? 139 Tijdschrift voor Onderwijsresearch 5 (1980), nr. 3 Boekbesprekingen ^«njamin D. Wright & Mark H. Stone^esr test design. Rasch measurement. mesa Press (5835 Kimbark Avenue, Chicago, IlUnois 60637), 1979.•«leiding ^&quot;ght maakte al in 1960, tijdens een bezoek van Rasch aan Chicago, kennis met het Raschmodel en^as daarmee een van de eersten buiten het scandinavische taalgebied. Lange tijd is hij ook de enige inVerenigde Staten geweest die zich voor dit onderwerp interesseerde en er onderzoek aan verrichtte,ligt niet in de laatste plaats aan hem zelf. Pas sinds 1977 verschijnen er met regelmaat artikelen van^'Jn hand; daarvoor moeten we het alleen doen met een gepubliceerde voordracht die in 1967 gehou-werd op de E.T.S. Invitational Conference on Testing Problems en zijn - overigens zeer bekende^ artikel met Panchapakesan (Wright, 1968; Wright & Panchapakesan, 1969). Zo is er

bijvoorbeeld^Per bekend dat Wright reeds in het midden van de zestiger jaren aan de voorwaardelijke meest®®nnemelijke schatting van de Raschparameters heeft gewerkt - een onderwerp dat door de bijdragenAndersen en Fischer pas na 1970 de aandacht trekt -, maar dat hij dit afsloot vanwege numeriekeonnauwkeurigheid bij grotere aantallen items, dezelfde onnauwkeurigheid die er de oorzaak van is dat^'scher's bekende programmatuur slechts bij korte tests met succes gebruikt kan worden. goed, nu is er dan een boek van Wright, tezamen met Stone geschreven, dat de lezer in een keer•&quot;formeert over het Raschonderzoek dat de laatste tien jaar in Chicago plaats heeft gevonden. Som-''&quot;ge onderwerpen zijn te vinden in de recente artikelen van Wright; het merendeel betreft evenwelonderzoek dat alleen via interne onderzoeksmemoranda vastgelegd is. Het boek heeft ruim 200 pagi-?^'s, die een uitgebreid

voorwoord en een aantal hoofdstukken met ieder een ander psychometrischonderwerp bevatten. We bespreken deze in de volgorde waarin ze in het boek aangetroffen worden. Inhoud Het voorwoord, dat konsekwent 'forward' genoemd wordt - een hardnekkige typefout? Of een be-vloeide woordspeling? is eigenlijk een eerste hoofdstuk en geeft een historische weergave van hetProbleem waarmee men bij de eerste tests in het begin van deze eeuw al worstelde, namelijk dat van de^bsolute, testonafhankelijke schaal. In de specifieke objektiviteit van het Raschmodel vindt dit pro-''leem een fraaie oplossing. Het omvangrijke oeuvre van Lord wordt in dit overzicht slechts met één zin^gedaan. Degenen die van de ontwikkelingen in de amerikaanse psychometrie en haar heroïsche strijdlassen de 'l-parameter' en '3-parameter school' op de hoogte zijn, zullen aUicht begrijpen waarom,eerste hoofdstuk 'The measurement model'

bouwt op een zeer inzichtelijke wijze het RaschmodelHet doet dit onder het gezichtspunt van de absolute schaal waarop personen en items door metingcalibratie een positie toegewezen krijgen. En passant wordt met behulp van duidelijke figuren^^illustreerd hoe de klassieke testscoring tot ongerijmde uitkomsten kan leiden. In dit hoofdstuk is®v«neens een korte inleiding opgenomen in de ML-schatting van de Raschparameters. Daarnaast wordtprocedure PROX geïntroduceerd, komt Wright's modeltest even aan de orde en vindt een vergelij-king tussen Raschparameters en de traditionele itemindices plaats. l^e beide volgende hoofdstukken heten 'Item calibration by hand' en 'Item caUbration by computer'geven een behandeling van de procedures PROX en UCON voor het Raschmodel. UCON is deOnvoorwaardelijke meest aannemelijke schattingsmethode van Wright en Panchapakesan (1969), aange-^Id met een later

opgestelde correctiefactor die geacht wordt de onzuiverheid te neutraliseren diemethode wel en de voorwaardelijke methode niet bezit. PROX is een benadering van UCON die?^ormaal verdeelde item- en persoonsparameters veronderstelt en verwantschap vertoont met de heuris-Jj^che schattingsmethode voor het normaalogief model. Beide hoofdstukken hanteren de didaktiek vankookboek en geven aan de hand van een voorbeeld van de output van Wright's computerprogram-BICAL stap voor stap de formules. De discussie die deze gewoonlijk oproept, is hier natuurlijk ooktoepassing. Misleidend is het feit dat in ieder van de drie hoofdstukken aUe formules uit PROX^®8even worden, maar dat soms de notatie, de layout van de formules of de gekozen indicering wat^®fschilt. Volgens de eerste paar zinnen van het voorwoord is dit een praktisch boek dat bestemd is

