  te brengen tussen  de 17 DIF-items waarbij  aanpassing niet nodig
is en DIF-items waarbil aanpassing wenselijk is (zie Hoofdstuk 8). Hieruit blijkt dat
dit   laatste het geval   is   voor   vij f items. Deze items   zijn a fkomstig   uit de toets-

onderdelen  Taal  (item   1,4  en   5),  Informatieverwerking   (item  150)  en  Wereld-
orientatie (item 213) Tabel 9.6 geeft een overzicht van de toekenning van DIF en
itembias voor alle 32 DIF-items.
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Tabel 9.6: Toekenning van DIF en itembias per Eindtoetsonderdeel, onderverdeeld naar items
die DIF vertonen waarbij aanpassing niet noodzakelijk is, items die DIF vertonen waarbij
aanpassing wenselijk is, items die itembias vertonen en items waarbij nader onderzoek naar de
bron van DIFD noodzakelijk is
 DIF·Items inhetnadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen
g Taal Rekenen '     .      'Informatieverwerkina.We-reldoria-ntatle
DIF - aanpassing   13, 39                            -                                                                                231, 233
niet noodzakelijk
DIF - aanpassing   1, 4, 5                        - 150 213

wenselijk
Itembias 52,58           75 132,173,174 185, 195, 223
Nader onderzoek    15, 35                            -                                    -                                         235
DIF-items in het voordeel van Turkse/Marokkaanse leertingen        -     -   -        3

Taal -   '  '°   ' 'Rekenen       ,-' Informatieverwerkint-Weretdoriantatie
DIF - aanpassing  42, 45, 48, 57         -                         -                             186,199,214,220
niet noodzakelijk
DIF - aanpassing  -
wenselijk
Itembias                -                             -
Nader onderzoek   -                          96 123 207

Een belangrijke vraag die op basis van de hierboven beschreven onderzoeks-
resultaten gesteld zou moeten worden is wat de implicaties zijn van de minwezig-
heid van DIF en itembias in de Eindtoets Basisonderwijs. Zoals beschreven in de
Hoofdstukken 1 en 8, wordt de score die door de leerlingen is behaald op de
onderdelen Taal, Rekenen en Informatieverwerking omgerekend naar een stan-
daardscore, een gestandaardiseerde score tussen 501 tot 550 die jaarlijks wordt
gecorrigeerd voor de moeilijkheidsgraad van de toets en voor populatieverschillen
met het voorgaande jaar (vanaf 2003 wordt deze score bet:ekend op basis van de
behaalde scores op de onderdelen Taal, Rekenen en Studievaardigheden). Deze
standaardscore wordt vervolgens met behulp van zogenaamde vuistregels (Lubbe
et al., 2005) gekoppeld aan een bepaald type voortgezet onderwijs. Uit onderzoek
van het Cito blijkt dat 74% van de in het onderzoek onderzochte scholen
daadwerkeli k gebruik maakt van deze vuistregels (Lubbe et al, 2005). Wel hanteren
de meeste scholen geen strikte norm; overleg over plaatsing lijkt bi j de meeste
scholen tot de mogelijkheid te behoren.

Niettemin bevestigt het hoge percentage scholen dat gebruik maakt van de
standaardscore inzake de plaatsing van de leerlingen niet alleen de grote waarde die
door de scholen aan deze standaardscore toegekend wordt, maar ook de impact die
de door de leerlingen behaalde score op hun onderwijstoekomst heeft. Het staat
dan ook buiten kilf dat de behaalde standaardscore een goede afspiegeling zou
moeten zijn van de daadwerkelijke capaciteiten van de leerlingen.

Zoals in de Hoofdstukken 2 en 8 beschreven, is het gevolg van de aanwezigheid
van itembias dat de door de leerlingen behaalde score geen luiste afspiegeling is van
hun capaciteiten. Dit komt doordat additionele kennis en vaardigheden die niet
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door alle leerlingen in gelijke mate beheerst worden een rol spelen bij het
beantwoorden van items met itembias.

Een hieruit voortvloeiende vraag is dan ook wat de daadwerkelijke gevolgen zijn
van de aanwezigheid van itembias root: de advisering van leerlingen wat betreft de
verschillende onderwijstypen in het voortgezet onderwils en daarmee voor de
predictieve validiteit van de Eindtoets. Binnen het uitgevoerde onderzoek is het
echter niet mogelijk om de relatie na te gaan tussen Differential Item Functioning
en itembias enerzilds en toetsbias anderzijds. De beschikbare onderzoeken die
focussen op deze relatie zijn zeer beperkt (Pae & Park, 2006) Bovendien li ken de
verschillende onderzoeksresultaten elkaar tegen te spreken. Zo stellen onder meer
Drasgow (1987), Roznowski & Reith (1999) en Zumbo (2003) dat de aanwezigheid
van DIF-items geen consequenties heeft voor toetsbias. Takala & Kaftand ieva
(2000) en Pae & Park (2006) daarentegen, concluderen dat de aanwezigheid van
DIF-items, ongeacht de richting van DIF (voordeel of nadeel van de onderzochte
subgroep) wel leidt tot toetsbias. Op basis van deze bevindingen stellen zi) dat
DIF-items zonder meer uit de toets verwi derd zouden moeten worden. Z# sluiten
hierbij aan bi  onder meer Pae (2004) en Maller (2001) die concluderen dat DIF-
analyse verplicht zou moeten zijn bij toetsen waarvan de toetsresultaten grote
implicaties kunnen hebben en dat de consequentie van de resultaten van deze
analyse zou moeten zijn dat van items waarbij DIF is geconstateerd verwijderd
worden ult de toets.

Omdat de relatie tussen DIF en itembias enerzijds en toetsbias anderzi ds met
name bi  toetsen waarvan de resultaten implicaties hebben voor de (onderwijs)-
toekomst van de toetsdeelnemers, zoals bijvoorbeeld schoolvorderingstoetsen en
IQ-testen, van groot belang is - beslissingen worden immers genomen op basis van
de resultaten op een toets en niet op basis van resultaten op afzonderlilke toets-
items - wordt nader onderzoek hiernaar dan ook aanbevolen.

Daarnaast is het bij toekomstig DIF- en itembiasonderzoek van belang dat er
meer onderzoek wordt verncht naar de verschillende DIF-typen. Hierbij zou niet
alleen moeten worclen ingegaan op het onderscheid op basis van de aan- of af-
wezigheid van 'valkuilen' (zie onderzoeksvraag 4), maar tevens gekeken moeten
worden naar de effecten die (het gebrek aan) algemene kennis, los van de kennis die
de leerlingen zouden moeten beheersen op basis van het basisschoolcurriculum,
heeft op DIF-items. Hierbii zou duideli k moeten worden aangegeven welke
verschillende DIF-typen er zijn, hoe deze zich tot elkaar verhouden en wat de
relatie ervan is met itemblas.

Tot slot wordt aanbevolen meer onderzoek te verrichten naar de oorzaken van
DIF en itembias. Zoals eerder is aangegeven, moet, vanwege de verschillen in de
leerlingpopulaties en het beperkte aantal gemanipuleerde DIF-items per ver-
wachting, enige voorzichtigheid in acht genomen worden bij het generaliseren van
de in dit onderzoek bevestigde verwachtingen omtrent de oorzaken van DIF.
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Kwantitatief onderzoek naar de in dit onderzoek opgestelde verwachtingen, waarbij
een groot aantal items bij vergelijkbare leerlingpopulaties in hun oorspronkelijke en
gemanipuleerde vorm worden afgenomen, zou mogeli k meer zekerheid kunnen
geven over de juistheid en kwaliteit van deze verwachtingen. Daarnaast is het in (lit
onderzoek niet bij alle items mogelijk gebleken om een mogelijke bron van DIF
aan te duiden. Nader onderzoek naar de oorzaak van DIF bij deze items, mogelijk
door vergeli kbare items erbij te betrekken, wordt dan ook aanbevolen.

Ondanks alle voorzichtigheid die in acht genomen moet worclen, is het desondanks
zeker mogelijk om op basis van de resultaten van de verschillende (deel-)
onderzoeken enkele aanbevelingen te doen met betrekking tot het construeren van
DIF-vrije toetsen.

Op de eerste plaats lijkt het goed mogelijk om met een tweetal kleinschalige
onderzoeken, een plus-en-minmethode en een hardopdenkprocedure, voorafgaand
aan de afname van een toets na te gaan of er bij een aantal items wellicht sprake
zou kunnen zijn van DIF. Uit de analyse van de resultaten van de in dit onderzoek

uitgevoerde plus-en-minmethode en hardopdenkprocedure bleek dat, ondanks het
beperkte aantal informanten, de informatie die door de informanten werd gegeven
vrijwel gelijk was. Het bevragen van meer informanten zou, met andere woorden,
hoogstwaarschijnlijk niet tot nieuwe of aanvullende informatie hebben geleid. Op
basis van deze twee deelonderzoeken bleek het goed mogelijk potentiele DIF-
oorzaken te achterhalen. Bovendien bleken de Pabostudenten, nadat zij eerst zelf
de items kritisch hadden beoordeeld middels de plus-en-minmethode en daarna een
hardopdenkprocedure bi  een Turkse of Marokkaanse leerling hadden afgenomen,
goed in staat om uit alle beschikbare DIF-items die items te selecteren die DIF
vertonen in het nadeel van Turkse/Marokkaanse leerlingen. Tevens bleek het
daarnaast mogelijk om op basis van de middels beide procedures opgedane kennis
in niet eerder onderzochte Eindtoetsen items aan te wijzen die, na statistische
analyse, daadwerkelijk DIF bleken te vertonen. Dit was zowel mogeli k voor items
die DIF vertonen in het nadeel van Turkse en Marokkaanse leerlingen als voor
items die in hun voordeel werken. Op basis van het voorgaande wordt dan ook
aanbevolen om items waarvan op basis van de in dit onderzoek beschreven
verwachtingen verondersteld kan worden dat deze mogelijkerwijs DIF vertonen, in
een tweetal kleinschalige experimenten voor te leggen aan leerlingen van groep 8

(plus-en-minmethode en hardopdenkprocedure) en eventueel ook aan leerkrachten

van groep 8 (plus-en-minmethode).
Op de tweede plaats is het aan de hand van de opgestelde en bevestigde

verwachtingen mogelijk enkele richtlijnen te geven voor het construeren van zo
veel mogelilk DIF-vrije toetsen. Op basis van de eerste verwachting, aandacht voor
specifieke itemkenmerken, kan worden aanbevolen om tijdens het construeren van
items extra aandacht en zorg te geven aan de tekstuele context van de items en aan
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de illustraties die aan deze items worden toegevoegd. Hoewel dit een voor de hand
liggende aanbeveling lijkt, blijkt uit de praktijk dat met name illustraties weliswaar
zorgvuldig worden uitgezocht, maar dat de impact die deze illustraties hebben
wordt onderschat. Keuze tussen verschillende illustraties zou dan ook niet enkel
gebaseerd moeten zijn op esthetische en lay-outtechnische overwegingen, maar

voornamelijk op de geschiktheid ervan. Dit zou bij een kleine groep leerlingen,
bijvoorbeeld met behulp van een hardopdenkprocedure, uitgeprobeerd moeten
worden. Uit het onderzoek is immers gebleken dat het van groot belang is dat een
opgave geen elementen bevat die potentieel ambigu zijn. Illustraties en tekstuele
contexten van opgaven dienen daarom zorgvuldig gecontroleerd te worden op
elementen die zich kunnen lenen voor het door de leerlingen toepassen van
verticale relaties en woordassociaties.

De tweede verwachting, het gebruik van standaardantwoordmogelijkheden, leidt
tot de aanbeveling dat, wanneer het construct van de vraag  :lit toelagit, afteiders als

'geen fout' en 'zo laten staan' vet:meden zouden moeten worden. Uit de deel-
onderzoeken is gebleken dat deze antwoordmogelijkheden door Turkse en Marok-
kaanse leerlingen anders geinterpreteerd worden dan door Nederlandse leerlingen.
De eerstgenoemde groep leerlingen lijkt de standaardantwoordmogelijkheden te
beschouwen als antwoorden die, naast het door het Cito als correct beschouwde
antwoord, ook goed zijn. Door deze standaardantwoordmogelijkheden te vermiiden
en te vervangen door een concreter antwoordalternatief wordt de leerling meer
gedwongen een weloverwogen keuze te maken. Overigens moet hierbij vermeld
worden dat de standaardantwoordmogelijkheid 'geen fout' sinds 2002 niet meer in
de Eindtoets Basisonderwijs is opgenomen. Daarnaast wordt aanbevolen om
infortnatie omtrent de wijze waarop Turkse en Marokkaanse leerlingen omgaan met
dergelijke standaardantwoordmogelijkheden bekend te maken onder leerkrachten,
zodat hier specifiek klassikaal aandacht aan besteed kan worden.

Op basis van de derde verwachting kan gesteld worden dat het in een opgave
gehanteerde taalgebruik toegankelijk dient te zijn voor alle leerlingen uit groep 8
Hoewel ook deze aanbeveling voor de hand liggend lijkt, is uit de manipulatie-
exercitie gebleken dat 'te moeilijk' taalgebruik - als het niet tot het te meten
construct behoort - in een aantal gevallen de oorzaak is van itembias (bijvoorbeeld
item 75). Aanbevolen wordt dan ook om te voorkomen dat een vraag, de ant-
woordmogelijkheden en/of de tekst die ter beantwoording van het item gelezen
dient te worden, woorden en/of uitdrukkingen bevatten die niet noodzakelijkerwijs

even bekend zijn bij alle leerlingen en die daardoor een belemmering kunnen
vormen bij het beantwoorden van de opgave. Uiteraard is dit enkel het geval
wanneer kennis van de woorden en/of uitdrukkingen niet behoren tot het
kennisdomein dat het specifieke item beoogt te meten.

Voor de ovenge bevestigde vet,wachtingen, de venvachtingen 6 en 8 (res-
pectieveli k 'spellingfouten in werkwoorden' en 'religieD, geldt dat deze enkel items
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bevatten die DIF vertonen waarbij aanpassing niet noodzakelijk is. Het gaat hierbij
om items behorend tot de opgavenrubrieken "Spellen van werkwoorden" en
"Maatschappelijke verhoudingen en geestelijke stromingen". Uit de analyses van de

deelonderzoeken en de resultaten van de manipulatie-exercitie is gebleken dat de
oorzaken van DIF bij de items behorend tot deze rubrieken te wijten ziln aan
daadwerkelijke verschillen in kennis en vaal:digheden tussen de onderzochte
subgroepen. Er is, met andere woorden, bi) deze items sprake van terechte
differentiatie.

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek hebben duidelijk geleid tot kennis-

vermeerdering omtrent de oorzaken van DIF. Niet alleen zijn in het onderzoek,
anders dan de meeste tot dusver uitgevoerde research op dit gebied, ook toets-

deelnemers en verschillende experts betrokken bi  het evalueren van de items
waarbij sprake is van DIF, ook zijn manipulaties uitgevoerd om de, op basis van de
deelonderzoeken opgestelde verwachtingen omtrent de bronnen van DIF, statis-
tisch te toetsen en is getracht een eerste antwoord te geven op de vraag of er
behalve DIF bij de onderzochte items ook sprake is van itembias. Dit neemt echter

niet weg dat er, zoals eerder aangegeven, nog veel onderzoek verricht moet worden
naar onder meer de oorzaken van DIF en itembias, verschillende soorten DIF en
mogelijkheden om DIF tijdens het construeren van toetsen te voorkomen. Dit sluit
aan bi  de volgende aanbeveling die door Bugel & Sanders (1998: 20) eerder vanuit

het Cito zelf is geformuleerd inzake kennisbevordering omtrent DIF en itembias:
"Het voorkomen van partijdigheid vraagt om een deskundigheid die meer inhoudt dan
objectiviteit, goede bedoelingen en gezond verstand. (. ..) Toetsspecialisten moeten in de
gelegenheid gesteld worden hun deskundigheid op dit terrein te vergroten. Afedewerkers
van het Cito zouden daartoe een cursus moeten volgen. Leden van de Advies Commissie
van Docenten en andere itemschriivers zouden de beschikking moeten hebben over
schrifteliik materiaal."
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Bijlagen

Toelichting

In dit overzicht zi n de volgende bijlagen opgenomen:
•    Bijlage 1: Items uit de Eindtoets Basisonderwijs  1997 die DIF vertonen.

• Bijlage 2: Items uit de F.indtoets Basisonderwijs 2002 die onderzocht zijn in
deelonderzoek 5.

• Bijlage 3: Items uit de Eindtoets Basisonderwijs 2003 die onderzocht zijn in
deelonderzoek 5.

• Bijlage 4: Teksten behorend bij de DIF-items uit de Eindtoets Basisonderwijs
1997 en de onderzochte items uit de Eindtoetsen 2002 en 2003.

84 de items  uit de Eindtoets Basisonderwijs  1997  wordt in  Bijlage  1 de volgende
informatie weergegeven:
•  het oorspronkelijke item zoals opgenomen in de betreffende Eindtoets;
•  het gemanipuleerde item zoals opgenomen in toetsboekje 1 (deelonderzoek 5);
•  het gemanipuleerde item zoals opgenomen in toetsboekje 2 (deelonderzoek 5);
•    de percentages gegeven antwoorden  in   1997   en  in   toetsboekie   1   (TBi)   en  2

(TB2) (deelonderzoek 5), onderverdeeld naar leerlingen met een Nederlandse,
Turkse en Arabisch/Berberse thuistaalachtergrond;

• de gegevens van de statistische analyses Mantel-Haenszel (MH) en One
Parameter Logistic Model   (OPLM)   in    1997    en   in de toetsboekjes    1    en   2

(deelonderzoek 5)
-    Bij MH wordt de z-waarde  vet:meld.  Bij  de oorspronkelijke items  uit   1997

geeft deze z-waarde (NED-TAB) de mate van DIF aan voor de twee
onderscheiden subgroepen: (1) leerlingen met een Nederlandse thuistaal-
achtergrond, (2) leerlingen met een Turkse of Arabisch/Berberse thuis-
taalachtergrond. Bi j de gemanipuleerde items en de toegevoegde items uit de
Eindtoetsen 2002 en 2003 worden twee z-waarden vermeld. De eerste waarde

(NED-TUR) geeft de mate van DIF aan wanneer de subgroepen 'leerlingen
met Nederlandse thuistaalachtergrond' en 'leerlingen met Turkse thuis-
taalachtergrond' vergeleken worden, de tweede waarde (NED-A/B) geeft de
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mate van DIF aan wanneer de subgroepen 'leerlingen met Nederlandse
thuistaalachtergrond' en 'leerlingen met Arabisch/Berberse thuistaalachter-
grond' vergeleken worden.

