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1. Inleiding  
 
 

1.1 Voorgeschiedenis van de Zelftest voor ouderen 

 
In een voorafgaand traject dat startte in 2014 in opdracht van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
Oost Nederland en later tijdens fase 2 ook van de afdeling Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) 
van Rijkswaterstaat, hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van een web-based zelftest voor oudere 
automobilisten.  
 
In de zelftest doorloopt een individuele oudere bestuurder een aantal deeltests, aan de hand waarvan 
een beeld wordt verkregen van de eigen rijbekwaamheid, de geleverde rijprestaties en achterliggende 
factoren. Hierbij zijn in eerste instantie de volgende deeltests te onderscheiden: 
 

- Algemeen deel: Persoonskenmerken en leeftijd 
- Deeltest 1: Feiten en zorgen over het rijgedrag, waaronder ongevalsbetrokkenheid, gereden 

jaarkilometrage, blootstelling aan risicovolle verkeerssituaties, zorgen die anderen uiten over 
het rijgedrag van de bestuurder, zelf-gerapporteerde rijsnelheid 

- Deeltest 2. Voorkomen van rijfouten in het verkeer 
- Deeltest 3. Situatiebewustzijn 
- Deeltest 4. Beleving van taakcomplexiteit 

 
In de eerste fase van het onderzoek stond de ontwikkeling van de zelftest centraal. Volgens de 
methode van Evidence Centered Design hebben we competentiemodellen voor rijbekwaamheid en 
rijgedrag van ouderen ontwikkeld. Op basis daarvan hebben we  passende items ontworpen die de 
beoogde doelvaardigheden dekkend dienden te meten. De Zelftest is in 2015 afgenomen onder ruim 
2000 automobilisten en ongeveer 500 jongere automobilisten (jonger dan 55 jaar). Psychometrische 
analyses wezen uit dat de ontwikkelde schalen voor de doelvaardigheden voldoende betrouwbaar 
zijn. 
 
Tevens is antwoord gegeven op de hoofdvraag van de eerste studie: in hoeverre ervaren oudere 
bestuurders specifieke problemen bij de deelname aan het verkeer als automobilist en de 
achtergronden daarvan. Resultaten daarvan zijn beschreven in een uitvoerig eindrapport (Roelofs, 
Nägele en Kuiken, 2015). De oudere en jongere automobilisten bleken heel verschillend te scoren op 
de deeltests. Bovendien bleek dat er binnen de groep ouderen grote verschillen waren in de mate van 
rijfouten, situatiebewust rijden en beleving van taakcomplexiteit. Deze bevindingen bevestigden de 
noodzaak om maatwerk te leveren in de afname, presentatie en rapportage van de zelftest voor de 
problematiek van oudere automobilisten. Tot slot kon uit de reacties van respondenten worden 
afgeleid dat de zelftest in een behoefte voorziet. Het onderwerp bleek sterk te leven onder de 
ouderen. 
In een tweede fase van doorontwikkeling is de ontwikkelde Zelftest geschikt gemaakt voor afname 
onder de nader te beschrijven doelgroep ouderen. Onderdeel hiervan was de keuze voor een 
toetsafnameplatform met de mogelijkheid van betekenisvolle individuele terugkoppeling.  
Technische en budgettaire beperkingen leidden tot de keuze om de test Situatiebewustzijn voorlopig 
geen deel uit te laten maken van de Zelfscan. Daarentegen is een onderdeel toegevoegd, namelijk 
vermijding van taaksituaties met verschillende taakcomplexiteit (zoals rijden in het donker, in de spits).  
Tevens is gewerkt aan de aanscherping van de doelgroep, met het oog op benadering ervan. Zo is 
onderzoek gedaan naar diverse potentiële gebruikersgroepen, en hun motieven om de Zelftest te 
doorlopen. Dit heeft geresulteerd in een aantal persona’s, dat wil zeggen prototypische oudere 
bestuurders, variërend in de behoefte om het eigen rijgedrag nader te onderzoeken.  
 

1.2 De nieuwe pilot 
Inmiddels is de Zelftest ondergebracht in een afnameomgeving en web-based beschikbaar. De scan is 
bijna productierijp. De Zelfscan is in fase 2 op een aantal onderdelen aangevuld en aangepast en 
bevat inmiddels de volgende onderdelen: 

1. Een weblink om zich aan te melden op daartoe geëigende websites. 
2. Deeltests: 

a. Deeltest 1: Met ontspannen aandacht rijden (in verkeersituaties met een verschillende 
taakcomplexiteit)  
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b. Deeltest 2: Soepel bedienen en manoeuvreren (in verkeersituaties met een 
verschillende taakcomplexiteit) 

c. Deeltest 3: Voorkomen van fouten in het verkeer 
d. Deeltest 4: Omgaan met situaties (mate van vermijding van verkeerssituaties met een 

verschillende taakcomplexiteit). Dit betreft een nieuw onderdeel en een nieuw 
construct, namelijk vermijding respectievelijk aangaan van taakcomplexiteit.  

3. Geïndividualiseerde feedbackrapportages: 
a. Over de balans tussen de eigen (gerapporteerde) taakbekwaamheid van de 

bestuurder enerzijds en de taakmoeilijkheid die hij/zij zelf opzoekt bij rijden in het 
verkeer anderzijds. 

b. Tips en te nemen maatregelen naar aanleiding van het getoonde scoreprofiel. 
 
 

1.3 Onderzoeksvragen 
Ten eerste is het streven om in de uiteindelijke productieversie van de zelfscan zoveel mogelijk te 
werken met korte versies, zodat de afnametijd beperkt kan blijven. Van belang is dat ondanks de 
verkorte testlengte de testscores betrouwbaar blijven. Dit kan vastgesteld worden met behulp van 
toets- en itemanalyses volgens de klassieke testtheorie. 
 
Ten tweede veronderstelt de vergelijking tussen taakbekwaamheid onder verschillende 
complexiteitsniveaus dat beide taaksituaties hiërarchisch schaalbaar zijn van minder naar meer 
complex. Dit moet worden aangetoond door middel van methoden uit de itemresponsetheorie. 
Daarnaast is bij een volgende afname in de beoogde web-based afnameomgeving de vraag in 
hoeverre de test beantwoordt aan de beoogde gebruiksdoelen. Aandachtspunten hierbij zijn in  
hoeverre de test voor de gebruiker praktisch bruikbare informatie oplevert en of deze aanzet tot het 
nemen van vervolgmaatregelen (zoals het volgens van een cursus of het anders inrichten van het 
eigen vervoerpatroon). De realisatie van beoogde gebruiksdoelen is echter geen onderwerp van de 
voorliggende offerte, maar is vermoedelijk voor WVL en de ROVON wel relevant. 
 
In de voorliggende offerte biedt Cito ondersteuning bij een psychometrisch onderzoek naar de 
ontwikkelde deeltests, waarbij de volgende vragen centraal staan. 