? 140 Boekbesprekingei^ voor de lezer die wil leren hoe Raschmetingen verricht worden. Het lijkt me evenwel dat deze kateg&quot;'rie met een dergelijke overdaad en de verwarring die ze kan scheppen niet gediend is.Het vierde hoofdstuk 'The analysis of fit' geeft Wright's test voor itemrespons, item en persoon W'zoals deze bijvoorbeeld in BICAL geïmplementeerd is. Statistisch rammelt deze test. Ze is gebaseef&quot;op een hele reeks benaderingen, waarvan de grofste wel de normaalbenadering van de dichotoif^(!) verdeling van itemresponsen is. De laatste vier hoofdstukken geven toepassingen van het Raschmodel. Hoofdstuk vijf 'Constructing'variable' is een van de mooiste hoofdstukken in dit boek. Het laat zien hoe gcdragswetenschappelij'''variabelen geconstrueerd en geïnterpreteerd kunnen worden door na te gaan hoe eigenschappen va&quot;gecalibreerde items met de onderliggende dimensie

variëren. Dit plaatst de klassieke validiteitsprobl«'matiek binnen een geheel nieuw kader. Daarnaast laat dit hoofdstuk zien met behulp van wcU&quot;^testafnamen items en personen op een gemeenschappelijke schaal gebracht en dus item banks opg^'bouwd kunnen worden. Het volgende hoofdstuk 'Test Design' werkt ideeën over testontwikkeling uit die Birnbaum in zij&quot;bijdrage aan Lord en Novick's boek voor het eerst naar voren heeft gebracht. Wright gebruikt e®&quot;benadering waarin gemiddelde, range en vorm van de verdeling van itemparameters en testlengt^zodanig gekozen worden dat dc standaardmeetfout voor de te meten populatie van personen minimaa'is. Lord's benadering, waarin niet een populatie personen maar de gewenste vorm van de informati«'funktie als target gekozen wordt, lijkt niet alleen eleganter maar ook flexibeler. Andere dan uniforifl'of normale populaties komen in dit

hoofdstuk niet aan de orde, evenmin als het probleem van d®testontwikkeling voor optimale beslissingen. In het voorlaatste hoofdstuk 'Making measures' worden hoofdzakelijk twee onderwerpen behandeld'namelijk tailored testing en de identifikatie en interpretatie van slecht passende responspatronen. Daa*'naast worden opnieuw PROX en UCON besproken, dit keer in gezelschap van UFORM, een schattingS'methode die uniform verdeelde parameters veronderstelt. Ook hier worden de formules met e®&quot;minimum aan toelichting gegeven. In hoofdstuk acht 'Choosing a scale' worden een aantal mogelijkheden besproken om door keuze va&quot;locatie en eenheid item- en persoonsparameters een gemakkelijk interpreteerbare schaal te geven. Conclusie Laat ik beginnen met dit boek ter lezing aan te bevelen. De lezer die geïnteresseerd is in het Raschm&quot;'del vindt de amerikaanse ontwikkelingen

keurig bij elkaar gebracht. Ook de meer inhoudelijke ondefwijskundige doet er goed aan van de inhoud van dit boek kennis te nemen. Door de bekende 'AER^prc-sessions' van Wright heeft het Raschmodel ingang gevonden in de amerikaanse onderwijsreseard'en grijpt het aantal toepassingen snel om zich heen. Zonder dit op deze aanbeveling in mindering te willen brengen, moet ik toch kwijt dat het boek ooKeen aantal bezwaren kent. Deze worden duidelijk als we het naast het boek van Fischer legge&quot;(Fischer, 1974). In zekere zin vertegenwoordigen beide boeken verschillende culturen. Fischer's boe&quot;is veel grondiger, completer en 'europeser'. Bovendien gaat het op tal van uitbreidingen en verbijzonde'ringen in die in Wright en Stone's boek niet eens genoemd worden. Wright en Stone zijn veel pragnia*tischer, minder diepgravend en 'amerikaanser'. Computerprogrammatuur en benaderingen

gaan vooi'op, de laatsten vaak geheel los van hun vooronderstellingen en konsekwenties. Wie dit boek door wjlnemen doet er daarom goed aan Fischer eerst te lezen. Wie Fischer al gelezen heeft moet vooral oo&quot;kennis nemen van Wright en Stone. Het behandelt een aantal onderwerpen onder een verrassendgezichtspunt en geeft nieuwe toepassingen. Referenties Fischer, G.H. Einführung in die Theorie psychologischer Tests. Bern: Verlag Hans Huber, 1974. .Wright, B.D. Sample-free test calibration and personel measurement. In Proceedings of the 196'Invitational Conference on Testing Problems. Princeton, N.J.: Educational Testing Service, 196®-Wright, B., & Panchapakesan, N. A procedure for sample-free item analysis. Educational and Psychelogical Measurement, 1969,29, 2348. W.]. van der Linden Technische Hogeschool Twente