- Bii OPLM wordt de p-waarde en de X2-waarde aangegeven. 84 alle items
geren deze waarden de mate van DIF aan voor de twee onderscheiden
subgroepen: (1) leerlingen met een Nederlandse thuistaalachtergrond, (2)
leerlingen met een Turkse of Arabisch/Berberse thuistaalachtergrond.
Daarnaast wordt het aantal overschrijdingen van het betrouwbaar-
heidsinterval (zowel in het voordeel als in het nadeel) aangegeven. Bi  de
items uit de Eindtoets Basisondenvijs 1997 worden de overschrildingen
weergegeven van de totale groep leerlingen met een Turkse of Arabisch/
Berberse thuistaalachtergrond (TAB; overschrijdingen boven het betrouw-
baarheidsinterval worden weergegeven als + en overschrijdingen onder het
interval als  -).  Bil de gemanipuleerde items  en de toegevoegde items  uit de
Eindtoetsen 2002 en 2003 wordt onderscheid gemaakt tussen beide groepen
leerlingen (leerlingen met Turkse thuistaalachtergrond=T, leerlingen met
Arabisch/Berberse thuistaalachtergrond=A/B) en tussen overschnidingen
boven en onder het betrouwbaarheidsinterval (respectievelijk + en -)

Bij de items uit de Eindtoetsen 2002 (Bijlage 2) en 2003 (Bijlage 3) worden de
oorspronkelijke items weergegeven, de gegevens van de statistische analyses en de
percentages gekozen antwoordmogelijkheden in toetsboekje 1 en 2 (deelonderzoek
5). De teksten uit de Eindtoetsen 1997, 2002 en 2003 die behoren bij de besproken
items, zijn in hun oorspronkelijke vorm weergeven in Bijlage 4. Onderstaande
index bevat paginaverwifzingen naar alle in de bijlagen opgenomen items en
teksten.

Index

Bijlage 1: DIF-items uit de Eindtoets Basisonderwijs 1997  261
Item 1  26/
Item 4  262
Item 5  263
Item  13     264
Item 15    265
Item 35  266
Item 39  267
Item 42  268
Item 45  269
Item 48  269
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Item 52  270
Item 57  27/
Item 58  272
Item 75  273
Item 96  274
Item 123   274
Item 132  275
Item 150  277
Item  173     280
Item 174  281
Item  185    282
Item  186    284
Item 195 285
Item 199   286
Itern 207  287
Item 213  288
Item 214  290
Item 220  29/
Item 223  292
Item 231   294
Item 233  296
Item 235  297

Bijlage 2: Items uit de Eindtoets Basisonderwijs 2002  299
Item 20-EB02  299
Item 31-EB02  299
Item 33-EB02  300
Item 34-EB02  300
Item 39-EB02  30/
Item 40-EB02  30/
Item 57-EB02  302
Item 80-EB02  302
Item 81-EB02  303
Item 86-EB02  303
Item 99-8802  304
Item 208-E802  304
Item 209-EB02  305
Item 215-EB02  306
Item 231-EB02  307
Item 236-E802  308
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Bijlage 3: Items uit de Eindtoets Basisonderwijs 2003   309
Item 26-EB03  309
Item 28-EB03  309
Item 122-E803  310
Item  188-E803    3 1 1
Item 208-EB03    3 /2
Item 227-EB03  3/3
Item 244-EB03    3 14

Bijlage 4: Teksten behorend bij items uit de Eindtoetsen 1997, 2002 en
2003 315

Teksten behorend bij de items  1,4 e n 5    3 1 5
Teksten behorend bij de items  1 3 en  1 5    3 1 6

Teksten behorend bij de items 35 en 39 3/7
Teksten behorend bil de items  123 en  132    3/9
Teksten behorend bij de items  173 en  174    32/
Teksten behorend bij item 20-EB02   323
Teksten behorend bil de items 31-EB02, 33-EB02, 34-EB02, 39-EB02 en
40-EB02 325
Teksten behorend bij item 57-EB02  326



Bijlage 1: DIF-items uit de Eindtoets Basisonderwijs 1997

Item 1

Oorspronkelijk item
Lees: B. opgepakt.  (r.5'lim 7)
Wat kan Sigrid het beste doen met: het (r.7)?

A  Zo laten staan.
B  Vervangen door: dat
C  Vervangen door: dit
D  Vervangen door: hem

Gemanipuleerd item TBl: item lA
Aanpassing in tekst:
5   Het was een schildpad! Er was niemand te
6  bekennen van wie de schildpad zou kunnen zijn,
7  dus toen heb ik het maar snel opgepakt.

Lees: E r. . . opgepakt.  (r.5 t/m 7)
Wat kan Sigrid het beste doen met: het (r.7)?

A  Zo laten staan.
B  Vervangen door: dat
C  Vervangen door: dit
D  Vervangen door: hem

Gemanipuleerd item TB2: item lB
Lees: E r. . . opgepakt. (r.5 t/m 7)
Wat kan Sigrid het beste doen met: het (r.7)?

A  Vervangen door: hun
B  Vervangen door: dat
C  Vervangen door: dit
D  Vervangen door: hem

Tabel  1:  Item 1, percentages gegeven antwoorden

  Nederlands Turks ArabiscWBerbers             -. {
L         A  ,   .8  i    C       D       A    '   B_  .   C    _  D'   11   A      1 8   1    C_     D   . ,1
1997  15 1 1 83 36     6    4     55    31     5    3     60
TBl 21 1 1 77 32     3    2     63    31     4    2     63
TB2   1    7     2     88    4    13    4     78     2    14    3     79

Tabel 2: Item 1, gegevens statistische analyses MH en OPLM
· -        MH (z)                                        OPLM                       Overschrijdingen

_     NED-TAB . NED-TUR. NED-A/8._  p. .           .      F                       TAB                T                _      A/B

1997 3.5796 -  - 0.000 92.828 -2 -
T81 - 1.2951 1.3264 0.582 28.745 - - -
T82 - 0.9098 0.7681 0.342 29.385 - - -



262 Differential Item Functjoning en itembias in de Cito-Eindtoets Basisonderwils

Item 4

Oorspronkelijk item
Lees:  Dat...  niks.  (r. 22 Um 25)
Wat kan Sigrid het beste doen met: . . . voor  advies  van... (r. 22)?

A  Zo laten staan.
B  Vervangen door:   . bij advies van .
C   Vervangen door:     . in advies van  ...
D   Vervangen door:     . op advies van  ..,

Gemanipuleerd item TBl: item 4A
Lees:  Dat . . . niks.  (r. 22 t/m 25)
Wat kan Sigrid het beste doen met: ... voor advies van  . (r. 22)?

A  Vervangen door:   . naar advies van .
B   Vervangen door:     . bij advies van  ..
C  Vervangen door:   . in advies van
D    Vervangen door:... op advies  van...

Gemanipuleerd item TB2: item 4B
Aanpassing in tekst:
21 Binnenkort maak ik een terrarium en komt er een
22 tweede schildpad bij. Dat doe ik voor advies van
23 m'n nichtje. Die zei namelijk: Hij moet weI gezelschap
24 hebben, want alleen op de wereld is ook maar
25 niks.

Wat moel Sigrid doen met: .. voor adw'es van...  in de volgende zin:
'Dat  doe  ik voor advies van  mijn  nichtje.'  (r.  22,23)7

A  Zo laten staan
B  Vervangen door: Dat doe ik bij advies van mijn nichtje.
C  Vervangen door: Dat doe ik in advies van mijn nichtje.
D  Vervangen door: Dat doe ik op advies van mijn nichtje.

Tabel 3: Item 4, percentages gegeven antwoorden

4 Nederlands Turks ArabiscWBerbers
t__   _A.B     'C      D. .    A      B      CD      A      B.CD
1997 11 5 3     80    36    16    9     39    33    23    7     36
TBl 30    7     7     55    34    12    9     45    39    16    7     37
TB2   13    8     8     70    32    16 7 44    25    17    9     48
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Tabel 4: Item 4, gegevens statistische analyses MH en OPLM
MH (z) OPLM Overschrildingen

NED-TAB NED-TUR NED-A/B D YR             TAB          T              A/B
1997 5.0869 -  - 0.000 138.968 -6  -  -
T81 - 0.6403 1.6658 0.142 39.467 -  -  -1
T82 - 2.2480 14861 0.010 52.275 -  -1  -

Item 5

Oorspronkelijk item
Lees:  W e. . .  /even. (r. 12,13)
Wat kan Sigrid het beste doen met: zelfs (r. 13)?

A  Zo laten staan
B  Vervangen door: als
C  Vervangen door: bovendien
D  Vervangen door: evenzo

Gemanipuleerd item TBI: item SA
Sigrid gebruikt in de volgende zin het woordje 'ze/fs'. Is dat goed?
'
We  lazen  dat  moerasschildpadden  zowel  in  het
water zelfs op het land kunnen leven.'  tr. 22, 23)?

A Ja
B  Nee, ze moet het vervangen door: als
C  Nee, ze moet het vervangen door: bovendien
D  Nee, ze moet het vervangen door: ook

Gemanipuleerd item T82: item SB
Lees: We ... /even. (r. 12,13)
Wat kan Sigrid het beste doen met: zelfs (r. 13)?

A  Vervangen door: ook
B  Vervangen door: als
C  Vervangen door: bovendien
D  Vervangen door: evenzo

Tabel 5: Item 5, percentages gegeven antwoorden

Nederlands Tu,ks ArabiscWBerbers
ABCDABCpABCD

1997  10    78 5 625451912156799
T81 5 60    3     31     13 34 8 45 6    50    6     36
T82  36    54 6 3    46    36    11     6 40 50    6      3
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Tabel.6: Item 5, gegevens statistische analyses MH en OPLM
f          MH (2)     ,                                    OPLM         -             Overschnldingen           -
--- · ..NED-TAB NED-TUB .NED-A/8  9 -     *2        TAB    . T        Am.._ -_
1997 2.4372 -  - 0.356 32.260 -1  -
T81 - 2.5677 0.4914 0.000 67.265 -  -4  -
T82 - 1.1202 -0.8515 0.100 41.400    -         -

Item  13

Oorspronkelijk item
Lees: Tot... zitten.  (r.  4,5)
Wat had Marieke ook kunnen schrijven in plaats van: .  . dat ik het niet  langer zag zitten.  (r.  4,5)

A    . dat ik in de wolken was.
B    . dat ik ten einde raad was.
C    . dat ik teveel hooi op mijn vork had genomen.
D  ... dat ik van toeten nog blazen wist.

Gemanipuleerd item TBl: item 13A
Aanpassing in tekst:
4  ouders er niks van. Tot het moment dat ik ten
5   einde raad was. Nadat ik met mijn moeder had

Lees: Tot.. . was. (r. 4,5)

Wat had Marieke ook kunnen schrijven in plaats van:...  dat ik ten einde raad was. (r. 4,5)

A    . . .  dat  ik  in de wolken was.
B    .. dat ik het niet langer zag zitten.
C    . dat ik teveel hooi op mijn vork had genomen.
D   . . . dat ik van toeten noch blazen wist.

Gemanipuleerd item T82: item 138
Lees: Tot... zitten.  (r. 4,5)
Wat had Marieke ook kunnen schrijven in plaats van:    . dat ik het niet langer zag zitten. tr. 4,51

A    . dat ik in de wolken was.
B    . dat ik ten einde raad was.
C    . dat ik teveel op mijn schouders genomen had.
D   . . . dat ik van toeten noch blazen wist.

Tabel 7:  Item 13, percentages gegeven antwoorden

Nederlands '· Turks Arabisch/Bert)ers             i
A     BC     D t'  A' B C           EL--  A   ....8--0.- ...P-.- -.

1997  3     79    11     6    12    49    25    13    11     54    25    10
T81   3     79     7 10 5    72    13    10     5    70    12    12
T82   1     69    20 9 7    54    26    12     6    56    26    11
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Tabel 8:  Item 13, gegevens statistische analyses MH en OPLM
M H (z) OPLM Overschrijdingen

t..___NEDLTAB_NED-TAJEI NEQ-MB _P. ___.._.Xt----TAB..._-3 -  ._AB_...
1997 3.4470 -  - 0.000 88.556 -4  -  -
T81 - 0.5628 0.8798 0.000 75.461         -                  -                  -1

T82 - 1.2286 0.7868 0.013 50.973 -  -

Item  15

Oorspronkelijk item
Daarna ging het een stuk beter.
Waar kan Marieke deze zin het beste plaatsen?

A achter: zitten. (r. 5)
B  achter: . . praten. (r. 8)
C  achter: ... gegeven. (r. 20)
D  achter: ... toegestapt. (r. 24)

Gemanipuleerd item TBl
Geen manipulatie opgenomen in TBl.

Gemanipuleerd item T82: item 158
Achter welke zin kan Marieke nog de volgende zin schrijven:
Daarna ging het een stuk beterl

A   Achter: Tot het moment dat ik het niet langer zag zitten. (r. 4,5)
B  Achter: De juf ging toen met de twee aanstichters praten. (r. 7,8)
C  Achter: Ik heb toen de kleinste van de twee flink van langs gegeven. (r. 19, 20)
D  Achter: Na veel gepraat met een paar mensen is zij nog een keer naar haar toegestapt. (r. 23,
24)

Tabel 9:  Item 15, percentages gegeven antwoorden

Nederlands Turks ArabiscWBerbers
.A_._-8       C       D       A       B       C       D       A       B       C -..0_..

1997  3     11    75    10    5     23    54    18    10    16    51    22
T82   6     12    57    24    6     14    54    25    8    15    51    25

Tabel  10: Item 15, gegevens statistische analyses MH en OPLM
MH (z) OPLM                  Overschrildingen

.NEDJAU.NED-IWE.- NEDJMB ..I - _._42-_ __..IAB_.- AL.__  _ _A/El   ..., 1
1997 1.9633           -                        - 0.393 31.464     -2           -            -

T82 - -0.6745 -0.5411 0.943 19.658    -         -         -
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Item 35

Oorspronkelijk item
Welk woord kan Francien het beste plaatsen achter: niet. (r. 11)?

A  in zicht
B naar voren
C opdagen
D opdoemen

Gemanipuleerd item TBl: item 35A
Welk woord kan Francien het beste plaatsen achter: niet. (r. 11)?

A opzetten

B optreden
C opdagen
D ophalen

Gemanipuleerd item T82: item 358
Achter het woord 'niet' kan Francien nog iets toevoegen. Wat dan?
Hij wachtte en wachtte, maar de herfstkoning kwam niet ......   (r. 11)

A  in zicht.
B naar voren.
C opdagen.
D opdoemen.

Tabel  1 1:  Item 35, percentages gegeven antwoorden

i» " „ Nedettands  '        -   Tums
-

Arabisch/Berbers 5.       1
f     '       A:B          C.D.AB,    ,CD           A.B'         C          D      -1
1997  4 2 92    2     34     9    49 8 21 7 67    5
T81   4 3 88    3     20    13    60    7 7 8     80    4
T82  5 2 89    2     37     8    49 5 19 3 69    7

Tabel 12: Item 35. gegevens statistische analyses MH en OPLM
1         MH (z)  '           - - OPLM  - « i   Overschrldingen
  -  NED-TAB.NED-TUR_NED-A/B D»     »F «    TAB    T  '   AS_
1997 5.7744 -  - 0.000 213.518 -6  -
T81 - 3.6730 0.8477 0.000 128.291 -  -5  -
T82 - 4.6364 2.0968 0.000 176.387   -         -5        +1
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Item 39

Oorspronkelijk item
Lees: Z e. . . hebben.  (r. 27 1/m 29)
Wat kan Francien ook schrijven in plaats van: beetje (r. 28)?

A spoortje
B stulge
C wolkie
D zuchtje

Gemanipuleerd item TBl: item 39A
Aanpassing in tekst:
27 met zijn ambtenaren op reis. Ze lieten het land
28 zonder een beetje wind achter. Dat moesten
29 de achterblijvers er maar voor over hebben. De

Wat kan Francien ook schrijven in plaats van: een beetje in de volgende zin:
'Ze lieten het land zonder een beetje wind achter.' (r. 28)

A   Ze lieten het land zonder een spoortje wind achter.
B   Ze lieten het land zonder een stukje wind achter.
C   Ze lieten het land zonder een wo'Ne wind achter.
D   Ze lieten het land zonder een zuchtje wind achter.

Gemanipuleerd item TB2: item 39B
Aanpassing in tekst:
27 met zijn ambtenaren op reis. Ze lieten het land
28 zonder een beetje wind achter. Dat moesten
29 de achterblijvers er maar voor over hebben. De

Wat kan Francien ook schrijven in plaats van: een beetje wind (r. 28)?

A  een spoortje wind
B  een stukje wind
C  een woINe wind
D  een zuchtje wind

Tabel  13:  Item 35, percentages gegeven antwoorden

Nederlands Turks Arabisch/Berbers
ABC      D .    A   _   B      C.__.D_   A      B      CD     ;

1997  10    5 8 77    17    21    22    39    20    17    21    42

T81 11 4 9     74    22    14    16    47    14    11    16    58

T82   7 5 6     81    15    15    14    55    13    10    13    61
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Tabel 14: Item 35, gegevens statistische analyses MH en OPLM
--

t           MH (z) OPLM Overschrildingen
1.--r_-NED:TAB.-Ng[NUB.NED·A/B.'0.     '-Y'-9-1,  TTAB-- : "TS»:- .:'AIB.--- -
1997 3.5362 -  - 0.000 132.766 -4  -
TB1 - 2.8097 1.3857 0.000 93.346 -  -2  -
T82 - 2.6662 1.7301 0.000 80.099 -  -2  -

Item 42

Oorspronkelijk item
A   Hij smeet het afval in de ton.
B   Het jongetje barste toen in tranen uit.
C  Het is zijn verdiende loon.
D  Geen fout.

Gemanipuleerd item TBl: item 42A
A Hij waste z4n handen.
B H4 barste toen in tranen uit.

C Hij paste de nieuwe schoenen.
D  Geen fout.

Gemanipuleerd item TB2: item 42B
A H4 waste zijn handen.

B Hij barste toen in tranen uit.
C Hij paste de nieuwe schoenen.
D   Hij knarste zijn tanden.

Tabel 15: Item 42, percentages gegeven antwoorden

Nedertands Turks I .,.                                Arabisch/Berbers'' -'1-'  -9
-. ..Al.1118.._..C., .D. =8*-.-..B_.......C:...:..Q.   ....XI-  B.u,-3.0.d_„Pd_.1'

1997   9    59     1    31     15 57 2 26 7 53 2    39
T81   10    54     6    28    10    51     5    34    10 56 7    27
TB2  17    56    18     8    19    52    22     6    16    48    28     8

Tabel 16: Item 42, gegevens statistische analyses MH en OPLM
' - -  MHI(z) OPLM  '    8                        ' .   Overs6hrildingen                 -           .      :

 .'NEAT88'NEBJUR-NED-8/Fl_Rt..__.__)01.,L_»,TAB.--·i  J -1.-1  'Am.«- 3
1997 -2.8349 -   - 0.000 98.746 +4 -  -
TB1 - -0.8947 -1.6987 0.024 47.187 -  -  +1
T82 - -0.8526 -0.5369 0.208 37.112 -  -  +1
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Item 45

Oorspronkelijk item
A  Heeft ze weer op Monique gemopperd 
B   Jouw verhaal vindt de meester het beste.
C   Storte jij het tuinafval wei in de groene container?
D  Geen fout.