 
1. In welke mate leveren de ontwikkelde deeltests voldoende betrouwbare scores op? 
2. In welke mate zijn de testscoreschalen unidimensioneel en is er sprake van hiërarchische 

ordening in moeilijkheid? 
3. Is de koppeling van taakbekwaamheid aan geaccepteerde taakmoeilijkheid empirisch 

aannemelijk te maken? 
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2. Opzet van het onderzoek 
 

Afnamedesign 
Om zoveel mogelijk opgaven te kunnen betrekken is gekozen voor een overlappend afnamedesign, 
waarbij gekozen is voor een representatieve set items uit de basisitemset van de vier bestaande 
instrumenten. Voor drie van de vier instrumenten kon daarbij gebruik gemaakt worden van 
bestaande itemparamater, zoals de klassieke p-waarden en de itemrestcorrelatie, de IRT-
moelijkheidsindex beta, en de IRT-discrinimatieparameter A.  
In de Tabellen 1 tot en met 4 zijn de testvarianten weergeven. De overlappende items zijn steeds 
gearceerd. Bij de tests Omgaan met taakcomplexiteit (cognitieve vaardigheid), Omgaan met 
taakcomplexiteit (bediening en manoeuvreren), en de test Voorkomen van fouten konden 
gelijkwaardige varianten worden samengesteld, uitgaande van de p-waarden. 
 
Tabel 1: Afnamedesign deeltest Omgaan met taakcomplexiteit, Cognitieve vaardigheid 
item Tekst Variant 1 Variant 2 

TCA0002 Wisselen van rijstroken bij matig druk verkeer.   1 

TCA0003 Afstand houden tot andere voertuigen bij het wisselen van rijstrook. 1   

TCA0004 De weg delen met andere weggebruikers zoals fietsers, bromfietsers, berijders 
van scooters en motorrijders. 

1   

TCA0005 Invoegen op een drukke autosnelweg. 1 1 

TCA0008 Rijden in het donker met een onduidelijke of afwezige belijning (strepen).   1 

TCA0009 Rijden bij felle gloed of laagstaande zon. 1   

TCA0010 Rijden in de bebouwde kom in druk verkeer tijdens het spitsuur.   1 

TCA0011 Meerijden met de stroom van het andere verkeer. 1   

TCA0013 Rijden in een grote stad met veel verschillend verkeer, complexe 
knooppunten verschillende borden. 

1   

TCA0014 De juiste route blijven rijden in een onbekende stad met druk verkeer.   1 

TCA0015 Het lezen van wegwijzers, borden of tekens ver genoeg om op tijd te reageren 
(zoals bij afslaan). 

1 1 

TCA0017 Een route volgen met behulp van een navigator (bijvoorbeeld een Tom Tom). 1   

TCA0018 Rijden bij zeer dichte mist (zicht tussen 50 en 100 meter).   1 

TCA0019 Rijden in een bui met hevige regen en wind. 1   

TCA0021 De juiste route blijven rijden als er een wegomleiding is. 1   

TCA0022 Aandachtig blijven rijden bij afleiding (zoals radio, eten, drinken, huisdier in de 
auto). 

1   

TCA0023 Op de snelweg 120 km/u rijden onder normale omstandigheden (helder weer, 
overdag, buiten de spits). 

  1 

TCA0025 Rijden in een situatie waarbij een bus net voor u wil vertrekken.   1 

TCA0055 Regelmatig controleren instrumenten en tegelijkertijd positie op de weg te 
behouden - rustige weg - goed zicht. 

  1 

TCA0060 Het zien van zwakkere verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers) bij schemer 
of in het donker. 

1 1 

TCA0068 Linksaf slaan waarbij u verschillende rijstroken kruist op kruisingen zonder 
verkeerslichten. 

1 1 

TCA0073 Tijdens het rijden op een rustige weg met goed zicht een andere radiozender 
opzetten. 

  1 

Totaal aantal items 13 13 

Gemiddelde moeilijkheid (Bèta-coëfficiënt op grond van afnamegegevens uit 2016) 0.85 0.84 
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Tabel 2: Afnamedesign deeltest Omgaan met taakcomplexiteit, bediening en manoeuvreren 
item Tekst Variant 1 Variant 2 

TCM0001 Het stuur stevig vasthouden terwijl u rijdt. 
 

1 

TCM0002 Op de eigen rijstrook (binnen de witte lijnen) blijven bij het rijden van scherpe 
bochten. 

1 
 

TCM0005 Achteruit parkeren op een open plek tussen twee auto’s (fileparkeren). 1 1 

TCM0006 Rijden op een met sneeuw bedekte weg. 
 

1 

TCM0007 Op de juiste rijstrook blijven rijden bij helder weer. 1 
 

TCM0009 Gebruik van apparatuur in de auto (zoals handrem, ruitenwissers, 
richtingaanwijzers, koplampen). 

1 
 

TCM0010 Spiegels checken bij het wisselen van rijstrook. 1 1 

TCM0011 Rijden op een weg met bevroren weggedeelten. 1 
 

TCM0012 Stoppen bij een stopsignaal zodat de auto stopt voor de stopstreep. 1 1 

TCM0013 Controleren van dode hoeken (over de schouder kijken) bij het wisselen van 
rijstrook. 

1 1 

TCM0014 Binnen de wegmarkeringen (strepen) blijven rijden als u niet van rijstrook hoeft 
te wisselen.  

1 

TCM0015 Naar links en rechts kijken alvorens een kruispunt op te rijden. 1 1 

TCM0018 Op de eigen rijstrook blijven rijden op wegen zonder duidelijke markeringen, 
reflectoren of ribbelstroken.  

1 

TCM0019 Op uw weghelft blijven rijden bij duisternis of in de nacht, op een weg met een 
duidelijke belijning. 

1 1 

TCM0021 Van een steile en bochtige helling op de eigen rijstrook naar beneden rijden. 1 
 

TCM0022 Zonder te slingeren op uw rijstrook blijven rijden wanneer u apparatuur in de 
auto inschakelt. 

1 
 

TCM0023 Zonder mis te grijpen een instrument aanzetten (bijvoorbeeld de radio, 
achterruitverwarming of ruitenwisser)  

1 

TCM0025 Recht achteruitrijden uit een pad of parkeerhaven, zonder objecten opzij (muur, 
heg) te dicht te naderen.  

1 

Totaal aantal items 12 12 

Gemiddelde moeilijkheid (Bèta-coëfficiënt op grond van afnamegegevens uit 2016) -0.68 -0.67 
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Tabel 3: Afnamedesign deeltest Voorkomen van Rijfouten 

item Tekst 
Variant 
1 

Variant 2 

DSA001 Remt u nogal laat wanneer u een auto van rechts ziet aankomen op een kruispunt? 1 1 

DSA002 Vergeet u te letten op voetgangers, kinderen of fietsers, als u wegrijdt?  1 

DSA005 Vergeet u om u heen te kijken voordat u gaat parkeren? 1  

DSA007 Heeft u de laatste tijd geluk gehad, waardoor u net geen ongeval kreeg? 1 1 

DSA008 Komt het voor dat anderen voor u moeten remmen als u invoegt op de snelweg?  1 

DSA009 Moet u stoppen op de invoegstrook omdat het u niet lukt tijdig in te voegen? 1  

DSA011 Rijdt u met een veel lagere snelheid dan anderen, waardoor anderen u gaan inhalen? 1  

DSA012 Komt het voor dat u aarzelt, omdat u niet zeker weet aan wie u voorrang moet geven 
bij een rotonde? 

 1 

DSA013 Stopt u of aarzelt u bij een ongeregeld kruispunt, dus zonder verkeerslichten of 
stopbord? 

1 1 

DSA014 Verdwaalt u in het verkeer? 1 1 

DSA018 Kwam het in het laatste jaar voor dat u iets aanzette, zoals de ruitenwisser, terwijl u 
iets anders wilde aanzetten, zoals de richtingaanwijzer? 

1  

DSA020 Komt het voor dat u een knop probeerde te bedienen, maar toen misgreep 
(bijvoorbeeld de radio of de knop voor de achterruitverwarming)? 