Gemanipuleerd item TBl: item 45A
A Monique mopperde over het weer.
B   Jouw verhaal vond de meester het beste.
C  Het vliegtuig storte neer in de woestijn.
D   De trainer spoorde zijn ploeg aan.

Gemanipuleerd item TB2: item 45B
A Monique mopperde over het weer.
B   Jouw verhaal vond de meester het beste.
C  Het vliegtuig storte neer in de woestijn.
D  Geen fout.

Tabel 17: Item 45, percentages gegeven antwoorden

  Nederlands 'Tukke ·          ».. -       7      Arabticft/Bdiberd,  1 ,       1
1.-,· A '- ·B.  .C....D,-  A'-' .·B' - .C· , tb.;  A. ..8.1.-C-:Dt·-i
1997 5 6 72 17 6 9    73    12    10     6    64    20
T81 3 16 73 8 1 9    85 5 5 11 77     7
T82  2     14    73    10    2     10    75    11     5    13    64    16

Tabel 18: Item 45, gegevens statistische analyses MH en OPLM
·'                 MH (z)    '             -        ,  - .-,    ,.    .                OPLM          ·        -      -  "-      Ovetschritclingen               -    "m

NED-TAB_.NED':TUR.NED-A/8   9.      .      le            'TAB'"S'..T'              A/B -'-,
1997 -2.4433 -  - 0.000 104.678 -  -  -
TB1 - -2.6637 -1.5882 0.000 69.522 -  +4  -
T82 - -1.6752 -0.3281 0.016 46.426 -  +2  -

Item 48

Oorspronkelijk item
A  De bus vervoert veel scholieren.
B  De supermarkt stunte al eerder met prijzen.
C  Het kind legde het afgepaste geld op de toonbank.
D  Geen fout.



270 Differential Item Functioning en itembias in de Cito-Eindtoets Basisonderwils

Gemanipuleerd item TBl: item 48A
A   De brandweer b/uste de brand.
B  De supermarkt stunte al eerder met prijzen.
C  De spijkerbroek paste niet.

D  Geen fout.

Gemanipuleerd item TB2: item 48B
A  De supermarkt stunte al eerder met prijzen.
B   De jongen ver/iet boos de klas.
C Dejongen verried zijn vriend.

D  Geen fout.

Tabel  19:  Item 48, percentages gegeven antwoorden

1 Nederlands Turks ·    ·.  - .     ,       ._    -         1 -·      Arablsch/Belbers
i A-    'B,   .,0      D    - A    - 8- ' ·C.Q.D..'.A'· f-TB-T':-C.- 'D
1997  12    64     8    16     18    63    12     7    15    55    11    20
T81   12   59     9    19    11    64    13    13    18    50    11    20
T82  53    3 36 7 57 2    30    10    38     2    45    13

Tabel 20: Item 48: gegevens statistische analyses MH en OPLM
1     .  ·   _  'MH (z) 9         -.-                  OPLM '    .  .  ,-:,'.  -   --·Ovirschrijdih 'gen' · ---   5-'        -
1  ,-- «NED-TAB NED-TUR NED-A/B.. D.  :  --312 2.:- .-'TAB ,='»--T».    - ..AS ,
1997 -2.1109    -           - 0.000 90.087 +2       -        -
T81 - -1.9467 -0.2149 0.000 72.853 -  +3 -1
T82 - -1.5687 0.5061 0.002 58.049 -  +3 -1

Item 52

Oorspronkelijk item
A  Op de wond zit een korsje.
B   Van ve/bazing viel hij van zijn stoel.
C  De zebrapaden worden opnieuw geschilderd.
D  Geen fout.

Gemanipuleerd item TBl: item 52A
A Het worsje smaakte lekker.
B Van verbazing viel hij van zijn stoel.

C   De zebrapaden worden opnieuw geschilderd.
D Een Heveheersbees#e eet wei honderd bladluizen per dag.
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Gemanipuleerd item T82: item 528
A Het feesje was erg gezellig.
B Van verbazing viel hij van zijn stoel.

C  De zebrapaden worden opnieuw geschilderd.
D  Geen fout.

Tabel 21:  Item 52, percentages gegeven antwoorden

Nederlands Turks Arabisch/Berbers
A   '   B      C      D      A      B      C      D     ·A B,     C-     D

1997 74 1 5 20 25    1     20    53    33    3     21    43
TBl 82    4     10     3    74    4     18     3    81 3 11     4
T82 79 1 4 15 73 2 5 19 69 4 9    17

Tabel 22: Item 52, gegevens statistische analyses MH en OPLM
MH (z) OPLM Overschrijdingen 1

NED-TAB .NED-TUR. NED-A/B D P TAB T Am f
1997 5.4920 -  - 0.000 141.405 -7  -
TB1 - 0.3421 -0.6427 0.238 30.746 -  -  -
T82 - -0.3774 0.0250 0.602 22.587 -  -  -

Item 57

Oorspronkelijk item
A  Dat was het vreemste dat ik ooit heb meegemaakt.
B   De bewuste/oze vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht.
C  Mijn oma heeft twee dwergpapegaaien.
D  Geen fout.

Gemanipuleerd item TBl: item 57A
A Het beesje piepte in zijn mand.
B   De bewuste/oze vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht.
C  Mijn oma heeft twee dwergpapegaaien.
D  Geen fout.

Gemanipuleerd item TB2: item 57B
A  Dat was het weemdste dat ik ooit heb meegemaakt.
B   De bewuste/oze vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht.
C  Mijn oma heeft twee dwergpapegaaien.
D Het beesje piepte in zijn mand.
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Tabel 23: Item 57, percentages gegeven antwoorden

Nederlands Turks Arabisch/Berbed
:S_1_82.-..811-_CL.   D·:    'A.-.,B·   .'C'     :'D,··.,--A.   .'= m.·.r  'C·.-':  0.    1
1997  55    3     14    27    52     6    14    27    64     4    15    17
TBl 70    6     10    12    63     7    12    18    69 7 8    15
TB2   8    7     15    69     6    12    17    65    6    11    14    67

Tabel 24: Item 57, gegevens statistische analyses MH en OPLM
1-      -M H (zi   '        -  --11,            -  OPLM    ,·              .    ' Overschrildingen ·,·            '       1
L.-NE[k.TAB..NE.0,3118 NED /8  D        .F      ''TAB      T '.-  .  A/13.-'.t.-rf
1997 -3.3025 -  - 0.000 142.799   +6        -
T81 - -0.1006 -0.8987 0.197 31.892   -         +1        -
T82 - -0.7105 -1.1012 0.483 30.674 -  -  _

Item 58

Oorspronkelijk item
A  De dief bleef hardnekkig ontkennen.
B   Kun je me dat ve#etje papier even geven?
C   Dat is een fe/icietatie waard.
D  Geen fout.

Gemanipuleerd item TBl: item 58A
A  De dief bleef hardnekkig ontkennen.
B  Kun je me dat velletje papier even geven?
C  De leerling had geen motievatie.
D  Geen fout.

Gemanipuleerd item TB2: item 58B
A  De dief bleef hardnekkig ontkennen.
B   Kun je me dat velletje papier even geven?
C   Dat is een fe#cietatie waard.
D  Het is belachel#k om zoiets te bedenken.

Tabel 25: Item 58, percentages gegeven antwoorden

  Nederlands
-

Turks,   '           .S·' '-"'   22,-    .   Arabisch/Berbers
F ' A..:B  C ..D ,..A '.8,-'IC' ;;D·2.'A- .B . C.. D
1997 2  1  84 13  5 6  58 31  5  2  62 31
T81 6 5 48 39     9    4     44    43    7     4     55    33
T82 5 4 87 3    13 7 76     4 8 4     83     4
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Tabel 26: Item 58, gegevens statistische analyses MH en OPLM

MH (z) OPLM Overschrijdingen
! ,    _ NED-TAB. NED-TUR NED-A/B:D                  F  .             TAB            Ill-_ -. -_AB    »...
1997 2.0478 -  - 0.063 42.673 - - -
T81 - -0.4234 -1.8837 0.006 54.420 -  -  +1
TB2 - 0.8580 -0.3963 0.625 21.240     -           -1          -

Item 75

Oorspronkelijk item
34 deel van de tocht wordt gefietst. De rest, 12 kilometer, gaat per kano.
Hoeveel kilometer is de totale tocht?

A  9 km C   36 km
B  16 km D  48 km

Gemanipuleerd item TBl: item 75A
Karin maakt een fietstocht. Zij heeft al 3,4 deel van de tocht gefietst.  De rest van de tocht is  12
kilometer en dat moet zij nog fietsen.
Hoeveel kilometer fietst Karin in totaal?

A 9 km C   36 km

B  16 km D   48 km

Gemanipuleerd item T82
3,4 deel

12 kilometer 4 „
&-R *, -

34 deel van de tocht wordt gefietst. De rest, 12 kilometer, gaat per auto.
Hoeveel kilometer is de totale tocht?

A  9 km C   36 km
B  16 km D   48 km

Tabel 27: Item 75, percentages gegeven antwoorden

Nederlands Turks ArabischfBerbers
3' '   A_ 8 1  C    D-_.A.   8    C.  ' -D_L._A_--3-8.--  C    D_
1997  3     12    16    69    17    25    21    36    18    22    14    45
T81   8     10    19    62    12     9    14    65    11    10    18    59
T82 7 8    20    63    12    14    24    49     8    12    37    41

Tabel 28: Item 75, gegevens statistische analyses MH en OPLM

MH (z) OFZM                             Oveithrijdin n                             i
. 11..      ....NED-TAB-NED:TUB_.NED:A/8-2----Xi... --TAB _--„-T___ _WB.

1997 1.9978       -                - 0.001 62.488 -2 -  -
T81 - -0.4673 -0.3278 0.658 23.496 - - -
T82 - 1.5292 1.7988 0.000 62.675 -  -1  -1
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Item 96

Oorspronkelijk item

HOLLAND
ANDIJVIE
ingredianten: vers gesneden

en gewassen andilvie

400 gr  f 1,99
Hoeveel kost deze andijvie ongeveer per kg?
A  f 0,50 C   f 5,-

B  f 3,- D   f 8,-

Gemanipuleerd item TBl
Geen manipulatie opgenomen in TB 1.

Gemanipuleerd item TB2
Geen manipulatie opgenomen in TB2.

Tabel 29: Item 96, percentages gegeven antwoorden

[ 1        'der'tds _   «    «-        _2'ks-  1 «_-                 Ar't'c er"e           ,;      1
1997  9     15    70    6     8     13    69    10    13    12    68    7

Tabel 30: Item 96, gegevens statistische analyses MH en OPLM

MH (z)           .  .' 'i   11'OPLM „    ,     .       .   ·  ,       -'-' " '  - 09ersehnldingen - -i
' NED-TAB" , .'D     1,  ,       YS -'.-      - TAB+... ,,     TAB.    · ·  , „-,3

1997 -1.9948 0.003 56.753                     4                              -

Item  123

Oorspronkelijk item
Lees:  N a. . .  tafe/. (r. 29,30)
Wie worden bedoeld met: ze?

A  de Engelsen en de voornaamste burgers van de stad
B  de hertog en de commandant van de stad
C  de inwoners van Rennes
D  de soldaten van de erewacht
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Gemanipuleerd item TBl: item 123A
Wie worden bedoeld met: ze in het volgende stuNe:
Nieuwsgierige kinderkopjes kijken vanaf de balkons neer op de grote stoet Engelsen; alle mondjes
kauwen. Na de ontvangst gaan ze aan tafel. (r. 27 1/m 30)

A  de Engelsen
B  de hertog en de commandant van de stad
C  de inwoners van Rennes
D  de soldaten van de erewacht

Gemanipuleerd item TB2: item 123B
Lees: Nieuwsgierige . tafel. (r. 27 Um 30)
Wie namen er deel aan de eremaaltijd?

A  de Engelsen
B  de hertog en de commandant van de stad
C  de inwoners van Rennes
D  de soldaten van de erewacht

Tabel 31:  Item 123, percentages gegeven antwoorden

          ed"lt«f - . .       le .-.  I.„s  '1  11.1.1 0      01 . 11. :rabl„I:»emet   1,1  --    1
1997 73 13 7 7    67    15    7    11    59    20    12    10

T81 41 21 23 13 44 18 22 15 40 23 24 12
T82  44    19    24    12    47    20    21    12    43    26    22     9

Tabel 32: Item 123, gegevens statistische analyses MH en OPLM
1- -         ·  .MH (z)      :        t'-,   1-    '   11 -   ..,   ..:    .IOPLM   "'   '  -                         OverschAidingen    -    '       '         -   „     i

1,      .NED-TAB 'NED*TUR -NED-A/B:b-.='·.   -    Y2          -' TAB...   T  '   '     ·'A/B   "    "1
1997 -0.2138 -  - 0.000 88.478 +3 -  -
TB1 - -0.6591 -0.4846 0.400 32.348 -  -
T82 - -0.7501 -0.1519 0.053 43.478 - - -

Item 132

Oorspronkelijk item
Welk stukje kan worden opgevat als een excuus?

A De bessengelei. (r. 30 t/m 37)

B De aan. (r. 44 Vrn 46)

C   "Ons  . . .  niet." (r.  53 t/m  55)
D    Hij  . . .  was.  (r.  62 t/m 64)
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Gemanipuleerd item TBl: item 132A
Welk stukje uit de tekst kan worden opgevat als een verontschuldiging?

A  De ... bessengelei. (r. 30 t/rn 37)
B    De  . . .  aan.  (r. 44 t/m 46)
C   "Ons...  niet." (r. 53 Um 55)
D Hij was. (r. 62 t/m 64)

Gemanipuleerd item TB2: item 132B
Welk stukje uit de tekst kan worden opgevat als een verontschuldiging?

A   De eremaaltijd waaraan ook de voornaamste burgers deelnemen, bestaat uit wildbraad, heerlijke
gezouten ham, sterk gekruide worsten, een halve koe, wijn en bier, fijne kruidensalade, gevulde
eieren - of het niet op kan. De tante van legerleider Du Guesclin dient eigenhandig een grote
meelpudding op, overgoten met bessengelei. (r. 30 t/rn 37)

B   De stevige Engelse ridders, gewend goed te tafelen, tasten gretig toe en doen de maaltijd alle eer
aan.  (r. 44 t/m 46)

C  «Ons ontbijt is altijd zeer overvloedig. Dineren om elf uur in de ochtend zoals ze dat aan het hof
doen, is onze gewoonte niet." (r. 53 1/m 55)

D  Hij begrijpt er niets van. Negen maanden lang heeft hij gedacht dat zijn omsingeling waterdicht
was. (r. 62 t/m 64)

Tabel 33:  Item 132, percentages gegeven antwoorden

Nederlands-      -s ' ' Turks           „     "           '       '        " Arabisch/Berbbrs" ''         ' -11'-1

A.- .  8-. .-_C  _DIS.1 'A ..111  .4../21 ..03 .LIL-·. A·-....B_.i" 91'- D ...
1997   8    10    69    13    12    26    43    19    16    17    45    22
T81   13    13    49    23    14    17    43    25    11    19    42    27
T82  15    14    45    24    17    16    36    30    20    22    29    28

Tabel 34: Item 132, gegevens statistische analyses MH en OPLM
'              'MH (z)                -...                      -  '   OPLM                                 Overschtijdingen '    :    ·  .        ·  .. A

NED::TAB,NED-TUR, NED,A/B     p_     , *2 -TAB.   ..-T·'.-··::, WEB  .t':.3
1997 1.9730         - -

36.942         -                     -1                    -

TB1 - -0.1136 0.1332 27.205 - - - -
T82 - 0.3524 0.7118 27.587 - - - -1
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Item 150

Oorspronkelijk item
Kasteel Gornsteen

1/1   ®   0it, 101
0

®>     <©

0,0
Legenda:
-  mwur 0 toren  tom o put
- poort

Vanaf welke kant is het kasteel hier getekend?

, 9,0 WAUL 111 25,«»-ri«k          Ze ,

i* 1 -, -:., 9
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Gemanipuleerd item TBl: item 150A
Kasteel Gornsteen

00 ® 00
®>     <©

0 -2 0
Legenda:
- mvic - Pood
  hoektoren . Put
   binnentoren

Vanaf welke kant is het kasteel hier getekend?

*01 fALS                5 1

.:.=»

1 81334&# 83
1'·t-1--Es--•.1,4
&·1 1  W.MI '' 1

FL,21    0.-ft.Il ill#Ul 5 1 1    -  .
.

,.*'. 1*h- "AV-1=8=,»-1,-··1' T ..
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Gemanipuleerd item TB2: item 15OB
Kasteel Gomsteen

00 0 00
0,     CO

0 20
Legenda:
-..VE - poort

  hoektom  0 Put
  binnentoren

Vanaf welke kant is het kasteel hier getekend?
/ «= I

1,Z'I r  f f   I

A  vanaf kant 1 C   vanaf kant 3
B  vanaf kant 2 D   vanaf kant 4

Tabel 35:  Item 150, percentages gegeven antwoorden

1 Nederlands Turks  '"     '"" 'ArabiscWBerbers
l'    A    BCD   ,A  ,  B C D,  A    B    CD
1997  10    15    59    16    15    20    36    28    22    18    29    31
T81    8    14    55    21    11    16    45    28    16    15    41    26
T82  13    13    53    19    17    18    43    22    15    16    39    28

Tabel 36:  Item 150, gegevens statistische analyses MH en OPLM
MH (z) OPLM                 Overschrijdingen
NED-TAB. NED-TUR   NED-A/B     9                     F                   TAB              T                    A/B

1997 1.9541        -                - 0.253 35.810 - - -
TB1 - 0.5065 0.9958 0.199 37.393 -  +1  -1
T82 - 0.4764 0.6620 0.811 23.998 -  -
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Item  173

Oorspronkelijk item
Lees: A/s verder. (r. 23 t/rn 32) Wat maakt dil stukje duidelijk over Dick.
Dat Dick bekend staat als

A  een nieuwsgierig jongetje
B  een smeerpoets
C  een veelvraat
D  een vergeetachtig jongetje

Gemanipuleerd item TBl: item 173A
Lees: A/s verder. (r. 23 Vm 32) Wat maakt dit stukje duidelijk over Dick.

A  dat Dick altijd nieuwsgierig is.
B  dat Dick altijd vies is.
C  dat Dick altijd zin in eten heeft.
D  dat Dick altijd vergeetachtig is.

Gemanipuleerd item T82: item 1738
Lees: A/s verder. (r. 23 t/m 32)
Wat maakt dit stukje duidelijk over Dick. Dat Dick bekend staat als .

A  een jongetje dat nieuwsgierig is
B  een jongetje dat graag speelt
C  een jongetje dat graag eet
D  een jongetje dat veel vergeet

Tabel 37:  Item 173, percentages gegeven antwoorden

5   '4   -· Nederlands Turks            -'  "                         Arabisch/Berbers
'  JI»1 '  A_'_ 1  B.            C   „       -D_    . -  4,   «        8 -_»C_.·       D_.   ,    A  ..   ' . .  B.   11     '  C            BD-..
1997  3     23    72    3     10    45    36    9     14    37    43    6
T81   7     17    69    6     10    18    66 5 7 20 63    7
T82 4 3    85    4     11     6 73 6 10 9     71     7

Tabel 38:  Item 173, gegevens statistische analyses MH  en OPLM
MH (z) .«            OPLM           '      °. Overschrldingen„„  „ , - »11
NEDJAB- NED-TUR-NED:MLP_»-    F    -    TAB       T         , Am_    - 1

1997 2.5741         -                  - 0.050 44.953    -         -         -

T81 - -0.4606 -0.1514 0.506 29.228 - - -
T82 - 1.1124 1.0132 0.107 35.226 - - -
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Item  174

Oorspronketijk item
Welk woord past het beste achter: Koen (r 25)?

A bezorgd
B geschrokken

C nieuwsgierig
D spottend

Gemanipuleerd item TBl: item 174A
Welk woord past het beste achter: Koen (r 25)?

A bezorgd

B geschrokken

C nieuwsgierig
D plagerig

Gemanipuleerd item TB2
Geen manipulatie opgenomen in TB2.

Tabel 39:  Item 174, percentages gegeven antwoorden

Nederlands Turks Arabisch/Berbers         - '  - v

A     .__-8.-.-SLB»-,C.  ___P_., .„ A.    .. B    .     C      .  D .      4.«::*,aB _11 _111.C-66-D-S »..1
1997  1     2     6     91    12    4     14    70    7     12    20    61
T81 3 4 5     84     8 5 6        77        6 4 8    76

Tabel 40: Item 174, gegevens statistische analyses MH en OPLM
MH (z) OPLM Ovenchrildingen   ' -

'lE[kIAB.NIEHUFLNED B_.P_ _. -=Xi_._.-TAB_,1,_I»,4._.._A/13  -  2
1997 2.1138 -  - 0.000 59.332 -1  -  -
T81 - 0.3888 0.2660 0.492 20.459 - - -
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Item  185

Oorspronkelijk item
Parkeerplaats

...': 1 ..=3

V.
.,3;

11

· '3

i        f"5*%0*f" *.6//84,;* I    ,)3  -
4         ,-4:.'      .
Op veel plaatsen in Nederland vind je deze parkeerplaatsen. Mensen die hier hun auto parkeren,
rijden de rest van hun reis met iemand anders mee. Wie maken vooral gebruik van deze
parkeerplaatsen?

A  mensen die gaan winkelen
B  mensen die op vakantie gaan
C  mensen die het te gevaarlijk vinden om op de snelweg te rijden
D  mensen op weg naar hun werk
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Gemanipuleerd item TBl: item 185A

1

&

,-r                     I

Op veel parkeerplaatsen in Nederland staat dit verkeersbord. Mensen die op deze parkeerplaatsen
hun auto parkeren rijden de rest van de autorit met iemand anders mee. Wie maken vooral gebruik
van deze parkeerplaatsen?

A  mensen die gaan winkelen
B  mensen die op vakantie gaan
C   mensen die het te gevaarlijk vinden om op de snelweg te rijden
D  mensen die naar hun werk gaan

Gemanipuleerd item T82
Geen manipulatie opgenomen in TB2.

Tabel 41:  Item 185, percentages gegeven antwoorden

Nederlands Turks Arabisch/Berters

ABCDABCDABCD
1997 8 27 7    58    13    52     8    27    15    48    12    25
T81   13    32    11    41    15    38    14    29    15    40    12    33

Tabel 42:  Item 185, gegevens statistische analyses MH en OPLM
i MH (z) OPUM Overschrijdingen

1 NED-TAB. NED-TUR  NED-A/B   9 1,2 TAB T NB
1997 2.4228 -  - 0.000 84.260 +3       -
TB1 - 0.6650 0.4508 0.878 22.144 -  -
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Item  186

Oorspronkelijk item
Suikerfeest op de Fatimaschool in Nijmegen

*i>

f

Als de Ramadan, de vastenmaand, is afgelopen, vieren de kinderen van de Fatimaschool het
suikerfeest. Er is dan volop snoep voor iedereen. Bij welk geloof hoort het suikerfeest?

A  bij de Islam C   bij het Hindoeisme
B  bij het Christelijke geloof D    bij het Joodse geloof

Gemanipuleerd item TBl
Geen manipulatie opgenomen in TBl.

Gemanipuleerd item TB2
Geen manipulatie opgenomen in TB2.

Tabel 43:  Item 186, percentages gegeven antwoorden

Nederlarids              · -Turks Arabisch/Berbers
t.-1-  A___B. ...C... 1)  -  A.  r;_B_.._C  -_D-, ...A__. -8 -1.*,C_ ...P-- 1
1997  84    4     6 6 99    0 1 1     99    0     0     1

Tabel 44: Item 186, gegevens statistische analyses MH en OPLM

;'  .      MH(z)            ' OPLM
' Overschrijdingen

L.1.-LNED£TAB- ...p-- _.----···.--xi_·2.IAB+. , *_-LA-EF-.s-'_ 6-6-1
1997 -2.1319 0.000 130.008                8                           -
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Item  195

Oorspronkelijk item

.. V    k
A 5        3
4% ' A

8          44%1
0

C                    9 )
D           '1 -»1
In welk deel van de wereld is het te koud voor landbouw?

Gemanipuleerd item TBl
Geen manipulatie  opgenomen in TBl.

Gemanipuleerd item TB2: item 195B
Oi.A  S»        3» B

c            =450 -- »
D

i.0 -
In welk deel van de wereld is het te koud voor landbouw?

Tabel 45:  Item 195, percentages gegeven antwoorden

Naiu2indr           '. v  .·Turks:·... :·' *. Arabisch/Berbers
-A '„, 8':-..C ·, D  :-,A !.· B'h·'-C,---ID··:A.- .'TB ·. C-- -D .-

1997  21    2 3 74 40 7 4 50 31     7      11     51

T82  13    5 6 74 18    7     8     62    18    5     11    58

Tabel 46:  Item 195, gegevens statistische analyses MH en OPLM
'* MH (z).:,J -.:...'.J·-" ·  -  3.-: .5.OF'LM  . "· ,-· ' -,·-  'Oilerkholdingen I  .- . ..1

·i'..'«NE[STAB LNED-TUR-NED,A/B..Ip 1...:'.· 2 YP  , :+ATAB: <. :17·-  ·  ·. A/B 1.
1997 2.1985 -  - 0.250 34.804 -1  -  -
T82 - -0.2121 0.2541 0.523 25 920      -              -              -1
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Item  199

Oorspronkelijk item
De klaagmuur in Jeruzalem

. f ....

...

11ii*1
M..7--f-

Al
Vanuit heel de wereld komen gelovigen naar Jeruzalem om er te bidden bij de Klaagmuur. De muur is
een overblijfsel van een oude tempel. Welk geloof hebben de mensen die hier komen bidden?

A  de Islam C   het Christelijk geloof
B  het Boeddhisme D   het Joodse geloof

Gemanipuleerd item TBI: item 199A
Vanuit heel de wereld komen gelovigen naar Jeruzalem om er te bidden bij de
Klaagmuur. De muur is een overblijfsel van een oude tempel.
Welk geloof hebben de mensen die bij de Klaagmuur komen bidden?

A  de Islam C   het Christelijk geloof
B  het Boeddhisme D   het Joodse geloof

Gemanipuleerd item TB2
Geen manipulatie opgenomen in TB2.

Tabel  47:  Item 199, percentages gegeven antwoorden

..  4-·,r-' Nederianas'»_  ·      '-r,p:  z «.'ejurks'·59,·i   =»   .....7. t.'..«)ArabisaWEd,665'r  2 -9 -
)'Sf,r,-A+W52'BAL "C.:'K-4- 'D :·=22. - ..t*i B.r -.'·,-C'.  aftD--,---:'A't' ->.'-'·B ='5--C··i  - itir'
1997  22    10    13    55    15    19    13    53    10 4 7    79
T81   22    14    24    37    11    20    21    45    11    13    15    58

Tabel 48:  Item 199, gegevens statistische analyses MH en OPLM

Fel,133*H(z>*40 , .:-'ll .t:'i: i'§ i:.22.:'OPLI Ar)Fi,rk -r .v4326#6nibhrlii RddtilE fE:i* 1 ,
-9 ZREbRTAM'NEO-TUB:(NIEDEAV :69- fihi2#,795*4:*AB,i»k'Sp:*t'.z,t-a«Alai'·«f
1997 -3.3524 -  - 0.000 84.053 +6  -
T81 - -2.1085 -3.5051 0.000 147.709 -  -  +5
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Item 207

Oorspronkelijk item
Stadsbeeld

........  -
......--

...'/
44,/
·89.

'SF. 9
...

Wat zie je op deze afbeelding? Een stad uit ...

A 1600 C  1800
B 1700 D  1900

Gemanipuleerd item TBl
Geen manipulatie opgenomen in TBl.

Gemanipuleerd item TB2: item 207B
-·.il»I. ... '=„«

«·'I'.dr.
 ACV

...' ,

1   '1                           *.                       ...   . . . : , - ,1 141
';19 2, r .1..  Af .'h2

In welk jaar zal deze afbeelding gemaakt zijn?

A    in 1600 C      in  1800
B     in 1700 D      in  1900
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Tabel 49: Item 207, percentages gegeven antwoorden

  Nederlands           -Turks  '-            Arabisch/Berbers       I
1 A.-.8         C         DA      .   B         CD         A         B         C' . . .D  _..i
1997  4     12    31    52 9 9 29 53    3     19    23    55
T82   3     12    39    43    8     12    32    42    5     15    31    41

Tabel 50: Item 207, gegevens statistische analyses MH en OPLM
MH (z)                    '      --        . OPLM                      Overschrildingen            '          i
NED-TAB. NED-TUR. NED-AB  D 4     ' TAB -  T   ,    A/B    9

1997 -1.8663     -              - 0.000 78.715 +3 -  -
T82 - -1.2665 -1.2299 0.004 56.073 - - -

Item 213

Oorspronkelijk item
Openbaar vervoer in de 18e en 19e eeuw.

1:

V..

*23*

'0169           '.-=-
- --

Waardoor werden zulke schepen meestal voortbewogen?

A   door een paard C   door een zeil
B   door een stoommachine D door roeiers
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Gemanipuleerd item TBl: item 213A
Openbaar vervoer in de 18e en  19e eeuw.

.,
.

3 .,  - '. .4   k S

I       Vi I b..A          '

ip
44 f.#lpr ./

I :»4            , -alg' 52. 
2-===hI---          -

Waardoor werden zulke schepen meestal voortbewogen?

A  door een paard C door electriciteit
B  door een stoommachine D door roeiers

Gemanipuleerd item TB2
Geen manipulatie opgenomen in TB2.

Tabel 51:  Item 213, percentages gegeven antwoorden

2
Nederlands Turks '-7    Arabisch/Bert}ers    

_A BCD A BCD A BCDI
1997  69    20 6 5    41    32    12    15    36    36    19     9
T81 49 27 4 15 34 30 6 28 41 27 7 23

Tabel 52: Item 213, gegevens statistische analyses MH en OPLM

MH (z)                                        OPLM                      Overschrildingen                        '         NED-TAB  NED-TUR -NED-A/B   p            *2           TAB      _ T.           Am
1997 3.0702 -  - 0.000 77.065 -3  -  -
T81 - 0.7519 0.1435 0.500 30.329 - - -
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Item 214

Oorspronkelijk item
Feest in moskee van Pulilo

-«
:.

I.----I «

*-

% 6

Deze mensen zitten klaar voor een feest ter afsluiting van hun godsdienstonderwijs. Hoe heet het
boek dat voor hen op tafel ligt?

A  de Bijbel C   de Thora
B  de Koran D   het Gebedenboek

Gemanipuleerd item TBl
Geen manipulatie opgenomen  in  TB 1.

Gemanipuleerd item TB2
Geen manipulatie opgenomen in TB2.

Tabel 53: Item 214, percentages gegeven antwoorden

  . .Nederlands Turks ArabiscIVBerbers      j

1    __ABC         D          A         B         C         D         A_B.   C- _D J
1997  12    70    12 6 5     84    9 2 3 67 23    7

Tabel 54: Item 214, gegevens statistische analyses MH en OPLM
1 - -   MH (z)          ,1 ,   OPLM „C)verschrildingen      ·    .               1
1 NED-TAB     ,    D          '         'Y 2                     TAB+                TAB-               1
1997 -2.1131 0.000 69.110                    4                              -
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Item 220

Oorspronketijk item
Biddende kloosterzuster

.-=... - -==h .4

EikiLi

Tijdens een bedevaar't leest deze kloosterzuster uit haar gebedenboek. Tot welke godsdienst zal deze
vrouw behoren?

A  tot de Islam C   tot het Boeddhisme
B  tot de Joodse godsdienst D   tot het Christendom

Gemanipuleerd item TBl
Geen manipulatie opgenomen in TBl.

Gemanipuleerd item TB2
Geen manipulatie opgenomen in TB2.

Tabel 55: Item 220, percentages gegeven antwoorden

1     ,-     Nedirlands '    '·'   - '      -, ' '  Turks:               '.   -  ' . . : , .4.  Arabisch/Berbed
1      · · · ·A   '      8     -·· C   ·  --D          A    . . .B. »    - C. =     · D   .-  A.   . .8   .··uu. 4
1997 5 13 8 74 2 14 2 81 1 13    1     84

Tabel 56: Item 220, gegevens statistische analyses MH en OPLM
            MH (z)                OPLM ,                                  ,       Overschrijdingen         : -              1

NED.TAB          D                    F                   TAB+              TAB-              1
1997 -2.2496 0.000 97.638                    8                              -
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Item 223

Oorspronkelijk item
th

"chl asfalt  11tildililk 1
afgestolon   i

-  .-=- Ill  A- , Ill/--
I .   Ill

L.       ni'... - -
--',15,2_„-

1 93771 fl  -:

,

¥'ZILJifbill.'1211116UE'

Dit bordje zet de gemeente soms op deze landweg. Wanneer zal dat zijn?

A  bij een aardbeving
B  bij een hittegolf
C  bij invallende dooi
D  na een langdurige regenperiode

Gemanipuleerd item TBl: item 223A

De gemeente van deze stad zet soms een bord op deze weg waarop staat:
'Zacht asfalt. Weg tijdelijk afgesloten.'
Wanneer zal de gemeente dat doen?

A  bij een aardbeving C   bij invallende dooi
B  bij een hittegolf D   na een langdurige regenperiode
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Gemanipuleerd item TB2: item 223B

ucht "falt
t//dolilk

afge./.ten

.-'.-----

'-/ I =1- .*-Ir.\

---t«zy4 St ., +

, amlf   13 / 2-UJJ
LF

,

Dit bordje zet de gemeente soms op deze landweg.
Wanneer zal dat zijn?

A  bij een aardbeving C   bij langdurige vorst
B  bij een hittegolf D   bij harde regen

Tabel 57: Item 223, percentages gegeven antwoorden

Nederlands Turks Arabisch/Berbers             i
A B CD  A  B  C D_A  B  CD·

1997  1     70     6    23    6     38    19    37    7     26    24    43
T81 6 52 18 22 9 29 27 32 5 33 27 34
T82   3     62    16    17    8     33    26    29    7     24    35    29

Tabel 58: Item 223, gegevens statistische analyses MH en OPLM
MH (z) OPLM             Overschrildingen             r

-NED:TAILNED:TUR NED-A/13 0    " *2 TAB          T          ._ AB      .  0
1997 3.4171 -  - 0.000 74.437 -4  -
T81 - 1.6483 1.6516 0.004 56.126     -           -           -1

T82 - 2.0798 3.0008 0.000 90.865 -  -1  -2
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Item 231

Oorspronkelijk item

ri i //
U  1

Alle kinderen bezoeken voor een prik weI eens een consultatiebureau.
Waarom krijgen ze daar een prik?

A  om minder bacteriOn binnen te krijgen
B   om beter te groeien
C  om minder vaak ziek te worden
D  om vitamines binnen te krijgen

Gemanipuleerd item TBl: item 231A

it, ,/., . ,
.    i

Alle kinderen bezoeken voor een prik wei eens een consultatiebureau.
Waarom krijgen ze daar een prik?

A  om beter te slapen
B  om beter te groeien
C  om minder vaak ziek te worden
D  om vitamines binnen te krijgen
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Gemanipuleerd item T82: item 2318

\,

Kinderen krijgen op een bepaalde leeftijd allemaal dezelfde prik.
Kinderen krijgen deze prik niet omdat ze ziek zijn.
Waarom krijgen ze de prik weI?

A  om minder bacterian binnen te krijgen
B   om beter te groeien
C   om minder vaak ziek te worden
D  om vitamines binnen te krijgen

Tabel  59:  Item 231, percentages gegeven antwoorden

Nederlands Turks    ' Arabisch/Berbers

''A,-8  CD' "ABC  D.. A- B :._ C -0
1997   9 1 88    2     12    9 71 7    17 7 69     8

T81 2 2     88    4 1 4 81 12     1    6     79    12

T82 192743216618247 52     9

Tabel  60:  Item 231, gegevens statistische analyses  MH  en  OPLM

1'       '    MH (z)   '        i'        ,         ",  i       '       OPLM Overschrijdingen .      . ' -      -
1'     '    '  NED-TAB   NED-TUR  NED-A/8    D F ' TAB            T        'A/B
1997 3.1275 -  - 0.000 63.725 -2  -  -
TB1 - 0.6174 1.1602 0.058 36.983 -  -  -1
T82 - 0.4639 1.4980 0.581 28.777 -  -  -1
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Item 233

Oorspronkelijk item
Koolmees

T==r -

; r#

Wat kun je van deze koolmees zeggen?

A   Hij heeft jongen. C   Hij legt een voedselvoorraad aan.
B  Hij herkauwt het voedsel. D   Hij vormt een braakbal.

Gemanipuleerd item TBl: item 233A
Koolmees

*„3

Wat doet deze koolmees?

A  Hij verzamelt voedsel voor zijn jongen. C   Hij herkauvvt voedsel.
B  Hij verzamelt voedsel voor de winter. D   Hij maakt een braakbal.

Gemanipuleerd item T82
Geen manipulatie opgenomen in TB2.