1 1 

DSA021 Komt het voor dat u verzuimt af te slaan omdat u het straatnaambordje niet kon 
lezen? 

1 1 

DSA022 Komt het voor dat - wanneer u rijdt en recht vooruit kijkt - andere voertuigen ineens 
van opzij lijken te verschijnen? 

1 1 

DSA023 Als u zich in het verkeer voegde , hoe vaak werd u dan verrast door een ander 
voertuig, dat u pas opmerkte toen het vlak bij u was? 

1 1 

DSA024 Hebt u met uw auto een deukje of kras opgelopen (bijvoorbeeld bij het 
achteruitrijden uit de garage of bij parkeren?) 

 1 

Totaal aantal items 12 12 

Gemiddelde moeilijkheid (Bèta-coëfficiënt op grond van afnamegegevens uit 2016) 0.81 0.82 

 
Tabel 4: Afnamedesign deeltest Vermijden van verkeerssituaties 
item Tekst Variant 1 Variant 2 

TCV0001 Rijden op een autosnelweg met drie of meer rijstroken per rijrichting. 
 

1 

TCV0002 Autorijden op een autosnelweg met vrachtauto’s om u heen. 1 
 

TCV0003 Invoegen op een drukke autosnelweg. 1 
 

TCV0004 Rijden in het donker met een onduidelijke of afwezige belijning (strepen). 
 

1 

TCV0005 Rijden in de bebouwde kom in druk verkeer tijdens het spitsuur. 1 1 

TCV0006 Inhalen van een groot voertuig zoals een tractor, overzichtelijke provinciale - linker 
weghelft. 

1 
 

TCV0007 Rijden en ondertussen een gesprek hebben met een of meer passagiers. 1 1 

TCV0008 Rijden in een grote stad met veel verschillend verkeer, complexe knooppunten met 
veel verschillende borden tegelijkertijd. 

1 1 

TCV0009 Een auto inhalen op een overzichtelijke provinciale weg met tegenliggers door 
gebruik te maken van de linker weghelft.  

1 

TCV0010 Rijden bij zeer dichte mist (zicht tussen 50 en 100 meter). 1 
 

TCV0011 Rijden in een bui met hevige regen en wind. 1 
 

TCV0012 Tijdens het rijden op een rustige weg met goed zicht een andere radiozender 
opzetten. 

1 1 

TCV0013 Aandachtig blijven rijden bij afleiding (zoals radio, eten, drinken, huisdier in de auto). 1 
 

TCV0014 Rijden in een onbekende omgeving met weinig verkeer. 
 

1 

TCV0015 Op de snelweg 120 km/u rijden onder normale omstandigheden (helder weer, 
overdag, buiten de spits). 

1 1 

TCV0016 Invoegen op een drukke autosnelweg met een korte invoegstrook. 
 

1 

TCV0017 Inhalen van vrachtauto’s op de snelweg bij duisternis, hevige regen en opspattend 
water.  

1 

TCV0018 Rijden in het donker op een weg - onduidelijke of afwezige wegbelijning (strepen) - 
tegenliggers. 

1 1 

Totaal aantal items 12 12 

Gemiddelde moeilijkheid: nog onbekend, want nog geen afnamegegevens van beschikbaar   
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3. Resultaten: betrouwbaarheid en unidimensionaliteit van de schalen 
 
 
Opzet van de klassieke betrouwbaarheidsanalyses 
Om na te gaan in hoeverre de ontwikkelde tests betrouwbaar zijn, zijn twee typen analyses verricht. 
Allereerst klassieke toets- en itemanalyses, om na te gaan of elke testvariant eigenstandig voldoende 
betrouwbaar was en hoe de bijdragen van de afzonderlijke items daarin was. Hierbij zijn alpha-
betrouwbaarheidscoëfficiënten berekend, de item-p waarden en de itemrestcorrelaties voor telkens 
elke testvariant. 
 
Opzet van de betrouwbaarheidsanalyses volgens de Itemresponsetheorie 
Naast klassieke analyses per testvariant zijn item- en toetskalibraties verricht op de totale itemset 
voor elke test volgens de item-responsetheorie. Met behulp van itemresponsemodellen (IRT) kunnen 
verschillende testvarianten in één analyse rechtstreeks met elkaar vergeleken kunnen worden. Een 
voorwaarde hiervoor is wel dat de vragen in de verschillende varianten deels overlappen, waaraan 
dus is voldaan. Via kalibraties kunnen alle betrokken items op één (latente) vaardigheidsschaal 
worden gezet, waaruit later ook subsets kunnen worden getrokken ten behoeve van de inzet van 
kortere efficiënte versies. 
 
Wat houdt een itemresponsemodel (IRT) model in? 
 
Het meest basale itemresponsemodel (IRT) model is het Rasch model. Volgens dit model is de kans 

op het succesvol uitvoeren van een taak j (Xj=1), een functie van het verschil tussen de vaardigheid θ 

en de taakmoeilijkheid βj (zie vergelijking 1): 

 

)exp(1

)exp(
)|1(

j

j

jXP








  (1) 

Bij vermijden kan deze vergelijking als volgt gelezen worden, namelijk de kans dat een respondent 
een verkeerstaaksituatie Xj vermijdt (Xj=1), is een functie van het verschil tussen de 
vermijdingstendentie θ en de taakmoeilijkheid βj die een beroep doet op die vermijdingstendentie. 
Een meer geavanceerd IRT model is het 2-parameter logistisch model (2PL), waarbij naast een 
moeilijkheidsparameter β ook rekening wordt gehouden met het onderscheidend vermogen van 
items. De kans op het succesvol uitvoeren van een taak j (Xj=1), is een functie van het verschil tussen 
de vaardigheid θ, de taakmoeilijkheid βj, en de discriminatieparameter ai (zie vergelijking 2). 
 

)](exp[1

)]([exp
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  (2) 

 
De discriminatieparameter a geeft aan hoe goed een item onderscheid maakt tussen zeer vaardige 
respondenten en minder vaardige respondenten. Bij een Rasch-model wordt in feite de a-waarde 
standaard op 1 ingesteld, terwijl bij 2PL model de a-waarde varieert. Het gebruik van a-waarden is 
meestal nodig omdat niet ieder item in gelijke mate onderscheid maakt tussen respondenten. 
 
In de navolgende analyses zijn steeds IRT-modellen gebruikt met discriminatieparameters (a-
parameters). Deze analyses vormen de tevens de basis voor de keuze van de beste itemsets ten 
behoeve van optimale toetssamenstelling. De resultaten daarvan worden in paragraaf 4 besproken.  
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De stappen die gevolgd zijn om tot een uiteindelijke test en itemkalibratie te komen waren: 
1. Toetsing van een Rasch-model, waarbij aan de hand van de R1C-toets de totale modelfit kan 

worden geëvalueerd; 
2. Inspectie van de M-tests per items: deze geven per item weer in hoeverre de 

discriminatieparameter (bij Rasch model allemaal op 1 gesteld) recht doet aan de gevonden 
kansproporties, de kans om een item correct te realiseren bij verschillende 
vaardigheidsniveaus; 

3. Aanpassing van de discriminatieparameters met behulp van de OPLM-module OPSUG, die de 
resultaten van de M-test vertaalt in beter passende discriminatieparameters. In praktijk 
wordt een a-waarde ingesteld op een gemiddelde van 3.  Daarmee word ten 2PL-model 
geschat; 

4. Eventueel weglating van problematische items, die duidelijk misfit blijven vertonen. 
5. Bewaren van de gevonden moeilijkheidsparameters (bèta) en discriminatieparameters (a-

waarden). 
6. Ten behoeve van nadere analyses op de testgegevens: berekenen van de gewogen (of: 

latente) vaardigheidsscores per respondent op de betreffende test. Deze gewogen 
vaardigheidsscores kunnen worden gebruikt naast de ruwe testscores welke ontstaan bij de 
optelling van de 0-1 scores over alle items. 

 
 

3.1 Deeltest 1: Omgaan met taakcomplexiteit (‘Met ontspannen aandacht rijden’) in 
verkeersituaties met een verschillende taakcomplexiteit 
 

3.1.1 Klassieke betrouwbaarheidsgegevens van de afzonderlijke testversies 
 
In de Tabellen 5en 6 worden de resultaten van de klassieke item- en toetsanalyses met betrekking 
tot de test ‘Omgaan met taakcomplexiteit, ontspannen aandacht’ (TCA), weergegeven. Bij deze test 
worden per item volgende de antwoordcategorieën gebruikt 1. Ontspannen aandacht, 2. Enigszins 
gespannen aandacht. 3. Tamelijk gespannen aandacht, 4. hooggespannen aandacht. De responsen 
worden vervolgens dichotoom gescoord. Bijvoorbeeld: Een antwoord 1. Ontspannen aandacht, op de 
vraag TCA0009 ‘Rijden bij felle gloed of laagstaande zon, krijgt score 1. Alle andere antwoorden 
worden gescoord als 0. Daarmee wordt het item in feite veranderd in de vraag of de deelnemer in 
deze situatie met ontspannen aandacht rijdt.  
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Tabel 5: Betrouwbaarheid van testvariant 1 (n=225) Omgaan met taakcomplexiteit, ontspannen 
aandacht’ (TCA) 

Item Tekst P-waarde Rir 

TCA0003 Afstand houden tot andere voertuigen bij het wisselen van rijstrook. .65 .51 

TCA0004 De weg delen met andere weggebruikers zoals fietsers. bromfietsers. berijders van scooters en 
motorrijders. 

.55 .49 

TCA0005 Invoegen op een drukke autosnelweg. .52 .49 

TCA0009 Rijden bij felle gloed of laagstaande zon. .12 .33 

TCA0011 Meerijden met de stroom van het andere verkeer. .87 .40 

TCA0013 Rijden in een grote stad met veel verschillend verkeer. complexe knooppunten verschillende 
borden. 

.23 .44 

TCA0015 Het lezen van wegwijzers. borden of tekens ver genoeg om op tijd te reageren (zoals bij 
afslaan). 

.56 .46 

TCA0017 Een route volgen met behulp van een navigator (bijvoorbeeld een Tom Tom). .73 .44 

TCA0019 Rijden in een bui met hevige regen en wind. .08 .38 

TCA0021 De juiste route blijven rijden als er een wegomleiding is. .39 .43 

TCA0022 Aandachtig blijven rijden bij afleiding (zoals radio. eten. drinken. huisdier in de auto). .70 .43 

TCA0060 Het zien van zwakkere verkeersdeelnemers (voetgangers. fietsers) bij schemer of in het 
donker. 

.23 .37 

TCA0068 Linksaf slaan waarbij u verschillende rijstroken kruist op kruisingen zonder verkeerslichten. .36 .50 

Gemiddeld: .46 .44 

N.B. Aantal items: 13; Alpha-coëfficiënt: .80; De ankeritems zijn gearceerd 

 
Tabel 6: Betrouwbaarheid van testvariant 2 (n=212) Omgaan met taakcomplexiteit, ontspannen 

aandacht’ (TCA) 
Item Tekst P-waarde Rir 

TCA0002 Wisselen van rijstroken bij matig druk verkeer. .66 .62 

TCA0005 Invoegen op een drukke autosnelweg. .41 .63 

TCA0008 Rijden in het donker met een onduidelijke of afwezige belijning (strepen). .15 .42 

TCA0010 Rijden in de bebouwde kom in druk verkeer tijdens het spitsuur. .39 .55 

TCA0014 De juiste route blijven rijden in een onbekende stad met druk verkeer. .18 .44 

TCA0015 Het lezen van wegwijzers. borden of tekens ver genoeg om op tijd te reageren (zoals bij afslaan). .50 .47 

TCA0018 Rijden bij zeer dichte mist (zicht tussen 50 en 100 meter). .05 .26 

TCA0023 Op de snelweg 120 km/u rijden onder normale omstandigheden (helder weer. overdag. buiten de 
spits). 

.92 .39 

TCA0025 Rijden in een situatie waarbij een bus net voor u wil vertrekken. .65 .53 

TCA0055 Regelmatig controleren instrumenten en tegelijkertijd positie op de weg te behouden - rustige 
weg - goed zicht. 

.87 .46 

TCA0060 Het zien van zwakkere verkeersdeelnemers (voetgangers. fietsers) bij schemer of in het donker. .30 .49 

TCA0068 Linksaf slaan waarbij u verschillende rijstroken kruist op kruisingen zonder verkeerslichten. .36 .61 

TCA0073 Tijdens het rijden op een rustige weg met goed zicht een andere radiozender opzetten. .71 .48 

Gemiddeld:  .47 .48 

N.B Aantal items: 13; Alpha-coëfficiënt: .84; De ankeritems zijn gearceerd 

 
De twee testvarianten van TCA hebben een acceptabele betrouwbaarheid. De gemiddelde 
moeilijkheid van beide varianten ligt dicht bij elkaar. In de huidige voorgelegde vorm waren de twee 
varianten al goed vergelijkbaar, en daarmee een goede basis om bij twee groepen oudere 
bestuurders voor te leggen. 
 

3.1.2 Resultaten kalibratie Itemresponsetheorie: unidimensionaliteit, hiërarchische ordening, 
itemkwaliteit 
 
In Tabel 7 staan de resultaten van de itemkalibratie vermeld. Gebruik is gemaakt van een IRT-model , 
waarbij ook discriminatieparameters (a-waarden) zijn opgenomen. Het blijkt dat de items voor 
omgaan met taakcomplexiteit prima schalen op een unidimensionele schaal. Bovendien lopen de 
moeilijkheidsparameters (bèta) geleidelijk op over een brede range. 
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Tabel 7: Itemkalibratie van de Deeltest Omgaan met taakcomplexiteit (cognitief) : met ontspannen 
aandacht rijden (TCA) 

Item Tekst 
P-waarde 

A (discr.-
index) 

Beta 

TCA0023 Op de snelweg 120 km/u rijden onder normale omstandigheden (helder 
weer, overdag, buiten de spits). 

.92 2 -1,94 

TCA0055 Regelmatig controleren instrumenten en tegelijkertijd positie op de weg te 
behouden - rustige weg - goed zicht. 

.87 2 -1,50 

TCA0011 Meerijden met de stroom van het andere verkeer. .87 3 -0,86 

TCA0073 Tijdens het rijden op een rustige weg met goed zicht een andere 
radiozender opzetten. 

.71 2 -0,68 

TCA0002 Wisselen van rijstroken bij matig druk verkeer. .66 4 -0,50 

TCA0017 Een route volgen met behulp van een navigator (bijvoorbeeld een Tom 
Tom). 

.73 3 -0,44 

TCA0025 Rijden in een situatie waarbij een bus net voor u wil vertrekken. .65 3 -0,40 

TCA0022 Aandachtig blijven rijden bij afleiding (zoals radio, eten, drinken, huisdier in 
de auto). 