Tabel  61:  Item 233, percentages gegeven antwoorden

Nederlands Turks      ' « "                          „     .ArabiscWBerbers
--.' »'„. A»r-B.*._.C-.     ,04.-..A_--4.1-_C--..LD        A....8 ,-   ..C·_   D.1'   ,
1997  67    11    15     7    34    35    17    13    36    34    21     9
T81   66    15     4    12    46    21     9    20    47    22     8    22
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Tabel 62: Item 233, gegevens statistische analyses MH en OPLM
MH (z)                                    OPLM                     Overschrildingen

1_--NEQ:TAB-NED-IURNIERM...P...... 2 ..30_-_.TAB_ ---1.._...«-_A/B_....
1997 3.1419 -  - 0.001 61.436           -5                       -                        -

TB1 - 1.2721 1.7103 0.018 48.477 -  -1  -

Item 235

Oorspronkelijk item

t'6'.' i" .Al :*led Z.. * ,5£ .4   . *132, m j ,A

1414&*01#/Ad#:MWmrai/013**P'Empi'.4

M"M#WAVA#.7#f49,4
Herten hebben een speciale klier bij hun ogen. Door met hun kop tegen een boom te wrijven laten ze

een speciale geur achter op de boom. Waarmee kun je dit gedrag het beste vergelijken?

A  met een bloem die met het verspreiden van een geur insecten lokt
B  met een bunzing die met zijn geurklier vijanden van zich afschudt
C  met een hond die af en toe tegen een hekje plast
D   met een eend die met de snavel het vet van zijn vetklier over zijn veren verspreidt

Gemanipuleerd item TBl
Geen manipulatie opgenomen in TBl.

Gemanipuleerd item T82: item 2358

e'47 j':  a:la#EM# -
1 *.Mr 'B  Ji,kli„ ,-4 
Afa#,alf '" ' 

Mt/*,taff/11-j:. 494"u"/  "'#errwhqw
rES'n:E:'*'13P6't,/h'.1·0#W/**AM,&#49 .re
Herten hebben een speciale klier bij hun ogen. Door met hun kop tegen een boom te wrijven laten ze

een speciale geur achter op de boom. Waarmee kun je dit gedrag het beste vergelijken?

A   met een bloem die met het verspreiden van geur insecten lokt
B   met een bunzing die met zijn geur vijanden van zich afschudt
C   met een hond die tegen een heNe en lantaarnpalen plast om zijn territorium af te bakenen
D  met een eend die met de snavel het vet van zijn vetklier over zijn veren verspreidt om warm te

blijven
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Tabel 63: Item 235, percentages gegeven antwoorden

1          ed"t«'     o       D      - 2"s  B       o       D   '-    'sc -6. *'     o
1997 9 13 74    5     20    19    43    18    17    16    50    17
T82  17    13    62    5     23    18    45    8    26    20    32    13

Tabel 64: Item 235, gegevens statistische analyses MH en OPLM
1 MH (z) OPLM OverschrijdIngeh
  NED-TAB NED-TUR NED-A/13    0                  *2         '  .   TAB            T               - A/B
1997 1.7707      -              - 0.001 62.714 -3 -  -
T82 - 0.3248 1.7699 0.049 45.097 -  -  -3



Bijlage 2: Items uit de Eindtoets Basisonderwils 2002

Item 20-E802

Wat wordt bedoeld met het woord dat (r. 37)?

A  een alcoholische drank
B  een gegist mengsel
C gemalen peren
D perry

Tabel  1: Item 20-E802, percentages gegeven antwoorden

» _- Nederlands  .   - „ „,Turks. ArabiscWBerbers

A   ..1-8    .._C.._-P,-,-1.A„I---8 -1-, -C.          D_  .    A      _    B. ,C_     9
T81   8 8 8    74 9 9    14    68    12    10    12    65

T82 6 7     10    75    8     11     15    62    10    10    18    58

Tabel 2: Item 20-E802, gegevens statistische analyses MH en OPLM
, - .    MH (z)  ··• · ;      '- --·1  , ' oPLM ' '. . I' '  '     ·  .. '109erschrijdingen,    -    · :
..71....NE[KrUB-.---NED:818_,i_,p-   --2.--I-i.Xtill-    » _T  _.   _1      . -5/4..,:    -
TBl -0.0970 0.3881 0.4959 0.038                 -                         -

T82 0.3530 0.9231 0.4614 0.633               -                      -1

Item 31-E802

Lees·. Het ... kamer. (r. 4)
Wat had Marieke kunnen schrijven in plaats van: pikdonken

A aardedonker
B diepdonker
C oerdonker
D steendonker

Tabel 3: Item 31-EB02, percentages gegeven antwoorden

1 Nederlands Turks            ' Arabisch/Berbers '     1

1·,1..   A      .·B'    :    C          D-        A       .B  .       C..·      D_ '    A       -8   1    .0   +   ..D-··1
TB1 49 9 29 11 30 22 39 9 37 13 42 7
T82   56    7     25    10    28    24    39    8     32    18    39    9

Tabel 4: Item 31-E802, gegevens statistische analyses MH en OPLM

1 - MH (z) OPLM Overschrijdingen

1   _ NED-TUR NED-A/13    D          Y2        _T   _ _    A/B
TBl 1.6038 0.6637 0.206 37.159             -2                     -

T82 2.2748 1.4526 0.019 49.515 -2 -
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Item 33-E802

Wat had Marieke kunnen schrijven in plaats van: /k trok de stoute schoenen aan, (r. 23,24)?
A  Ik hield mezelf voor de gek..
B  Ik knoopte de touwtjes aan elkaar.
C  Ik liet er geen gras over groeien..
D  Ik raapte al mijn moed bij elkaar...

Tabel 5: Item 33-E802, percentages gegeven antwoorden
Nederlands Turks Arabisch/Berbers

--..A..1---8-2., C___ .D.»»« 2.=.-8_«  ''BI. "   C'       D.   A       B„      C'  ''1 il*I i
T81   5 4 9 80 14 7 9 69 13    6     11    69
T82  4 3 8     84    14    10    10    65    15    7     14    62

Tabel 6: 33-E802, gegevens statistische analyses MH en OPLM
MH (z)              ·· .' i' ''»3 - 1,1':"   OPLM    -    - - -              "      ·  "-        0*erschrildingen

C«-.2,NEPSrUB.u_ iN ·*BAAp= -  f.fl-'i;2 ,A' vf4ti.13-Zti.2*319*LV  RB:  ..2.-  ..,3
TBl 0.7551 0.7778 0.030 44.956               -1

T82 1.6377 1.9725 0.000 61.738        -             -2

Item 34-E802

Wat kan Marieke het beste doen met: klepperend (r. 27)

A  Zo laten staan
B  Vervangen door: fladderend
C  Vervangen door: ratelend
D  Vervangen door: vallend

Tabel 7: Item 34-E802, percentages gegeven antwoorden

 .-"'Nederla ds                   u"tgl   -1 Arabisc"Berbers
--« -4---i- -    - -»_-- i i- B . C. _2__ 

T81   19    48    27    5     25    49    18     7    26    43    23     7
T82   19    48    27    4     29    44    16    10    24    39    24    11

Tabel 8: Item 34-E802, gegevens statistische analyses MH en OPLM

4
-.     MH  (z)         -  .      ,     ,   .     i         .-  . "'   B     OPLM              ' -     "       "                        "·       'Overschrijdingen                         ,       1

i. - _ -  ..NED:TUFL---NE[»/B.-   _  .P_ 1  , - - - - 00..,-»_--     1-I» _  1._-       --NB     ,-           ·  2
TBl -0.9608 -0.1311 0.062 43.959             -                      +1

T82 -0.6354 -0.3280 0.135 39.729             -                      -
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Item 39-E802

Waar had Marieke het woord we/ het beste kunnen plaatsen?

A  Achter: keek (r. 3)
B  Achter: leek (r. 13)
C  Achter: er (r. 21)
D Achter kreeg (r. 25)

Tabel 9: Item 39-E802, percentages gegeven antwoorden

1     ' Nederlands Turks   2 'Arabisch/Berbers               '  '  4

i ·*• C.. A.  .,BI„"- fic:·-3-D.,  A, ,:'-, B.-.· .C.' ·,..' D'.,..A    B-.-" ·C -- D '.A
TB1 6 73 9 10 8     70    14    8     10    65    14    9

T82  7    74   10 7 8 67 15 7 7 63 18    9

Tabel 10: Item 39-E802, gegevens statistische analyses MH en OPLM
i          MH (z)   -          r             ' OPLM       '  '                 .  Ovdrschrijdingen      '-,
L...._NED-TUR·:   NED-8(8 -. .p.......«_.,:_.   x2           T  .   '.  ..A/B -,   .j
TBl -0.6444 0.0916 0.421 28.828             -                      -

T82 -0.2893 0.1001 0.708 23.493             -                      -

Item 40-E802

Marieke had nog op haar kladblaadje staan: Het waren mijn ouders.
Waar kan ze deze zin het beste plaatsen?

A Achter: wakker. (r. 2)
B  Achter: ... er. (r. 7)
C    Achter: ... gezicht.  (r.  28)
D  Achter: ... licht. (r. 34)

Tabel  11: Item 40-E802, percentages gegeven antwoorden

NedeHands.- Turks Arabisch/BeFbers · -  '      i
L· , ···A ."B'.. C. f Di « A . B .., .0 ". 0.. ..A .. 8·'".LC. ....D..1
T81 8 8 8    74 9 9    14    68    12    10    12    65

T82 6 7     10    75    8     11     15    62    10    10    18    58

Tabel 12: Item 40-E802, gegevens statistische analyses MH en OPLM

1
MH (z)  .            -     .          ' .' OPLM : I ' -·.--  - "· ' - -  1.    .0,6rachtijding6h  -      -    ..   1

1.         ,.NED-TUR  .-     NED-AB.  ·'  -·D       ''   -         f .   -        -'...Ti.'' '  ' · ,-  -  NB   ,       ..,    1
TBl -0.0970 0.3881 0.038 42.567             -                      -1

T82 0.3530 0.9231 0.633 25.854               -                         -



302 Differential Item Functioning en itembias in de Cito-Eindtoets Basisonderwijs

Item 57-E802

Wie of wat worden bedoeld met zij (r. 14)?

A  de klas
B  de assistente van Maaike
C Maaike
D Maaikes moeder

Tabel 13: Item 57-E802, percentages gegeven antwoorden

; Nederlands Turks Arabisch/Berbers           f
ABCDABCDABCD

T81 63 5 21 6 53    4     32     9    52 6 31      7
T82 65 4 19 7 50    6     30    10    41    8     36    10

Tabel 14: Item 57-E802, gegevens statistische analyses MH en OPLM
1 MH (z)          · OPLM Overs6hrildingen                i

NED-TUR·            NED-A/B               D     '                               f    .      1             .   'T  .                    -     AB
T81 0.4426 0.6156 0.045 45.516             -                      -1

T82 0 6076 1.5842 0.681 26.814             -                      -

Item 80-E802

A    Zij  bevond zich in slecht gezelschap.
B   De handelaar #chte de klant op.
C Hij on#eedt die zin.
D  Wat heeft de dokter jou geadviseercR

Tabel 15: Item 80-E802, percentages gegeven antwoorden

1   - :Nederlands. ' Turks             --  -   -·--'  /      ,Arabisch/Berbers
&     A-J'B    0    0 :·- A':.8 -.Ci·-··.D «f-A  --B'·  .C-r-,D
T81   15    61    10    13    14    64    11    10    18    56    13    11
T82   19    58    11    12    13    54    16    17    16    56    17     9

Tabel 16: Item 80-E802, gegevens statistische analyses MH en OPLM
MH (z)'- -        OPLM.  .         :1 - -2 -      '--   ..Overschrildingeri  ·

- - -   ..    ...  -- Z  .  *L I'   '-

«NERTURit-· NED.A/B  : _:'6.:-2" 027--'89241:.:·'  '*T·,F,r:--:.·33:'2'A/a':'
TBl -1.5774 -0.5632 0.393 32.503             -

T82 -0.8751 -1.3592 0.006 54.603             -                      +1
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Item 81-E802

A   De zonsverduistering was goed te zien.
B  Drie ligt het dichste bij twee.
C  Mijn opa had nog een vestzakhorloge.
D   De spoorra#s waren helemaal verbogen.

Tabel 17: Item 81-E802, percentages gegeven antwoorden

I Nederlands             Turks                 Arabisch/Berbers       '  1
; ABCD_-A     B   'C D    A    B    CD_  1
TB1 5 80 7 7 11 77    5     6 6 80    7     6

T82 7 78    7 7 8    78    6     7 7 75    9     7

Tabel 18: Item 81-E802, gegevens statistische analyses MH en OPLM
    .  ,        MH (z)                                      -      'OPCM,1    .                           "   'Overschrildingen   ,

NED-TUR   NED-A/B   ,0 '   : '  1(2    « ,   T        , .A/B
TBl -0.4931 -1.1177 0.408 23.922             -                      +1

T82 -1.1851 -0.9792 0.000 62.203               +2                      +2

Item 86-E802

A    Dit artieke/ wordt niet meer verkocht.
B  Je moet een perronkaartje kopen.

C  De politie verleent assistentie.
D  In de zomer zijn er veel tennistoemooien.

Tabel 19: Item 86-E802, percentages gegeven antwoorden

Nederlands       1  3 - 'A- :-Turks.' '., .A,  .,·, _·.'·-. -  2·'Arabisth/86rbersl,E .:.i.-
..,     .       -,   -„r• .-  n .   '·A'"'"'.-     r.·' --·.    ·   -»·' '-r  .  .--' . ' D' · -v«·.,w -n· 0 1 ·w. '....W•. :·At'. 8-··· 1.:-U;· I
TBl 63    7     20     9    57    8     25    8     59    11    19    10
T82 62    9     19    10    54 9 28    8     60    10    21     7

Tabel 20: Item 86-E802, gegevens statistische analyses MH en OPLM
1.· :3·  MH (z)   - 9-1-1..1 F-(EG:'.-·s:-rsib.OPLKAS.'141.,<*  »i'/.»t::.Overichrijdinoent.A'.-FEA' ,'-;

'1. 2 '·,-NEBWR'-3NED.ABI, t.·:;.-0-*.i,-27;de*Zr  r.<·.-,,.2 ,..tl :,9 2.3.- ....2....ABA-)'ti'.....
TBl 0.8927 -0.5823 0.348 32.429             -

T82 -0.2974 -1.2603 0.193 37.569               -                        -
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Item 99-E802

ifib.*   ·: __ 2  > T»L W

1=»" /,IM ' 2,   lif                      36,-   *'•/AP
11  03,6 L-„,6:3'-

Wat is de beste schatting van de totaalprijs?

A  € 10,-
B  € 12,-
C  € 18,-
D  € 110,-

Tabel 21: Item 99-E802, percentages gegeven antwoorden

Nederlands Turks Arabisch/Berbers           i

t       ABC     D     ABO     D     ABC    ·D,
T81   13    60    17    6     12    58    20    10    11    55    24    8
T82   11    60    20    6     10    58    20    10    13    54    21    8

Tabel 22: Item 99-E802, gegevens statistische analyses MH en OPLM

MH (z)                            «  '     OPLM              ·  .'        ..         Overschrijdingen       '           i
1 '         NED-TUR             NED-Am'  '        D                                 YZ      .                        T                                A/B
TBl 0.3074 0.1124 0.202 35.079             -

T82 -0.0402 -0.0899 0.439 31.546       -            -

Item 208-E802

A[UN[1*3!
3

lut.il.me*
OReANISATIE
211==5%8
·*21'CLPIR,vll-v,tnm n

Deze poster is gericht aan mensen die in hotels en restaurants en cafas werken.
Wat willen de verspreiders van deze poster deze mensen duidelijk maken?

A  dat ze hun rug recht moeten houden als ze zware stapels tillen
B  dat ze hun werk zo moeten organiseren, dat ze minder vaak hoeven te sjouwen
C  dat ze lid moeten worden van een vakbond om betere werkomstandigheden te krijgen
D  dat ze meer fooien moeten vragen aan hun klanten
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Tabel 23: Item 208-E802, percentages gegeven antwoorden

i Nederlands Turks ArabiscWBerbers
1 J
. I             a___.___B__-_C-, -_P.-A__-_B«__-C__P__._A..i_=-8.-.0.--._D .-
T81 4 11 66 15 7 14 61 14 5 16 61 16
T82  4     12    66    16   6    13    60    16   4     13    52   22

Tabel 24: Item 208-E802, gegevens statistische analyses MH en OPLM
MH (z),--     -  '.   '  OPLM    ·«  « ,        ·. '' Overschrijdingen  ·'  .   'I ·.

Am--1.-   I--NEP-T.UB....« _NED:8/B...-.p.-._  .-2-.l v.--__ '-I--«   w
TBl -0.7374 -0.1665 0.660 26.288               -                         -

T82 -1.1781 -0.0764 0.098 40.358             +2                    -

Item 209-E802

Verzet
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zorgde het verzet voor het drukken en verspreiden van illegale
kranten met betrouwbaaar oorlogsnieuws.
Waar hielden verzetsmensen zich nog meer mee bezig?

A   Ze beschermden aanhangers van de NSB tegen boze Nederlanders.
B  Ze gaven advies aan Nederlandse arbeiders die in Duitsland wilden gaan werken.
C   Ze verkochten voor veel geld schaarse levensmiddelen aan rijke mensen.
D  Ze zorgden ervoor dat onderduikers valse persoonsbewijzen kregen.

Tabel 25: Item 209-E802, percentages gegeven antwoorden

Nededands Turks ArabischlBerbers

L ---A--,1# --C     -  D.-4...1-_ B-,  1.0           9.-_ALL--*IP ..1.0_ -P.A_
T81  12    10    10   64    17    19    16    45    16    17    13   52
T82   9    10    11    66    17    16    16    46    16    19    14   44

Tabel 26: Item 209-E802, gegevens statistische analyses MH en OPLM

,F,=   : MH.(z)
- . .   OPLM -     ·-   2   ':-1 :  t.-  -  ' Overschrtjaingen

, = .  - NED-TUR.  .NED:A/Bll .-1.'P..-i_-__. .00   '_     1, .11 T     ..       '  't.A/Bs".     -   ·
TBl 1.1254 0.7030 0.033 45.754             -1                     -1

T82 0.4959 0.5657 0.589 26.670             -                      -
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Item 215-E802

Boeddhisme

. ---= r---
r.f.39/erfiq.. 0:217 .    i    /1

,Aj It.·lalli[11111 Ihi. IllS.t//.id .021,6,9     Aw/lil#lip
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Welk plaage heeft te maken met het boeddhisme?