.70 3 -0,38 

TCA0003 Afstand houden tot andere voertuigen bij het wisselen van rijstrook. .65 4 -0,21 

TCA0015 Het lezen van wegwijzers, borden of tekens ver genoeg om op tijd te 
reageren (zoals bij afslaan). 

.53 3 -0,08 

TCA0004 De weg delen met andere weggebruikers zoals fietsers, bromfietsers, 
berijders van scooters en motorrijders. 

.55 4 -0,06 

TCA0005 Invoegen op een drukke autosnelweg. .47 4 0,03 

TCA0010 Rijden in de bebouwde kom in druk verkeer tijdens het spitsuur. .39 3 0,18 

TCA0021 De juiste route blijven rijden als er een wegomleiding is. .39 3 0,20 

TCA0068 Linksaf slaan waarbij u verschillende rijstroken kruist op kruisingen zonder 
verkeerslichten. 

.36 4 0,21 

TCA0060 Het zien van zwakkere verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers) bij 
schemer of in het donker. 

.26 3 0,45 

TCA0013 Rijden in een grote stad met veel verschillend verkeer, complexe 
knooppunten verschillende borden. 

.23 4 0,48 

TCA0014 De juiste route blijven rijden in een onbekende stad met druk verkeer. .18 3 0,69 

TCA0008 Rijden in het donker met een onduidelijke of afwezige belijning (strepen). .15 3 0,82 

TCA0019 Rijden in een bui met hevige regen en wind. .08 4 0,89 

TCA0009 Rijden bij felle gloed of laagstaande zon. .12 2 1,23 

TCA0018 Rijden bij zeer dichte mist (zicht tussen 50 en 100 meter). .05 2 1,85 

Aantal items: 22; R1c =73.359; df =75; p = 0.532; Unidimensioneel IRT-Model met discriminatiewaarden (a-parameters) past; 
 
 
In Figuur 1 zijn de moeilijkheidsparameters (bèta-parameters) van de verschillende items afgebeeld. 
Uit de figuur blijkt opnieuw de relatieve hiërarchie in moeilijkheid van de items. Opvallend is dat de 
afstand van de items 23(Op de snelweg 120 km/u rijden onder normale omstandigheden ) en 55 
(Regelmatig controleren instrumenten en tegelijkertijd positie op de weg te behouden) duidelijk 
gemakkelijker zijn dan het eerstvolgende moeilijker item (11; Meerijden met de stroom van het 
andere verkeer). Aan de andere kant is item 18 (Rijden bij zeer dichte mist) beduidend moeilijker dan 
item 9 (Rijden bij felle gloed of laagstaande zon) die op zijn beurt weer duidelijk moeilijker is dan 
item 19 (Rijden in een bui met hevige regen en wind). 
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Figuur 1: Moeilijkheidscoëfficiënten van de items op de Deeltest Omgaan met Taakcomplexiteit (‘Rijden met 

ontspannen aandacht’) 

 
In figuur 2 zijn de zogeheten itemresponsecurves weergegeven van de twee best onderscheidende 
items TCA005 (Invoegen op een drukke autosnelweg) en TCA025 (Rijden in een situatie waarbij een 
bus net voor u wil vertrekken). Ook is van één van de minst onderscheidende items (TCA055; 
Regelmatig controleren instrumenten en tegelijkertijd positie op de weg te behouden op een rustige 
weg met goed zicht) een itemresponsecurve weergegeven. 
 
De blauwe lijn geeft de geschatte curve weer bij toepassing van vergelijking (2): dat zijn de verwachte 
kansproporties bij verschillende niveaus van de vaardigheid ‘Omgaan met taakcomplexiteit: Rijden 
met ontspannen aandacht’. De rode kruisjes geven geobserveerde kansproporties weer. Door middel 
van de zogenaamde M-toetsen toetsen, die een chi-kwadraat verdeling volgen, kan worden bepaald 
of de geobserveerde kansproporties afwijken van de verwachte kansproporties. In figuur 2 kan direct 
worden afgelezen of een kansproportie valt binnen het betrouwbaarheidsinterval, weergegeven foor 
middel van de grijze lijnen rondom de blauwe itemresponsecurve, de onder- en bovengrens van het 
betrouwbaarheidsinterval. 
 
Bij alle drie weergegeven items, maar dit bleek ook bij alle andere items van de TCA-test, liggen de 
geobserveerde proporties op de TCA-test vlakbij de verwachte kansproportie.  
 
Wat is zichtbaar in figuur 2 dat de twee best onderscheidende items (5 en25) een steile helling 
vertonen, wat weerspiegeld wordt door een hoge discriminatieparameter a-waarde (resp. a=4 en 
a=4, zie Tabel 7) in de itemresponsefunctie. Voor item TCA055 geldt een duidelijk vlakkere curve, 
weerspiegeld door een lagere a-parameter (a=2). Ook wordt duidelijk dat TCA alleen enigszins 
onderscheidend is voor kandidaten met een lage vaardigheid in omgaan met taakcomplexiteit (thèta 
-waarden tussen -0.9 en 0). De items TCA005 en TCA025 zijn sterk onderscheidend bij kandidaten 
met een wat hogere vaardigheid (thèta -waarden resp. tussen -0.7 en 0.5 en tussen -0.9 en 0.5). 
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Item TCA055: Regelmatig controleren instrumenten en tegelijkertijd positie op de weg te 

behouden op een rustige weg met goed zicht (minst onderscheidend) 

 
Item TC005: Invoegen op een drukke autosnelweg (sterk onderscheidend) 

 
Item TC025: Rijden in een situatie waarbij een bus net voor u wil vertrekken (sterk 

onderscheidend) 
Figuur 2: geobserveerde proporties  TCA-test (rode kruisjes) en de verwachte kansproportie (Y-as; blauwe lijn) op 

grond van verschillende niveaus (geschatte thèta op de X-as), voor de drie best onderscheidende items van 
de Deeltest. 

 
In het vervolg van dit rapport worden de Itemresponsecurves niet meer afgebeeld. Volstaan kan 
worden met inspectie van de gerapporteerde a-waarden bij de IRT-kalibratie. 
  

-1.2 0
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3.2 Deeltest 2: Zonder moeite bedienen en manoeuvreren in verkeersituaties met een 
verschillende taakcomplexiteit 
 

3.2.1 Klassieke betrouwbaarheidsgegevens van de afzonderlijke testversies 
 
In de Tabellen 8 en 9 worden de resultaten van de klassieke item- en toetsanalyses met betrekking 
tot de test ‘Omgaan met taakcomplexiteit, bedienen en manoeuvreren’ (TCM), weergegeven. 
 
In de Tabellen 5 en 6 worden de resultaten van de klassieke item- en toetsanalyses met betrekking 
tot de test ‘Omgaan met taakcomplexiteit, bedienen en manoeuvreren’ (TCM), weergegeven. Bij 
deze test worden per item volgende de antwoordcategorieën gebruikt 1. Niet lastig, 2. Enigszins 
lastig, 3. Tamelijk lastig, 4. Erg lastig.  De responsen worden vervolgens gedichotomiseerd gescoord. 
Bijvoorbeeld: Een antwoord 1. Niet lastig, op de vraag TCA0011 ‘Hoe lastig vindt u het om te rijden in 
de volgende situatie: Rijden op een weg met bevroren weggedeelten’, krijgt score 1. Alle andere 
antwoorden worden gescoord als 0. Daarmee wordt het item in feite veranderd in de vraag of de 
deelnemer in deze situatie zonder moeite bedient of manoeuvreert. 
 
Tabel 8: Betrouwbaarheid van testvariant 1 (n=225) Omgaan met taakcomplexiteit, zonder moeite 

bedienen en manoeuvreren (TCM) 
Item Tekst P-waarde Rir 

TCM0002 Op de eigen rijstrook (binnen de witte lijnen) blijven bij het rijden van scherpe bochten. .898 .33 

TCM0005 Achteruit parkeren op een open plek tussen twee auto’s (fileparkeren). .493 .33 

TCM0007 Op de juiste rijstrook blijven rijden bij helder weer. .996 .04 

TCM0009 Gebruik van apparatuur in de auto (zoals handrem. ruitenwissers. richtingaanwijzers. 
koplampen). 

.956 .30 

TCM0010 Spiegels checken bij het wisselen van rijstrook. .933 .30 

TCM0011 Rijden op een weg met bevroren weggedeelten. .142 .34 

TCM0012 Stoppen bij een stopsignaal zodat de auto stopt voor de stopstreep. .982 .11 

TCM0013 Controleren van dode hoeken (over de schouder kijken) bij het wisselen van rijstrook. .733 .32 

TCM0015 Naar links en rechts kijken alvorens een kruispunt op te rijden. .938 .24 

TCM0019 Op uw weghelft blijven rijden bij duisternis of in de nacht. op een weg met een duidelijke 
belijning. 

.756 .31 

TCM0021 Van een steile en bochtige helling op de eigen rijstrook naar beneden rijden. .662 .45 

TCM0022 Zonder te slingeren op uw rijstrook blijven rijden wanneer u apparatuur in de auto inschakelt. .742 .26 

Gemiddeld: .76 .28 

N.B. Aantal items: 12; Alpha-coëfficiënt: .64. De ankeritems zijn gearceerd 
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Tabel 9: Betrouwbaarheid van testvariant 2 (n=212) Omgaan met taakcomplexiteit, bedienen en 
manoeuvreren (TCM) 

Item Tekst 
P-

waarde 
Rir 

TCM0001 Het stuur stevig vasthouden terwijl u rijdt. .953 .21 

TCM0005 Achteruit parkeren op een open plek tussen twee auto’s (fileparkeren). .480 .38 

TCM0006 Rijden op een met sneeuw bedekte weg. .212 .24 

TCM0010 Spiegels checken bij het wisselen van rijstrook. .920 .43 

TCM0012 Stoppen bij een stopsignaal zodat de auto stopt voor de stopstreep. .990 .22 

TCM0013 Controleren van dode hoeken (over de schouder kijken) bij het wisselen van rijstrook. .740 .33 

TCM0014 Binnen de wegmarkeringen (strepen) blijven rijden als u niet van rijstrook hoeft te wisselen. .986 .30 

TCM0015 Naar links en rechts kijken alvorens een kruispunt op te rijden. .920 .40 

TCM0018 Op de eigen rijstrook blijven rijden op wegen zonder duidelijke markeringen. reflectoren of 
ribbelstroken. 

.703 .34 

TCM0019 Op uw weghelft blijven rijden bij duisternis of in de nacht. op een weg met een duidelijke belijning. .840 .40 

TCM0023 Zonder mis te grijpen een instrument aanzetten (bijvoorbeeld de radio. achterruitverwarming of 
ruitenwisser) 

.821 .45 

TCM0025 Recht achteruitrijden uit een pad of parkeerhaven. zonder objecten opzij (muur. heg) te dicht te 
naderen. 

.538 .38 

Gemiddeld: .76 .34 

N.B. Aantal items: 12; Alpha-coëfficiënt: .69. De ankeritems zijn gearceerd 

 
De resultaten van Tabel 8 en 9 laten zien dat de betrouwbaarheid van de twee varianten met resp. 
alpha=.64 en .69 onder de minimaal wenselijk waarde van .70 en ver onder de streefwaarde van .80 
ligt. Qua moeilijkheid zijn de twee varianten gelijkwaardig. Via IRT-technieken en optimale 
toetssamenstellingstechnieken kan echter nagegaan worden in hoeverre uit de twee varianten 
alsnog één betrouwbare variant kan worden verkregen. Kortere varianten met bijvoorbeeld 8 items 
hebben weinig kans van slagen. Wel moeten adviezen aan deelnemende oudere bestuurders met 
enige terughoudendheid worden gedaan op grond van met name variant 1. 
 
 

3.2.2 Resultaten kalibratie Itemresponsetheorie: unidimensionaliteit, hiërarchische ordening, 
itemkwaliteit 
 
De itemkalibraties behorend bij de test ‘Omgaan met complexiteit, zonder moeite bedienen en 
manoeuvreren in verkeersituaties’(afgekort TCM-test), tonen dat ook hier het IRT-model met a-
parameters goed past. Wel blijkt de TCM-test weinig items te bevatten met een hoge 
moeilijkheidsgraad. De twee moeilijke items zijn TCM011 (Rijden op een weg met bevroren 
weggedeelten) en de inhoudelijke variant daarop TCM006 (Rijden op een met sneeuw bedekte weg 
).Daarnaast is de stap van item TCM005 (Achteruit parkeren op een open plek tussen twee auto’s 
(fileparkeren) naar deze is vrij groot. 
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Tabel 10: Itemkalibratiegegevens van de Deeltest Omgaan met complexiteit: Zonder moeite 
bedienen en manoeuvreren in verkeersituaties (TCM, geordend in oplopende moeilijkheid) 

Item Tekst 
P-waarde 

A (discr.-
index) 

Beta 

TCM0007 Op de juiste rijstrook blijven rijden bij helder weer. .996 1 -4.65 

TCM0014 Binnen de wegmarkeringen (strepen) blijven rijden als u niet van rijstrook 
hoeft te wisselen. 

.986 2 -1.61 

TCM0012 Stoppen bij een stopsignaal zodat de auto stopt voor de stopstreep. .982 2 -1.46 

TCM0001 Het stuur stevig vasthouden terwijl u rijdt. .953 2 -0.84 

TCM0009 Gebruik van apparatuur in de auto (zoals handrem, ruitenwissers, 
richtingaanwijzers, koplampen). 

.956 4 -0.10 

TCM0015 Naar links en rechts kijken alvorens een kruispunt op te rijden. .929 4 0.03 

TCM0010 Spiegels checken bij het wisselen van rijstrook. .933 4 0.05 

TCM0002 Op de eigen rijstrook (binnen de witte lijnen) blijven bij het rijden van 
scherpe bochten. 

.898 4 0.16 

TCM0023 Zonder mis te grijpen een instrument aanzetten (bijvoorbeeld de radio, 
achterruitverwarming of ruitenwisser) 

.821 4 0.37 

TCM0019 Op uw weghelft blijven rijden bij duisternis of in de nacht, op een weg met 
een duidelijke belijning. 

.796 4 0.41 

TCM0013 Controleren van dode hoeken (over de schouder kijken) bij het wisselen 
van rijstrook. 

.735 3 0.49 

TCM0022 Zonder te slingeren op uw rijstrook blijven rijden wanneer u apparatuur in 
de auto inschakelt. 

.742 3 0.49 

TCM0018 Op de eigen rijstrook blijven rijden op wegen zonder duidelijke 
markeringen, reflectoren of ribbelstroken. 

.703 3 0.55 

TCM0021 Van een steile en bochtige helling op de eigen rijstrook naar beneden 
rijden. 