Tabel 27: Item 215-E802, percentages gegeven antwoorden
1 Nede ands Turks Arabisch/Berbers

1. .   ABC   .D.ABC    D    A    B    C D_i
T81 6 78    4     8     12    74    8     3     10    82    5     1
T82 6 84    3     4     11    75    5 3 9          76         4            1

Tabel 28: Item 215-E802, gegevens statistische analyses MH en OPLM
'

MH (z) OPLM Overschrijdingen             a

1    NED-TUR . - NED-Am     o          Ye T NB
TBl -0.5534 -1.3535 0.014 44.322             -                      +1

T82 0.1023 -0.2662 0.102 30.736             -                      +1
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Item 231-E802

Broedkolonie

Kokmeeuwen maken hun nesten dicht bij elkaar. Ze vormen samen een kolonie. Waarom is het voor
kokmeeuwen gunstig om een kolonie te vormen?

A  omdat er nog maar weinig geschikte broedgebieden zijn voor kokmeeuwen
B  omdat ze elkaar kunnen waarschuwen tegen roofvogels
C  omdat ze elkaars eieren kunnen uitbroeden
D  omdat ze samen voedsel kunnen verzamelen

Tabel 29: Item 231-E802, percentages gegeven antwoorden

1                  Nederlands f  ,           ._..    .        Turks Arabisch/Berbers  -             .           
I        A      B-   C    'D-    .A --   BC      D      A      B      CD    1
TB1 9 63 10 14 11 55 9 23 11 50 13 24
T82   8     67    10    12     8    52    12    22     9    41    17    24

Tabel 30: Item 231-E802, gegevens statistische analyses MH en OPLM
MH (z) OPLM .-                  1       ,  Odrschnidingen                             1

NED-TUR   ... NE[)-A/8     -    -9                        -Y 2                          T                  -  ·     Am                     I
TBl -0.4274 0.8512 0.151 37.969             +1                     -1

T82 0.1558 1 3826 0.321 34.087             -                      -2
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Item 236-E802

Een mus
Dit zijn twee plaatjes van dezelfde mus.
Hoe komt het dat de mus er zo verschillend uitziet?

F-*hr. - .i ' .91.*.AS-

S"..':t,  F, *i*%61* <2<    .  hs==.     44

. 4..Z.k...Ek.--

A  De mus gaat een ei leggen. De mus heeft net een ei gelegd.
B  De mus heeft net gegeten. De mus moet nog eten.
C  De mus op een koude winterdag. De mus op een warme lentedag.
D  De mus zit in de wind. De mus zit op een windstille plek.

Tabel 31: Item 236-E802, percentages gegeven antwoorden

. , Nederlands Turks  "  '  . , ,     Arabisch/Berbers
='  - A -'-,.B .. C.  D- .A L, ·B"' '. C'11 D_ ...A .." " B,i C - . D
TBl 16    3     69    8    24    4     55    14    35    4     45    13
T82 17    3     66    11    30    5     49    10    32    5     43    11

Tabel 32 : Item 236-802, gegevens statistische analyses MH en OPLM
MHVA OPUM . Overschrildingen  .   =.
NEptIUR, ' .NED.A/8     p         i.»19 ---  _- T _   _- 8(13-1

TBl 0.7700 2.4531 0.000 69.519             -                      -2

T82 0.7974 1.2912 0.768 24.988             -                      -1
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Item 26-E803

Wat is de eerste zin?
De volgende opgaven bestaan uit een husselverhaaltje en een vraag. Wat is een husselverhaaltje? In
een husselverhaaltje staan de zinnen niet in de goede volgorde. Ook kan het voorkomen dat in een
husselverhaaltje een zin staat, die er helemaal niet in thuishoort. Het is de bedoeling dat je toch
ontdekt met welke zin het verhaaltje eigenlijk hoort te beginnen.
De vraag is dus: wat is de eerste zin?

A Alle bomen en struiken leken precies op elkaar.
B  Hij liep in een groot bos.
C  Het was er bovendien erg donker en heel stil.
D   Hij wist dan ook echt niet meer welke kant hij uit moest.

Tabel 1: Item 26-E803, percentages gegeven antwoorden
1 Nederlands Turks Arabisch/Berbers

-      -     C     D  .  A   .B     C._  D-A-   8  1-C_ .D
T81 8 85    4 3 8        80        6          5          10        79        6          4

T82 5 88 3 3 13 76    4    6     12    74    7    4

Tabel 2: Item 26-03, gegevens statistische analyses MH en OPLM

' ·         MH (z) OPLM Overschrijdingen                <
; NED-TUR NED-A/B D y2'           _ T.              A/B_        . 1
TBl -0.0593 0.1971 0.169 28.192               +1                       -

T82 0.8709 1.0611 0.085 32.792             -1                     -

Item 28-E803

Wat is de eerste zin?
De volgende opgaven bestaan uit een husselverhaaltje en een vraag. Wat is een husselverhaaltje? In
een husselverhaaltje staan de zinnen niet in de goede volgorde. Ook kan het voorkomen dat in een
husselverhaaltje een zin staat, die er helemaal niet in thuishoort. Het is de bedoeling dat je toch
ontdekt met welke zin het verhaaltje eigenlijk hoort te beginnen.
De vraag is dus: wat is de eerste zin?

A   Na een grote vernietigende lawine raakte Baas bedolven onder de sneeuw.
B Lang geleden wandelde de elfjarige Baas in het met prachtige sneeuw bedekte bergland.
C Dorpsbewoners dachten dat de kwade geesten daar verantwoordelijk voor waren.
D    De winter was zo streng dat jaar, dat er nauwelijks meer te eten was.
E    Ze sloten vriendschap, maar dat was zeer tegen de zin van de dorpsbewoners, want die dachten

dat Kingut een van de geesten was.



310 Differentiaj Item Functioning en itembias in de Cito-Eindtoets Basisonderwijs

Tabel 3: Item 28-E803, percentages gegeven antwoorden

 
Nederlands 'Turks :                     _     1                 -       Arabisch/Berberst                            1
A BCD A BCD A BCD

TB1 2 85    3 5 3     78    6     6 2 82    4     6
T82 2 85    4 4 374695 75    5     8

Tabel 4: Item 28-E803, gegevens statistische analyses MH en OPLM
MH (z) OPUM Overschrijdingen              ;

NED-TUR NED-A/[3          0                       92              -      T                      A/8               j
TBl 0.0294 -0.4590 0.285 25.246             +1                    -

T82 0.5219 0.2344 0.925 12.493             -                      -

Item 122-EB03

LuidEE;&60#622-661.5..1./0.1.4.0--
ir*,1   T«m«ial<*$4 -' 1'm.faft.20 p.· 1,9'i ill...l,49    -

./AJ"#91
j /.

..F"-'ll , =... . I.  - ...

Lilian weegt 3 tomaten af. Hoeveel kosten die 3 tomaten ongeveer in totaal?

A  € 0,30
B  € 0,40
C  € 0,90
D  € 3,60

Tabel 5: Item 122-E803, percentages gegeven antwoorden

Nederiands Turks Arabisch/Berbers              .  '  '  1

ABC   D    AB    C   D   A.   B C D   1
T81   53    22    12    10    60    22    10    8    52    25    12    9
T82   55    22    13     8    55    21    11    10    58 24 11    6

Tabel 6: Item 122-E803, gegevens statistische analyses MH en OPLM

MH (z) '. OPLM     Overschrldingen
NED-TUR NED-A/B o. _1,2   T   A/B

TBl -1.1469 -0.7818 0.233 33.063               -                         -

T82 -0.5133 -1.5920 0.003 50.999             -                      +2
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Item  188-E803

Zie Bronnenboek: Hoe de groep heeft samengewerkt

Samenwerken Erna Hiske Janneke Kim Manon
Bestaat uit:

Je aan afspraken houden G GOVG
Doorwerken G GOOG
Groepsleden helpen V OVGO
Hulp vragen                            0              0              G              0              G
Luisteren naar anderen 0 VVVG
Aardig zijn 0 VGGO

Legenda: G=goed, V=voldoende, 0=onvoldoende

Nadat ze twee weken hadden samengewerkt aan een project moesten de kinderen van de groep op
een formulier invullen wat ze vonden van de samenwerking in de groep.

Manon vertelt:
"Ze hield zich meestal weI aan afspraken, maar ze had Mee keer een boek niet bij zich, dat ze mee
zou nemen. Dat was lastig. Ze zit vaak zo te treuzelen bij haar werk. Dan zit ze steeds naar buiten te
kijken. En als je dan vraagt waarom ze niet werkt, dan zegt ze dat ze niet snapt wat ze moet doen.
"\/raag dan aan ons wat je doen moet", zeg ik dan. Maar ze vraagt nooit iets. Ze is weI erg aardig."
Over wie heeft Manon het?

A  over Erna
B over Hiske
C over Janneke

D  over Kim

Tabel 7: Item 188-E803, percentages gegeven antwoorden

Nederlands Turks Arabisch/Berbers 1

A B C D A B C D A BCDI
T81   7     7     11    73    6     10    13    70    6    10    16    65
T82 5 6 11 73    7     11    11    68    10     7    13    67

Tabel 8: Item 188-E803, gegevens statistische analyses MH en OPLM
MH (z) OPLM Overschrijdingen
NED-TUR NEBAS          D                      F T AIB

TBl -0.4345 0.1503 0.303 31.328       -            -
T82 -0.2791 -0.4334 0.352 29.189               +1                       +1
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Item 208-EB03

Hartslagmeter

r=:-m
I  i-2 3011}    1¥04326 *   I

Illilililllimill00/

Lene traint met een hartslagmeter. Zij kijkt naar de getallen. Ze heeft ruim 43 minuten gelopen. Haar
hartslag is dan  130.
Wat betekent dat?

A    Haar har·t heeft 130 keer geslagen in 43 minuten.
B    Haar hart slaat 130 keer per minuut.
C   Haar hart slaat 130 keer per uur.
D   Haar hart pompt bij elke slag 130 liter bloed rond.

Tabel 9: Item 208-E803, percentages gegeven antwoorden
i Nederlands Turks Arabisch/Berbers          1
1 A    B  _C_.-D-,.8.--.EL---0.--0-- A    B    C    D -1
T81   26    57    5     8     41    39    5     12    45    37    8      8
TB2  22    62    5     8     35    36    6     18    37    34    6     14

Tabel 10: Item 208-E803, gegevens statistische analyses MH en OPLM
1            MH (z) OPLM                                           Overschrijdingen

1--1-NEFMR..... NEMB  ,=...._P_.--- --:-:  --xi.L„__.... -_--.31 .  _.._-__NB__           _ d
TBl 1.0547 1.8360 0.015 50.469             -

T82 1.2484 1.3655 0.392 32.514               -2                        -1
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Item 227-E803

Schaapskudde

....

Teun Lenferink trekt met zijn schaapskudde rond in een gebied met veel bossen, zandverstuivingen
en heidevelden.
Waar is deze foto genomen?

1       ®      :

®

..

./ =.
- -' 84

0 15 30 km

Tabel  11: Item 227-E803, percentages gegeven antwoorden

,#,  »     .     Nederlands Turks ArabischiBerbers           " '                   1
t

A  'B   C  -D   A  _B  iCD   A  'B   C   Dj
' 1   17    14    45    17    11    18    46    18    13    18    48    17
T82   15    14    48    15    16    16    39    19    12    15    46    13

Tabel 12: Item 227-E803, gegevens statistische analyses MH en OPLM

MH (z) OPLM Overschrijdingen              i
L - - NEDQILIB             NED-A/8  -              b        .                              92                                      T            ·                          A/B                             i
TBl -0.7678 -0.6839 0.054 44.640               -                         -

T82 0.3215 -0.6063 0.161 38.696             -                      +1
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Item 244-E803

Bianca's geloof
Bianca vertelt in de klas over haar geloof. Ze vertelt dat ze thuis voor het huisaltaar bidt en wierook
brandt voor vele goden. Sommige dieren in haar geloof zijn heilig. Ze gelooft dat ze na haar dood
terug komt op aarde in een nieuw leven.
Welke godsdienst heeft Bianca?

A  de islam
B  het christendom
C  het hindoeisme
D  het jodendom

Tabel 13: Item 244-E803, percentages gegeven antwoorden

1 .   4  Nederiands.·' '    '-    ·.·_ · -'· -: 'iliirks- 'r:-.-I --:.t-«..r- '- ArabisclVBerbers·   1
1--·Ar:':8-:·-C--=..PD-t-,-A:-· '-8 'C -=D=·---AT·BL'·,-C'·"1-.n- E
TBl 10 6 69    8 5 5 73 10 1 5     81     6
T82 7 77269 4     67    8    3 4 71     7

Tabel 14: Item 244-E803, gegevens statistische analyses MH en OPLM

MH (z) .           .  ».   .OPLM ·.-. .     - ·   ' · ' Overschrijdingen
NEC)-TUR   ".NED-A/B     =        0      .       _                 1(2                             T                          .-   AB

TBl -1.7754 -2.5831 0.000 103.197           -                      +3

T82 -0.7544 -1.2402 0.000 103.136     +1          +2



Bijlage 4: Teksten behorend bij items uit de Eindtoetsen  1997, 2002 en
2003

Tekst behorend bij de items 1,4 e n 5

Sigrid zit in groep 7. Zij beleeft met haar vriendin iets
eigenaardigs. Voor de klassenkrant schrijft zil het
volgende verhaal Ze zal het nog een keer doorlezen
en de fouten die ze vindt, zal ze verbeteren.

1      Toen we aan het einde van de ochtend naar
2 buiten liepen, zag ik opeens iets bewegen op het
3      pad. W'e begaven ons er met gezwinde spoed
4     naar toe en wie schetste onze verbazing
5      Het was een schildpad! Er was niemand te
6      bekennen van wie hij zou kunnen ziin, dus toen
7     heb ik het maar snel opgepakt.
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8 Thuis aangekomen heb ik m'n nichtje gebeld.
9     Die kwam onmiddellijk langs met een boek over
10    schildpadden. We kwamen erachter dat het een
11    moerasschildpad moet ziln van ongeveer tien
12    5ar oud. We lazen dat moerasschildpadden
13    zowel in het water zelfs op het land kunnen leven.
14 Ook ontdekten we dat het een roodwangschildpad
15    was. Het was een mannege. Dat kon je echter
16   zien aan z'n lange nagels. Tenminste volgens het
17    boek. Diezelfde dag heb R een advertentie in de
18 supermarkt opgehangen. Maar niemand heeft tot
19    nu toe iets van zich laten horen. Ik begrijp er niets
20    van dat iemand zijn schildpad niet ontzettend mist.
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21    Binnenkort maak ik een terrarium en komt er een
22 tweede schildpad bil. Dat doe ik roor advies van
23    m'n nichtje want die zei: Hij moet wel gezelschap
24    hebben, want alleen op de wereld is ook maar
25 niks.

Marieke zit in groep 8 van basisschool 'De Boei'. Zij
vraagt aan haar meeste of ze een verhaal mag
schrilven over pesten voor de schoolkrant. De
meester vindt het een uitstekend idee. Marieke schrilft
het volgende verhaal. Ze moet het nog een keer
doorlezen en de fouten die ze vindt, zal ze verbeteren.

Tekst behorend  bij de items  13 en  15

Pesten
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1      Ik word nu al wee een poos gepest. Het blijft
2     echter niet alleen bil schelden. Vaak kom ik met
3 blauwe plekken thuis. Aanvankelilk wisten miin
4     ouders er niks van. Tot het moment dat ik het niet
5     langer zag zitten. Nadat ik met miin moeder had
6       gepraat, is ziinaar de juf gegaan. Dat was dus

nadat ik er echt gek van werd.  De juf ging toen
8     met de twee aanstichters praten.
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9      Uit het gesprek bleek dat ze alleen maar pestten,
10    omdat ze stoer voor elkaar wilden doen. Het
11    gevolg was dat de hele klas mij hing pesten. Het
12 was zelfs zo erg dat als ze mil niet pestten, ze er niet
13 bil hoorden en dat willen ze niet.

14     De overlegsituatie met de luf had dus niet het
15    gewenste resultaat. Het werd zelfs erger. Zo erg,
16    dat ik na schooltild in elkaar werd geslagen als ik
17    niet snel weg was.

18    Tegen het einde van het schooljaar hield ik het
19    niet meer vol. Ik heb toen de kleinste van de twee
20    flink er van langs gegeven. Aan het eind van het
21 schooljaar gingen ze gelukkig van school. Daarna
22   was het over.

23    Na veel gepraat met een paar mensen is zij nog
24    een keer naar haar toegestapt. Dat haalde
25 lammer genoeg niets uit. Het rare van de zaak
26   was dat een van die twee pesters helemaal niks
27    deed als hij alleen met mil en nog iemand was.

Tekst behorend bij de items 35 en 39

Francien zit in groep 8 van basisschool Het
Zwanenmeer. De leerlingen hebben de opdracht
gekregen een fantasieverhaal te schrijven over de vier
jaargetijden. Juf Anita wil van alle verhalen een
sprooklesboek maken. Francien schreef het volgende
verhaal. Ze zal het nog een keer doorlezen en de
fouten die ze vindt, zal ze verbeteren.

1      Er was tens een land dat vier koningen had: de
2     winterkoning, de lentekoning, de zomerkoning en
3      de herfstkoning. Iedere koning regeerde een
4     seizoen en ging de andere seizoenen vervolgens
3     met vakantle.

6      Zo ging het jaar in jaar uit tot op een keer aan het
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7     eind van de zomer gebeur(le er iets vreemds. De
8      zomerkoning was allang aan vakantie toe en
9      wachtte tot de herfstkoning voor hem in de plaats
10    kwam. Hi i wachtte en wachtte, maar de
11    herfstkoning kwam niet.

12 Niet alleen de zomerkoning had er genoeg van,
13    ook de onderdanen van de vier koningen
14    begonnen te morren. Ze hadden genoeg van de
15   hitte en de zon. Ze wilden weer eens wat storm
16    en wat regen en vonden ze het maar vreemd dat
17    de bladeren nog steeds aan de bomen zaten. De
18    zomerkoning liet ziln ministers zich verzamelen.
19 Minister Zomerzon kwam wankelend de
20 vergaderzaal binnen. Hij zuchtte: "Ik ben zo moe.
21    Ik heb als zoveel uren geschenen. Het wordt tild
22    dat ik het wat rustiger aan ga doen. Dat kan nog
23    niet," zei de zomerkoning. "Eerst moeten de

.24    herfstkoning en zijn ministers gearnveerd zijn
25    Ze besloten minister Zomerbries de zaak te laten
26   onderzoeken. Minister Zomerbries ging samen

27    met zijn ambtenaren op reis. Ze lieten het land
28    zonder een beetie wind achter, maar dat moesten

29    de achterbliivers er maar voor over hebben. De
30    minister en zijn ambtenaren zochten in alle
31      landen en ze vroegen aan iedereen o f iemand de
32 herfstkoning gezien had. Maar niemand had hem
33   gezien. Op een dag trekken ze over een bergkam
34    en toen ze aan de andere kant van de kam
35 kwamen, voelden ze regen en storm. Ze zagen
36 donkere wolken en toen ze nog eens goed keken,
37    zagen ze de herfstkoning met zijn ministers.
38    "Waar blijven jullie nou!" riepen ze. "We dachten
39    dat de mensen ons niet meer wilden hebben," zei
40    de herfstkoning. "De laatste keer hoor(len we
41     steeds maar dat ze zo genoeg van de herfst-
42    stormen en de herfstregens hadden. Maar als ze
43 dat willen, komen we graag terug. Dan zullen we

"44   het eens flink laten stormen en regenen.