.662 5 0.63 

TCM0025 Recht achteruitrijden uit een pad of parkeerhaven, zonder objecten opzij 
(muur, heg) te dicht te naderen. 

.538 4 0.85 

TCM0005 Achteruit parkeren op een open plek tussen twee auto’s (fileparkeren). .487 4 0.88 

TCM0006 Rijden op een met sneeuw bedekte weg. .212 3 1.38 

TCM0011 Rijden op een weg met bevroren weggedeelten. .142 2 2.37 

Aantal items: 18; R1c = 56.328; df =  71; p = 0.898; Unidimensioneel IRT-Model met discriminatiewaarden past 
Uit figuur 3 blijkt opnieuw de relatieve hiërarchie in moeilijkheid van de items.  
 

 
Figuur 3: Moeilijkheidscoëfficiënten van de items op de Deeltest Omgaan met Taakcomplexiteit bij bediening 

(‘Zonder moeite bedienen/manoeuvreren’) 
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De best onderscheidende items zijn achtereenvolgens TCM0021(Van een steile en bochtige helling 
op de eigen rijstrook naar beneden rijden), TCM0025 (Recht achteruitrijden uit een pad of 
parkeerhaven, zonder objecten opzij (muur, heg) te dicht te naderen) en TCM0005 (Achteruit 
parkeren op een open plek tussen twee auto’s). De itemresponsefuncties (niet afgebeeld) hebben 
een steile vorm, wat ook al kon worden afgeleid uit de hoge discriminatieparameters (zie Tabel 10). 
 
 

3.3 Deeltest 3: Voorkomen van fouten in het verkeer 
 

3.3.1 Klassieke betrouwbaarheidsgegevens van de afzonderlijke testversies 
 
In de Tabellen 11 en 12 worden de resultaten van de klassieke item- en toetsanalyses met betrekking 
tot de test ‘Voorkomen van fouten in het verkeer’ (DSA), weergegeven. Bij de DSA test worden de 
volgende antwoordcategorieën gebruikt: van 1= bijna (nooit), 2. Af en toe, 3. Regelmatig, 4 (bijna) 
altijd. De responsen worden vervolgens gedichotomiseerd gescoord. Bijvoorbeeld: Een antwoord 1 
(Bijna) nooit op de vraag “Remt u nogal laat wanneer u een auto van rechts ziet aankomen op een 
kruispunt?” (DSA001) krijgt de score 1. Alle andere antwoorden worden gescoord als 0. Daarmee 
wordt het items in feite veranderd in de vraag of de deelnemer deze betreffende fout altijd weet te 
voorkomen. 
 
Tabel 11: Betrouwbaarheid van testvariant 1 (n=225) Voorkomen van fouten in het verkeer (DSA) 
(gespiegelde en dichotome itemscoring) 

Item Tekst P-waarde Rir 

DSA001 Remt u nogal laat wanneer u een auto van rechts ziet aankomen op een kruispunt? .84 .22 

DSA005 Vergeet u om u heen te kijken voordat u gaat parkeren? .91 .31 

DSA007 Heeft u de laatste tijd geluk gehad. waardoor u net geen ongeval kreeg? .86 .32 

DSA009 Moet u stoppen op de invoegstrook omdat het u niet lukt tijdig in te voegen? .91 .19 

DSA011 Rijdt u met een veel lagere snelheid dan anderen. waardoor anderen u gaan inhalen? .75 .34 

DSA013 Stopt u of aarzelt u bij een ongeregeld kruispunt. dus zonder verkeerslichten of stopbord? .54 .37 

DSA014 Verdwaalt u in het verkeer? .73 .33 

DSA018 Kwam het in het laatste jaar voor dat u iets aanzette. zoals de ruitenwisser. terwijl u iets anders 
wilde aanzetten. zoals de richtingaanwijzer? 

.94 .31 

DSA020 Komt het voor dat u een knop probeerde te bedienen. maar toen misgreep (bijvoorbeeld de 
radio of de knop voor de achterruitverwarming)? 

.88 .21 

DSA021 Komt het voor dat u verzuimt af te slaan omdat u het straatnaambordje niet kon lezen? .71 .35 

DSA022 Komt het voor dat - wanneer u rijdt en recht vooruit kijkt - andere voertuigen ineens van opzij 
lijken te verschijnen? 

.65 .25 

DSA023 Als u zich in het verkeer voegde . hoe vaak werd u dan verrast door een ander voertuig. dat u 
pas opmerkte toen het vlak bij u was? 

.76 .37 

Gemiddeld .79 .25 

N.B. Aantal items: 12; Alpha-coëfficiënt: .66. De ankeritems zijn gearceerd 
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Tabel 12: Betrouwbaarheid van testvariant 2 (n=212) Voorkomen van fouten in het verkeer 
(gespiegelde itemscoring) 

Item Tekst P-waarde Rir 

DSA001 Remt u nogal laat wanneer u een auto van rechts ziet aankomen op een kruispunt? .88 .27 

DSA002 Vergeet u te letten op voetgangers. kinderen of fietsers. als u wegrijdt? .92 .30 

DSA007 Heeft u de laatste tijd geluk gehad. waardoor u net geen ongeval kreeg? .85 .29 

DSA008 Komt het voor dat anderen voor u moeten remmen als u invoegt op de snelweg? .90 .26 

DSA012 Komt het voor dat u aarzelt. omdat u niet zeker weet aan wie u voorrang moet geven bij een 
rotonde? 

.85 .37 

DSA013 Stopt u of aarzelt u bij een ongeregeld kruispunt. dus zonder verkeerslichten of stopbord? .51 .42 

DSA014 Verdwaalt u in het verkeer? .72 .36 

DSA020 Komt het voor dat u een knop probeerde te bedienen. maar toen misgreep (bijvoorbeeld de 
radio of de knop voor de achterruitverwarming)? 

.88 .41 

DSA021 Komt het voor dat u verzuimt af te slaan omdat u het straatnaambordje niet kon lezen? .65 .30 

DSA022 Komt het voor dat - wanneer u rijdt en recht vooruit kijkt - andere voertuigen ineens van opzij 
lijken te verschijnen? 

.67 .47 

DSA023 Als u zich in het verkeer voegde . hoe vaak werd u dan verrast door een ander voertuig. dat u 
pas opmerkte toen het vlak bij u was? 

.76 .45 

DSA024 Met uw auto een deukje of kras opgelopen (bijvoorbeeld bij het achteruitrijden uit de garage 
of bij parkeren?) 

.90 .28 

Gemiddeld .77 .35 

N.B. Aantal items: 12; Alpha-coëfficiënt: .71. De ankeritems zijn gearceerd 

De resultaten van Tabel 11 en 12 wijzen uit dat de betrouwbaarheid de tweede variant (alpha=.71) 
net wel boven de minimaal wenselijk waarde van .70 ligt en variant 1 niet (alpha=.66).  
 