45 Francien



Bijlage 4 319

6  =.f
1     ..,

9. «

\ B
6 1 *

1

6,        /

1 1 LA'' 4 4
1 1   i-

1          .

9

-

4 »d     66

Tekst behorend  bij de items 123 en  132

Rennes

1 Rennes wordt al negen maanden belegerd door
2       een leger onder aanvoering van de hertog van
3      Lancaster. De burgers weten dat de Engelsen
4 erop rekenen dat de stad zich zal overgeven
5      omdat ze uitgehongerd zijn. Daarom heeft Saint
6     Pern, de commandant van de stad, de hertog
7      uitgenodigd. De hele stad raakt in rep en roer, de
8 laatste beetles worden aangedragen, ze zullen
9      hem eens wat laten zien!

10    En de hertog krijgt het te zien als hij de volgende
11    ochtend met een gevolg van tien hoge edelen de
12 stad binnenrijdt De huizen blinken. Alle uitstal-
13 kasten liggen vol met blinkende waren, met
14    goudbruin vers brood. Voor de vensters van de
15    huizen ziet hil mensen zitten die hem vrolijk
16    toewuiven, een plak ham in de hand, terwijl ze
17 hun vingers aflikken; ze zi n nog niet eens klaar
18 met ontbijten! De soldaten die de erewacht
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19 vormen, staan rechtop en staren fier voor zich uit.
20 Hun wapens glanzen in de warme junizon.
21    W'anneer de Engelse ridders naar hen kijken,
22    blazen ze hun ingevallen wangen op zodat ze niet
23    zo mager lijken. De strovulling onder hun kleren
24    geeft hun een stevig Ranzien. De straten ziln
25    trouwens vol met goedgeklede vrouwen met
26   zware borsten en een dik achterwerk.

27     Nieuwsgierige kinderkopies kijken vanaf de

28   balkons neer op de grote stoet Engelsen; alle
29 mond es kauwen. Na de ontvangst gaan ze aan
30    tafel. De eremaaltijd waaraan ook de voornaamste
31 burgers deelnemen, bestaat uit wildbraad,
32 heerliike gezouten ham. Sterk gekruide worsten,
33 een halve koe, wijn en bier, fijne kruidensalade,
34 gevulde eieren - of het niet op kan. De tante van

35    legerleider Du Guesclin dient eigenhandig een
36 grote meelpudding op, overgoten met bessen-
37    gelei. Dat het meel van de pudding afkomstig is
38    uit ziln eigen kamp ka de hertog niet vermoeden;
39    niemand van zijn soldaten heeft hem op de
40 hoogte durven brengen van de nachtelijke
41 diefstal. Lange verse wittebroden worden hem
42    toegeschoven, nog dampend van de oven. Die
43 zes broden ziln de enige zonder een houten
44    vulling - maar dat kan hil niet weten. De stevige
45 Engelse ridders, gewend goed te tafelen, tasten

46    gretig toe en doen de maaltijd alle eer aan. Dan

47    valt het de hertog plotseling op dat de notabelen
48 van Rennes zelf maar weinig op hun bord laden.
49    Zelfs een grote vent als Du Guesclin schilnt aan
50    66n konilnenboutje en een kom soep genoeg te
51 hebben. Saint-Pern verontschuldigt zich tegenover
52 ziJn Engelse gasten over dit gebrek aan eetlust:
53

„
Ons ontbilt is altild zeer overvloedig. Dineren

54    om elf uur in de ochtend zoals ze dat aan het hof
55    doen, is onze gewoonte niet."

56   Rennes is een stad in Frankrilk. Het is een
57 Belangrilk centrum voor de handel van landbouw-
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58     producten. De stad zal nu 300.000 of meer
59 inwoners tellen. Er ziin ook een aantal musea.
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60    De hertog van Lancaster, volkomen overdonderd
61    door de vrolijke schone stad, waarin niemand
62 gebrek schijnt te lijden, knikt zwijgend. Hij begrilpt
63    er niets van. Negen maanden lang heeft hij

64    gedacht dat zijn omsingeling waterdicht was. En
65    dat de enige die er ooit met een voedselkonvooi
66    doorheen had kunnen komen, die Bertrand Du
67    Guesclin was geweest. Maar nu begint hij ernstig
68    te twijfelen. In Rennes is overvloed! De stad kan
69    inderdaad nog maanden standhouden.

70    Na de maaltijd gebeurt waar Saint-Pern had
71    gehoopt. De hertog van Lancaster zegt te willen
72 onderhandelen.

Tekst behorend bij de items 173 en 174

Schoolreis

1     De kinderen duwen elkaar haast omver om uit de
2     bus te komen. "Allemaal achter elkaar!" roept de
3      leraar en hi j denkt: "Wat zal ik blij zijn als deze
4      dag erop zit." De kinderen staan in de rij te
5      wachten tot de leraar de kaartjes heeft gekocht.
6      Pas darna mogen ze 66n voor 66n door het
7 dmathek Ondertussen telt de dame achter de
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8      kassa de hoofden. "Om 6/n uur verzamelen in
9     het restaurant," roept de leraar de kinderen na,
10    die alle kanten uitschieten zo gauw ze door het
11    hek zijn. Als laatste gaat Eddie naar binnen en hi i
12   gaat als eerste onderuit.
13      "Ik vroeg mij af hot lang dat zou duren," zegt de
14   leraar tegen de cassidre. Hij haalt de EHBO-kist
15    uit de bus en loopt naar de luid brullende Jongen.
16    Geen van de kinderen trekt zich er iets van aan.
17    Koen en Katliln hebben geen haast en slenteren
18    op hun gemak naar binnen voor hen is het
19     belangrijker dat ze samen zijn. "Bah, lullie li ken

.20   wel een stuk kauwgom aan een schoen.
21      Natuurlijk Bert weer. Ze doen alsof ze niks horen
22    en lopen een zilpad in.
23   Als ze na een tijdje in de speeltuin komen, zien ze
24 Dick voorovergehogen bii een prullebak staan.
25    "Natuurlijk! Alweer honger!" zegt Koen. "Nee
26   man, mijn gulden is erin gevallen." Hij duwt de
26    rommel opzij Ineens haalt hij een plastic zak e
27 met boterhammen te voorschijn en houdt het
28    omhoog. Zijn ogen worden groter. Met een
29 verlekkerde glimlach toont hil het aan Koen en
30    Katliln. Maar als hij de vieze uitdrukking op hun
31    gezichten ziet, bedenkt hij zich en zoekt verder.
32 Een eindje verder zit Paul op een bankje.
33    "Ben je nu al uitgespeeld?"
34    "Het is allemaal zo kinderachtig," vindt Paul. "De
35     anderen vinden het anders wel leuk. " 6,

Ach, die
36   weten niet beter." Koen en Katlijn halen hun
37    schouders op en lopen door.
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Tekst behorend bij het item 20-E802

Peren
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1      Als ie een peertie van de fruitschaal pakt, heb le
2      Een vrucht in le hand die al eeuwenlang heel
3     Bekend is en heel belangrilk.
4     De lansen waarmee de Grieken elkaar een paar
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5         duizend jaar geleden te 14f gingen, waren gemaakt
6     van het hout van perenbomen. De oudste naam
7     die we kenen voor perenboom is 'Ochnail', dat
8 betekent zoveel als lans. Het zuidelijke deel van
9     Griekenland, de Peloponnesos heette eerde Apia,
10   Perenland en de smalle zee tussen Azie en Europa,
11    de Dardanellen, zou best een genoemd kunnen
12    ziln naar 'Dardal', dat is het Albanese woord voor
13  peer.
14    Perenhout werd gebruikt om beelden van de te snijden
15    en in de stad Argos werd elk laar een perenfeest
16   gehouden. De uil, die in Griekenland al als het
1-    symbool van de wijsheid werd gezien, wordt
18 meestal afgebeeld rnet een tak van een perenboom
19    in zijn poot. In de Romeinse tild werd vooral de
20      vrucht van de perenboom belangrilk. Als  le lijf een
21    beetje de vorm van een peer had, dan zag je er
22    mooi uit, dus met smalle schouders en van
23 onderen mollig.
24   In Europa en in Noordwest-Azic komen nog steeds
25 wilde perensoorten voor. Maar die hebben tamelijk
26 onaanzienlilke vruchten. 1-let is waarschilnlijk dat de
27 eerste veredelingen van 900 laar voor Christus in
28 Kasjmir hebben plaatsgevonden. Via Griekenland
29    werden de peren waarschilnlilk verspreid naar
30   Egypte en Europa.
31    In Engeland worden peren al eeuwenlang gebruikt
32    om er cider van te maken. Arbeiders kregen het
33    wel als betaling voor hun werk. Trouwens ook
34     tegenwoordig kun je nog 'perry' kopen. Het wordt
35    gemaakt door een gemalen mengsel van peren en
36   suiker en wat andere stoffen te laten gisten. Als ie
37   dat na verloop van tiid zeeft, houdt Je een
38 alcoholische drank over. Behalve dat de peer dus
39 wordt gebruikt om te consumeren, worden er ook
40 nog geneeskrachtige eigenschappen aan de peer
41 toegewezen. Allerlei kwaalt jes zou le kunnen
42   bestrijden door peren te eten. Maar eet er niet al te
43    reel van, want dan krijg je er juist wat van.
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Tekst behorend bij de items 31-E802, 33-E802, 34-E802, 39-E802 en
40-E802

Marieke zit in groep acht van basisschool de 'Tureluur'
Ze krijgt de opdracht een eng, maar waar gebeurd
verhaal te schrilven.
Ze schrijft het volgende verliaal. Ze moet het nog wel
verbeteren.

1     Een enge nacht

2      Ik lag in mijn bed. Plotseling werd ik wakker. Ik
3       keek op mi n wekkerradio en zag dat het half twaalf
4      was. Het was pikdonker in mijn kamer. Ineens
5      hoorde ik een vreernd geluid. Ik ging op miln rug
6      liggen om het beter te kunnen horen. Weer was
7      het geluid er. het kwam ui de hoek van mijn kamer.
8      Het was een schurend geluid en het werd steeds
9 sterker Voorzichtig deed ik het dekbed van mil af
10    en zocht naar het lichtknop je. Het nachtlample
11    ging aan, zodat ik iets kon zien. Ik liep naar de
12    hoek, maar kon niets ontdekken. Op het moment
13    datik mij omdraaide, hoorde ik het weer. Het leek
14     of het van beneden kwam. Zouden miin ouders
15     nog wakker zijn? Ik deed de deur van mijn kamer
16 open. Voorzichtig liep ik de trap af. Door het glas
17    van de gangdeur kon ik zien dat het beneden
18     donker was. Ineens bemerkte ik dat miln ouders
19 hadden gezegd dat ze vanavond bi  de buren waren
20 Weer hoorde ik het eigenaardige, schurende
21    geluid. Zou er een inbreker ziln? Ik ging op de trap
22      zitten en vroeg me af wat is moest doen. Het
23    geluid werd nu steeds heftiger. Ik trok de stoute
24    schoenen aan, stampte op de trap, smeet de deur

25    open en rende de kamer binnen...Ik kreeg geen
26    tild om het licht aan te doen, want opeens kwam
27    er iets klepperen vanuit de hoek van de open
28 haard dichterbij. lets harigs raakte miln gezicht. Ik
29 wilde weten wat het was. Zo nieuwsgierig ben ik
30    wel! Ik begon te schreeuwen en struikelde over
31    een lage tafel en kreeg een vaas met bloemen over
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32    me heen. Huilend en proestend kroop ik naar
33    acliteren. Vaag hoorde ik dat de voordeur open
34    ging en ineens was er plotseling een zee van licht
35 Opgelucht haalde ik adem. Nu pas kon ik zien was
36    het was geweest. Twee musies zaten op het
37    keukenblad te kwetteren. Ze waren roetzwart
38 geworden, omdat ze door de schoorsteen waren
39  gevallen.
40 Dit gedenkwaardige gebeuren heeft ontegenzeggelilk
41 een behoorlijke impact op mij gehad.
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Tekst behorend bij item 57-E802

Klaar-over in Groningen

1      In veel plaatsen in Nederl:ind zijn "Klaar-overs"
2     ingeschakeld. Het zijn vri willigers, vaak zi n het
3     ouders van de kinderen van de school, soms ziln
4      het kinderen uit groep 8. In de stad
5     Groningen zijn ze er ook. Edn daarvan is Maaike
6        Kersten.  In haar rolstoel rijdt de 11-jarige Maaike

7     Kersten over het kruispunt van de Koninginnelaan
8     in de Groninger Oraniebuurt. Het is een nette
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9      buurt met leuke huizen. Haar medeleerlinge van
10    de Nassauschool wachten op de stoep tot Maaike
11    en haar assistente de oranle stopbordles in de
12 lucht steken. Maaikes moeder kijkt trots toe.

13 "Over," roept Maaike, waarmee ze de klas aangeeft
14    dat zi  veilig kan oversteken. Maaike heeft gisteren
15 als eerste rolstoelgebruiker met succes de opleiding
16 tot verkeersbrigadier afgerond. Toen aan de

17     kinderen van groep acht van de Nassauschool werd
18        gevraagd  wie  er  zin  had  om verkeersbrigadier  te
19    worden. Was Maaike ook geinteresseerd. "Ik vroeg
20     het mijn ouders en die vonden het goed, net als de
21    school." De opleiding die twee theorielessen en
22    vier praktijklessen behelst, heeft ze vlekkeloos

23    doorlopen. "Het enige verschil is dat Maaike door
24 een hulple de oversteekplaats moet worden op- en
25    afgereden," legt de vet:keersvoorlichter van de
26 gemeente Groningen uit. "Verder is zi j een
27    verkeersbrigadier als ieder ander." Maaike weet

28    heel goed dat er gevaar aan kan zitten. "Het risico

29    bestaat dat er een auto doorrijdt. Maar ik heb
30    slechts 66n wiel op de rein staan, dus mocht het
31    gebeuren dan glijd ik wel opzij!" De kersverse
32 vet:keersbrigadier denkt dat haar rolstoel eerder
33 een positief effect heeft op het regelen van het
34    verkeer: "Ik denk dat ze sneller zullen stoppen als
35     ze mij zien. Het verkeer luistert, denk ik, beter naar
36 mij vanwege mijn rolstoel." Volgende week heeft
37 Maaike dienst; dan regelt ze vier keer per dag het
38    oversteek-verkeer bij haar school.



Summary

Introduction
Despite the improvement in school results of Turkish and Aforoccan children over
the last few decades, these children still lag far behind their Dutch peers in school
success at the end of primary education (e.g., Distelbrink & Hooghiemstra, 2005;
Van Praag, 2006). Research has shown that socio-economic status (e.g., Van der
Hoek, 1994; Van der Veen, 2001), ethnic/cultural background (e.g., Driessen,
1997; Nijsten, 1998; Crul, 2000) and school characteristics (e.g., Jungbluth, 2003)
are important factors influencing the differences in educational success between
Turkish and Moroccan children on the one hand and native Dutch children on the
other.

So far, little research has been done in the Netherlands to investigate whether
differences in test scores, rather than being the result of the participants' efforts,
might in fact be caused by test instruments or other measurement procedures.
Uiterwijk (1994) argues that when the mean scores of two subgroups of testees

differ, researchers should ask themselves the question whether these differences are
caused by differences in the skills that are measured or by a specific characteristic
of the measurement procedure.

The more important the test, the more pressing is the need to ask this question.
It is beyond doubt that results of intelligence tests and of tests measuring
educational progress can have important implications for the (educational) future
of the test participants. This is also the case with the Cito Final Test of Primary
Education. This test is administered at the end of primary school, when the pupils
are about 12 years of age. A new form of this test is produced every year. The most
important objective of the test is to give a score-based indication as to which of the
three levels of secondary education is most suitable for a student (Uiterwijk &
Vallen 2005).

If tests, and especially tests of educational progress, are meant to differentiate
between high- and low-achieving students, one must be confident that scores of all
student subgroups can be interpreted in a similar way. However, research has
shown that certain tests contain items that function differently for different
subgroups, even when the students in these subgroups have the same level of skills
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(e.g.  Uiterwijk  1994, Van Schilt-Mol & Vallen  2005).  This is phenomenon is known
as Differential Item Functioning (DIF). DIF occurs when students of different
subgroups (in the present study, native Dutch st·udents and students whose parents
speak Turkish or Arabic/Berber at home) do not have the same chances of
answering a given item correctly, even though they are equally skilled in the
construct to be measured, and thus have a comparable achievement level in a
particular subject matter area.  When the  source of DIF is irrelevant to the construct

to be measured, i.e., if answering the item correctly requires skills and/or
knowledge other than those intended to be measured, we are dealing with a case of
item bias. Not all DIF items are necessarily item-bias items as well. When
differentiation between students occurs on the basis of additional skills and
knowledge that not all students have an equally thorough command of, students
with a comparable level in a certain subject matter area do not have the same
chances of obtaining the test result that would accurately reflect their achievement
level in the subject matter area being tested.

Previous research
Although little research has been done on DIF and item bias in the Netherlands,
many studies have been carried out in the United States and Australia, for example.
In these studies, differentiation between groups is usually caused by variables like
SES, sex, language background, and ethnic/cultural group membership (mostly
'Black' vs. 'White' students). Most of these studies focus on statistical detection of
DIF items. In these studies, the researchers themselves usually conduct content
analyses of the detected DIF items in order to find item characteristics that could
be responsible for the presence of DIF. Additional experiments to confirm these

possible sources are rarely carried out.
For all four variables mentioned above, item content seems to be one of the

possible reasons of DIF. In particular, item content for which there is a specific
interest with individuals or groups among the test participants tend to favor these
test participants. Also, the use of (unnecessarily) difficult language and (incorrect)
answering strategies such as vertical relations appear to be possible causes of DIF.

Dutch research that has been carried out so far mostly focuses on intelligence
tests and on the above-mentioned Final Test of Primary Education, also known as
Cito-test. As far as intelligence tests are concerned, item bias either goes undetected
or is considered too small to have any influence on the test scores. Studies on the
Final Test of Priman' Education show that this test does contain DIF items that
present an advantage for Turkish and Moroccan children as well as items that
function to their disadvantage. Uiterwijk & Vallen (1997, 2005) argue that
differences that have been found between Dutch students on the one hand and
Turkish and Atoroccan students on the other with respect to their command of the
Dutch language on the word, sentence, and text levels function as possible DIF



Summary 331

sources to the disadvantage of Turkish and Moroccan students and differences
with respect to metalinguistic abilities as possible DIF sources working to their

advantage.

Research questions
This study aims to answer four questions:
1. Which characteristics    of the (linguistic-cultural) family socialization   and   the

students' school context influence their scores on the Final Test of Primary
Education?

2.      To what extent  does  the 1997 Final  Test  of Primary  Education  contain  DIF
items for students whose parents speak Turkish or Arabic/Berber at home?

3.     What are the sources of DIF in the statistically detected DIF items?

4.    Do the DIF items also contain item bias?

Method
To answer the first research question, a questionnaire was used that was developed

in  1997 by Derks & Vallen  (1999). 5026 students  that had participated  in  the  1997
Final Test of Primary Education filled out this questionnaire in 1998. To obtain
background information about these students, questions were asked about various

aspects of their home and school contexts. Information about the language spoken
by the parents among themselves was used to identify three subgroups children
whose parents speak Dutch, children whose parents speak Turkish or Kurdish and
children whose parents speak Arabic or Berber to each other. In this research,
these students are referred to as Dutch, Turkish and Moroccan students.

To answer the second, third and fourth research questions, four steps had to be
taken. As mentioned before, most DIF studies focus on statistical detection of DIF
items. In this type of research, a two-step approach is normally used (e.g. Camilli &
Shepard, 1994; Bridgeman & Schmitt, 1997). The first step is to statistically detect
DIF items. The second is to interpret these statistical results in order to find item
characteristics that are responsible for the presence of DIF. In only a very limited
number of studies are test participants, those using the tests, test constructors,
linguists and/or other experts involved in the second step of identifying possible

sources of DIF (e.g. Uiterwijk, 1994; Solano-Flores & Trumbull 2003)
In this research, a four-step approach was used by adding two additional steps to

the usual two-step procedure. In the first step, two statistical procedures were used

to detect DIF items that function to the (dis)advantage of Turkish and Moroccan
students. Is has been empirically shown that different DIF detection procedures do
not   necessarily   lead   to   the same results (Camilli & Smith 1990; Uiterwijk   1994;

Uiterwilk & Vallen 2005). Therefore, the general advice is to use more than one
statistical technique (Dorans & Holland, 1993; Uiterwijk & Vallen, 2005). In this
study, both the Mantel-Haenszel test (MH; Mantel & Haenszel, 1959) and the One



332 Differential Item Functioning en itembias in de Cito-Eindtoets Basisondembjs

Parameter Logistic Afodel (OPLM; Verhelst, 1992) were used. Item Response
Theories such as OPLM claim that DIF items are those where the item
characteristic curves of two subgroups do not coincide. In this study, two random
subgroups of native-Dutch students were compared. For these two subgroups, the
items did not show any DIF. In other words, the test items fitted a (DIF-free)
unidimensional scale. The assumption is that such a DIF-free scale for native-
Dutch students will not show any DIF either when Dutch students and Turkish
and Moroccan students are compared. However, DIF will be detected in the items
which exceed a given significance level in this comparison (Uiterwijk & Vallen
2005). MH was used as the second statistical procedure. This procedure is based on
observed test scores and claims that the test score is an adequate estimation of the
skills that the test aims to measure. MH verifies the hypotheses that the difficulty
level of an item is the same for students with a comparable ability. If the z-score of
an item is > 1.95 or < -1.95, this item has DIF to the advantage or the disadvantage
of a particular group of pupils  (in this study, Turkish and Moroccan pupils).

In the second step, experiments were been conducted in order to ident:iff
possible sources of DIF. For establishing which element(s) in a DIF item might be
the cause of DIF, it is recommended that ludgments about the possible sources of
DIF be obtained from various relevant groups of informants in different ways,
since it is very difficult to identify the element in the item that causes DIF with a
100%    certainty    (Uiterwijk & Vallen 2005). Therefore,    five    experiments   were
conducted, using three different research procedures: a Content Response Code
procedure, a Think-Aloud procedure and a Rewrite procedure.

In experiments 1 and 2, the Content Response Code procedure was used. In this
studj·, this procedure is used to detect possible problems and their locations in both
the  text  and the multiple-choice options  of  the test items. In experiment  1,   16
pupils participated, six of them Turkish, four Moroccan and six native-Dutch
students. All students were in primary education grade eight (i.e., aged 11-12).

In experiment 5, the Content Response Code procedure was combined with a
Rewrite procedure. liventy-six teachers in primary grade eight, five CITO test
constructors and two linguists participated as experts in this experiment. They were
211 asked to evaluate all DIF items and to rewrite those items to which they had
assigned negative evaluations using the Content Response Code. The same Rewrite
procedure  was  used in experiment  4, in which 18 students  of a teacher  training
college participated.

The Think-Aloud procedure was used in experiment 3. In this procedure,
informants are asked to perform a task, taking a subtest of the Final l est of
Primary Education, while thinking aloud. In the present study, the Think-Aloud
procedure was used to investigate whether and if so to what extent pupils with
different linguistic backgrounds tend to differ in their use of response strategies
when taking the Final 'I'est of Priman· Education. In addition, the procedure was
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used to estimate whether possible sources of DIF were the reason for these

differences. The Think-Aloud experiment was conducted with the participation of
16 pupils in primary grade eight (five Turkish, six Moroccan and five native-Dutch
pupils)

Thirdly, the possible sources of DIF were confirmed using the same statistical
procedures as those that were used to identify the DIF items. On the basis of the
results of the five experiments, five predictions were formulated concerning the
possible sources of DIF to the disadvantage of Turkish and Moroccan students and
three predictions regarding possible sources working to their advantage. In
addition, tWO predictions were formulated on the basis of the content analyses of
the items. The ten predictions are:
1.   Attention to item specific characteristics: Turkish and Moroccan students tend

to focus more on item specific characteristics such as illustrations and textual
context when they are not sure about their ability to answer the item correctly.
Illustrations and words containing possibly ambiguous elements can, therefore,
lead to incorrect vertical relations, and be the source of DIF to the
disadvantage of Turkish and Moroccan students.

2. Standard answer options: many Turkish and Moroccan pupils consider the
standard answer options 'leave it as it is' (in Dutch: 'zo laten staanD and 'no
error' (in Dutch 'geen foutD as an addition to the correct response. Pupils who
are uncertaln about the correct answer tend to choose such a standard answer
option. As a result, the use of these kinds of standard answer options can be a
source of DIF to the disadvantage of Turkish and Moroccan students.

3. Language use: the use of low-frequency words, metaphorical language,

infrequent idiomatic expressions, complex references and complex sentences

can be sources  of DIF  to the disadvantage  o f Turkish and Moroccan students.

4.   Distractors: Turkish and Moroccan students that are not sure about the nght
answer and hesitate between two or three possible answers, appear to choose

the option that contains the most frequent words or expressions. Therefore,
the way the four options are formulated can be a source of DIF to the
disadvantage of Turkish and Moroccan students.

5.   Re-reading text parts: having to re-read large parts of the text to be able to
answer a question may require (additional) skills (memory) other than the skill
being measured. Therefore, items that require re-reading of large text passages

can cause DIF to the disadvantage of Turkish and Moroccan students.
6. Spelling errors in verbs: items that require knowledge of the conjugation of

past tense forms can cause DIF to the advantage of Turkish and Moroccan
students.

7.   Spelling errors in non-verbs: items that ask for identification of spelling errors
in non-verbs can cause DIF to the advantage of Turkish and Moroccan
students when the spelling of these words is in accordance with (grammatical)
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spelling rules. When it concerns words the usual pronunciation of which does
not correspond to the spelling (i. e., if the spelling is not phonological), spelling
items can cause DIF to the disadvantage of Turkish and Moroccan students.

8. Religion: Turkish and Moroccan students appear to have more knowledge of
religion-specific elements than Dutch students do. Therefore, items that ask
questions about religion, regardless the kind of religion, can cause DIF to the
advantage ofTurkish and Moroccan students.

9.  Mathematical Esuinates: mathematical items 111 which students are asked to
estimate the answer (e.g. the costs of a product or the distance of a journey)
often contain DIF to the advantage of Turkish and Moroccan students.
Therefore, the prediction is that these kind of items function to the advantage
of Turkish and Moroccan students.

10. Living and non-living nature: items that ask questions about living and non-
living-nature often contain DIF to the disadvantage of Turkish and Moroccan
students. The five experiments conducted did not provide any information
about the specific source of DIF. The general prediction is that asking
questions about living and non-living nature can be the source of DIF to the
disadvantage o f Turkish and Moroccan students.

Subsequently, the DIF items were modified in an attempt to make them DIF-free.
In order to be able to statistically check the effect of the alterations, all items were
modified as minimally as possible. The modified items were then divided over two
tests and presented to two groups of pupils in primary grade eight. Both groups
consisted of native-Dutch, Turkish and Moroccan pupils. To ascertain the ethnicity
of the pupils, they were asked what language their parents speak to each other at
home. In addition to the altered items, items from the 2002 and 2003 Final Tests of
Primary Education were also included, assuming that these items might also
contain DIF on the basis of the formulated predictions of possible DIF sources.
Together with 80 additional DIF-free control-items, all items were represented in
the two tests.

Finally, the decision had to be made whether the possible source of DIF is
relevant to the construct that the test claims to measure. In other words, it had to
be decided whether a certain DIF item has item bias too. To answer this question
the guidelines of the Educational Testing Service (2004) were used. In these
guidelines, it is argued that the first step is to identify as specifically as possible the
knowledge or skills that an item is supposed to measure. Subsequently, it has to be
determined what knowledge or skills are actually required to be able to give an
answer. If there are discrepancies between what the item is supposed to measure
and the knowledge and skills actually required, in other words, if there are
construct-irrelevant factors, a DIF item contains item bias too. In this study all DIF
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items were carefully reviewed using the Cito Doelenboek' (1994) and the
'Verantwoor(ling bij de Eindtoets Basisonderwi s 1997' (1996).

When the source of DIF is construct-relevant, the question should be asked
whether the subject matter being measured is appropriate for students in the final
grade of primary school. To answer this question, 13 teachers  and four experts
were invited to answer the following question for each DIF item: Does the subject
matter in this question relate to the subject matters in primary school that the
malority of students in the final grade of primary school should have a thorough
command oP'.  If the answer is 'no', we are dealing with a case of item bias, and the
item should either be adapted or removed from the test. If the answer is 'yes', the
item only contains DIF.

In DIF studies that have been carried out so far, no distinction is made between
different DIF items. The analyses of the results of the five experiments, however,
show that there really are differences between the DIF items. In some cases, the
source of DIF can be described as a 'pitfall'. These 'pitfalls' are item elements that
are potentially ambiguous, confusing or difficult, and therefore influence the way
the students answer such an item. These item elements can be changed without
changing the construct that is being measured. Although the items that contain

'pitfalls' are appropriate - since we only have a case of DIF and not of item bias -,
the advice would nevertheless be to adapt these DIF items.

Results

Research question 1: Which characteristics o f the Oinguistic-cultural) family
socialization and the students' school context influence their scores on the
Final Test of Primary Education?
Statistical analyses (compare means) show that the language the parents speak to
each other is the only factor that has considerable effects on the test scores of three
subtests of the Final Test of Primary Education (i.e. Language: 712=.203,
Information Processing: T12=.276, and World Orientation: 712= 213) using Cohens

(1988) effect sizes (small effects: 112=.01 - <.06, medium-sized effects: 112= .06 -
<.14, large effects: 1122.14). The language use of the parents has a medium-sized
effect on the subtest for Mathematics (112=.103). The differences in the test scores
between students whose parents speak Dutch, Turkish and Arabic/Berber are
significant for all subtests. Other student characteristics that have medium-sized
effects on one or more subtests are:

Sex: sex has a significant positive medium-sized effect on the subtest for
Mathematics for Turkish and Moroccan boys and a positive medium-sized
effect on the subtest for World Orientation for the boys of all subgroups.



336 Differential Item Functioning en itembias in de Cito-Eindtoets Basisonderwijs

• Educational level of the father: a high educational level of the father has a
positive medium-sized effect on the subtest for Information Processing for all
students and positive medium-sized effect on the subtests for Language and
Mathematics for Dutch students.

•   The amount of time that students talk about the news with their fathers:
regularly talking about the news has a positive medium-sized effect on the test
scores on the subtest for Mathematics for Turkish students.

•  Computer use: using the computer frequently has a significant positive
medium-sized effect on the test scores on the subtests for Mathematics and
Information Processing for Turkish students and on the test scores for the
subtest for World Orientation for both Turkish and Moroccan students.

• Computer use/gaming: using the computer for gaming instead of Writing has a
positive medium-sized effect on the test scores on the subtests for Information
Processing and World Orientation for Turkish boys.

•   Club membership: club membership (as a child) has a positive medium-sized
effect on the scores on the subtest for Mathematics and Information
Processing for Dutch students.

• Watching television: the amount of time students spend watching television
has a medium-sized effect on the test scores on the subtests for Language,
Mathematics and Information Processing for Dutch students. These students
obtain significantly 11igher test scores on these subtests when they don't watch
TY regularly.

Research question 2: To what extent does the 1997 Final Test of Primary
Education contain DIF items for students whose parents speak Turkish or
Arabic/Berber at home?
The results of the DIF-detection analysis of the 240 items of the 1997 Final Test of
Primary Education yielded 32 DIF items. Of these items, 21 showed DIF to the
disadvantage  of Turkish  and Moroccan pupils,  and  11 items showed  DIF to their
advantage. Table 1 shows the number of DIF items that were detected in the
statistical procedures on each subtest of the Final Test of Primary Education (i.e.
Language, Mathematics, Information Processing and World Orientation)
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Table 1: Number of items of the (subtests of) 1997 Final Test of Primary Education with DIF for
Turkish and Moroccan students (MH = items detected only by MH, OPLM = items detected only
by OPLM, MH+OPLM = items detected by both procedures)

MH                OPLM         ·  MH + OPLM Total
l

e.Items tolh9,(11§*lyantage.gf Turkish and.Moroccan students :       ·        ,     ...   .
Language disadvantage                           4              -                5                      9
Mathematics disadvantage                        1               -                -                       1
Information Processing disadvantage           4              -                                         4
World Orientation disadvantage                2             1               4                     7

iltemsto theasivantage of TurkishanB,Morodcanitudehts   ''      *2  . ,      =          .               ""...:
Language advantage                               1               -                3                      4
Mathematics advantage                            1               -                                         1
Information Processing advantage             -              1               -                     1
World Orientation advantage                     -               1                4                      5

Research question 3: What are the sources o f DIF in the statistically
detected DIF itemsP
The statistical analyses of the modified items show that most of these items did not
reveal any DIF. Interpretation of these results leads to the conclusion that five
predictions about the sources of DIF could be confirmed. Two predictions could
not be confirmed yet on the basis of these results and one prediction turned out to
be irrelevant. Table 2 presents an overview of the predictions and the
confirmations.

Table 2: Formulated predictions concerning the possible sources  of   DI F  to the disadvantage
and advantage of Turkish and Moroccan students
tprediction I·  i . =, , .,1              '       '- - Confirmed
bpre#'*ind-gengerning pgsgiblesgurggs.to the disadvantage.01Turki h,and Moroccan students
Prediction 1 Attention for item specific characteristics Yes

Prediction 2 Standard answer possibilities Yes

Prediction 3 Language use Yes

Prediction 4 Distractors Not confirmed yet
Prediction 5 Re-reading text passages No

1
154[cllgrlidnceming.pgssible_bour46-421iEllhe fitivaotage'of Turkish aild Moro68an students'
Prediction 6 Spelling errors in verbs Yes

Prediction 7 Spelling errors in non-verbs Not confirmed yet
Prediction 8 Religion Yes

-'==.-3.
: Additional predictions '   .   ' . .    '   6'    _    _      „-     . -   .   -  3
Prediction 9 Estimating mathematics No

Prediction 10 Living and non-living nature No

Research question 4: Do the DIF items also contain item biasP
Content analysis of the items, in which the skills and knowledge that are supposed
to be measured and the knowledge or skills that are actually required to answer the
question are compared, shows that nine items contain item bias (out of the 26
items for which the cause of DIF was confirmed). The remaining 17 items only
have DIF. Analysis of these 17 items   show   that five items contain 'pitfalls'
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Therefore, the advice is to adapt or remove these five items as well as the item bias
items. Table 3 gives an overview of the kind of DIF or item bias of all 32 items.

Table 3: Number of items that contain DIF or item bias per subtest

Items to the disadvantage of Turkish and Moroccan students:..   -
-         Language«, -&  Mathematics  - Informatton World .

Processina   ' Orientation
DIF -n o adaptation required     2                      -                                             2
DIF - adaptation required          3                      -                      1                       1
Item bias                         2                 1                 3                 3
Additional research required     2                 -                                   1
Item-s to the advantage of Turldsh and Moroccan Atudents   -  '       .         =          -        '  -

-,.,     '  '   -                 ·         Language - · : :. Mathematics. Information          World
-    . -  :    _ - -' ·            '  .   Processing . Orientation

DIF -n o adaptation required       4                            -                           -                           4
DI F - adaptation required                -                                     -
Item bias                         -                 -
Additional research required    -                 1                 1                 1

Discussion
It is relevant to raise the question to what extent the confirmed predictions can be
generalized for other tests. The limited number of (modified) items in this study is
a clear restriction. This also holds for the fact that the mean scores on the Final
Test of students that participated in the experiments are significantly different (with
the exception of the students that participated in the two tests with modified
items). This means that differences in the presence of DIF and in the percentages
of given answers might not only be caused by the modification of the items, but
also by the differences between test participants.

Nevertheless, there are a number of reasons why it is likely that the formulated
and confirmed predictions not only apply to the items investigated in this research.
First, some of the confirmed predictions are similar to the potential causes of DIF
described in previous research. Second,  79 of 80 DIF-free items of the 1997 Final
Test of Primary Education that were included in the tests with modified items,
were DIF-free in these tests as well. Third, in contrast to what previous researchers
have claimed with respect to experts not being able to identify items that contain
DIF, this study proves that it is possible for experts to identify items that contain
DIF on the basis of the formulated predictions before they were statistically
analyzed.

Despite all the precautions that have to be taken into account, it is possible to make
recommendations with respect to constructing DIF-free tests. First, two small-
scaled experiments, the Content Response Code and the Think-Aloud Procedure,
can be used to investigate whether a test contains items that might have DIF before
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applying the test. Second, three guidelines can be given to construct DIF-free
items.   On the basis   of the confirmed predictions    1,   2   and 3 (Table   2)   it   is
recommended to pay extra attention to the textual context and the illustrations
accompanying the items. These item elements should be carefully checked for
elements that could potentially be ambiguous or that could be used to infer vertical
relations or word associations. Secondly, the advice is to avoid the use of the
standard answer options 'leave it as it is' and 'no error' Finally, the language that is
used in the items and in the textual context accompanying these items should be
accessible for all students. It is recommended to avoid words and expressions that
might not be familiar to them.
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