Qua moeilijkheid zijn de twee varianten opnieuw ongeveer gelijkwaardig. Via IRT-technieken en 
optimale toetssamenstellingstechnieken kan ook hier nagegaan worden in hoeverre uit de twee 
varianten alsnog één betrouwbare variant kan worden verkregen. Opmerkelijk is dat de 
overlappende items (of ankeritems) niet hetzelfde functioneren in beide groepen van oudere 
bestuurders. Zo liggen de rir waarden over het algemeen hoger in variant 2  
 
 

3.3.2 Resultaten kalibratie Itemresponsetheorie: unidimensionaliteit, hiërarchische ordening, 
itemkwaliteit 
 
Toepassing van een IRT-model met discriminatieparameters levert opnieuw een goede passing op. 
De test Voorkomen van fouten in het verkeer heeft een unidimensionele schaal. Sterker nog dan bij 
de overige tests ligt de moeilijkheidsgraad van de items relatief laag, hetgeen inhoudt dat bij de 
meeste rijfouten door meer dan 75% van de deelnemers kunnen worden voorkomen. Een relatief 
moeilijk item betreft (niet) aarzelen bij een ongeregeld kruispunt (item DSA 13). 
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Tabel 13: Itemkalibratiegegevens van de Deeltest Voorkomen van fouten in het verkeer 

Item Tekst 
P-waarde 

A (discr.-
index) 

Beta 

DSA002 Vergeet u te letten op voetgangers, kinderen of fietsers, als u wegrijdt? .925 3 -0,38 

DSA008 Komt het voor dat anderen voor u moeten remmen als u invoegt op de 
snelweg? 

.896 2 -0,35 

DSA001 Remt u nogal laat wanneer u een auto van rechts ziet aankomen op een 
kruispunt? 

.863 2 -0,26 

DSA009 Moet u stoppen op de invoegstrook omdat het u niet lukt tijdig in te 
voegen? 

.911 3 -0,25 

DSA024 Hebt u met uw auto een deukje of kras opgelopen (bijvoorbeeld bij het 
achteruitrijden uit de garage of bij parkeren?) 

.896 3 -0,24 

DSA018 Kwam het in het laatste jaar voor dat u iets aanzette, zoals de ruitenwisser, 
terwijl u iets anders wilde aanzetten, zoals de richtingaanwijzer? 

.938 4 -0,21 

DSA020 Komt het voor dat u een knop probeerde te bedienen, maar toen misgreep 
(bijvoorbeeld de radio of de knop voor de achterruitverwarming)? 

.881 3 -0,15 

DSA005 Vergeet u om u heen te kijken voordat u gaat parkeren? .911 4 -0,10 

DSA007 Heeft u de laatste tijd geluk gehad, waardoor u net geen ongeval kreeg? .856 3 -0,07 

DSA012 Komt het voor dat u aarzelt, omdat u niet zeker weet aan wie u voorrang 
moet geven bij een rotonde? 

.849 3 -0,07 

DSA011 Rijdt u met een veel lagere snelheid dan anderen, waardoor anderen u 
gaan inhalen? 

.747 3 0,22 

DSA023 Als u zich in het verkeer voegde , hoe vaak werd u dan verrast door een 
ander voertuig, dat u pas opmerkte toen het vlak bij u was? 

.764 4 0,24 

DSA014 Verdwaalt u in het verkeer? .728 3 0,25 

DSA021 Komt het voor dat u verzuimt af te slaan omdat u het straatnaambordje 
niet kon lezen? 

.680 3 0,35 

DSA022 Komt het voor dat - wanneer u rijdt en recht vooruit kijkt - andere 
voertuigen ineens van opzij lijken te verschijnen? 

.659 3 0,39 

DSA013 Stopt u of aarzelt u bij een ongeregeld kruispunt, dus zonder 
verkeerslichten of stopbord? 

.526 3 0,62 

Aantal items: 16; R1c = 76.659; df = 72;  p =  0.332; Unidimensioneel IRT-Model met discriminatiewaarden past 
 
 
Figuur 4 illustreert opnieuw de hiërarchische ordening in moeilijkheid van de items.  

 
Figuur 4: Moeilijkheidscoëfficiënten van de items op de Deeltest Voorkomen van fouten  
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3.4 Deeltest 4: Vermijding van verkeerssituaties met een verschillende 
taakcomplexiteit 
 

3.4.1 Klassieke betrouwbaarheidsgegevens van de afzonderlijke testversies 
 
In de Tabellen 14 en 15 worden de resultaten van de klassieke item- en toetsanalyses met betrekking 
tot de test ‘Vermijden van verkeerssituaties’ (TCV), weergegeven. Bij de TCV test worden per item 
volgende de antwoordcategorieën gebruikt 1. Vermijd ik nooit, 2. Vermijd ik in sommige gevallen, 
3.Vermijd ik in de meeste gevallen, 4. Vermijd ik in alle gevallen. De responsen worden vervolgens 
gedichotomiseerd gescoord. Bijvoorbeeld: De antwoorden 2, 3, en 4 op vraag TCV0010 ‘In hoeverre 
vermijdt u te rijden in de volgende situatie: Rijden in een bui met hevige regen en wind’, krijgen 
score 1. Alleen antwoord 1 wordt gescoord als 1. Daarmee wordt het item in feite veranderd in de 
vraag of de deelnemer rijden in deze situatie weleens vermijdt.  
 
Tabel 14: Betrouwbaarheid van testvariant 1 (n=225) Vermijden van verkeerssituaties (TCV) 

Item Tekst P-waarde Rir 

TCV0002 Autorijden op een autosnelweg met vrachtauto’ s om u heen. .21 .51 

TCV0003 Invoegen op een drukke autosnelweg. .12 .43 

TCV0005 Rijden in de bebouwde kom in druk verkeer tijdens het spitsuur. .30 .41 

TCV0006 Inhalen van een groot voertuig zoals een tractor. overzichtelijke provinciale - linker weghelft. .45 .41 

TCV0007 Rijden en ondertussen een gesprek hebben met een of meer passagiers. .53 .27 

TCV0008 Rijden in een grote stad met veel verschillend verkeer. complexe knooppunten met veel 
verschillende borden tegelijkertijd. 

.37 .53 

TCV0010 Rijden bij zeer dichte mist (zicht tussen 50 en 100 meter). .81 .44 

TCV0011 Rijden in een bui met hevige regen en wind. .51 .46 

TCV0012 Tijdens het rijden op een rustige weg met goed zicht een andere radiozender opzetten. .43 .33 

TCV0013 Aandachtig blijven rijden bij afleiding (zoals radio. eten. drinken. huisdier in de auto). .32 .37 

TCV0015 Op de snelweg 120 km/u rijden onder normale omstandigheden (helder weer. overdag. buiten 
de spits). 

.13 .32 

TCV0018 Rijden in het donker op een weg - onduidelijke of afwezige wegbelijning (strepen) - 
tegenliggers. 

.52 .49 

Gemiddeld .39 .41 

N.B. Aantal items: 12; Alpha-coëfficiënt: .77. De ankeritems zijn gearceerd 

 
Tabel 15: Betrouwbaarheid van testvariant 2 (n=212) Vermijden van verkeerssituaties 

Item Tekst P-waarde Rir 

TCV0001 Rijden op een autosnelweg met drie of meer rijstroken per rijrichting. .08 .45 

TCV0004 Rijden in het donker met een onduidelijke of afwezige belijning (strepen). .39 .56 

TCV0005 Rijden in de bebouwde kom in druk verkeer tijdens het spitsuur. .29 .52 

TCV0007 Rijden en ondertussen een gesprek hebben met een of meer passagiers. .50 .33 

TCV0008 Rijden in een grote stad met veel verschillend verkeer. complexe knooppunten met veel 
verschillende borden tegelijkertijd. 

.43 .44 

TCV0009 Een auto inhalen op een overzichtelijke provinciale weg met tegenliggers door gebruik te 
maken van de linker weghelft. 

.69 .34 

TCV0012 Tijdens het rijden op een rustige weg met goed zicht een andere radiozender opzetten. .34 .19 

TCV0014 Rijden in een onbekende omgeving met weinig verkeer. .08 .51 

TCV0015 Op de snelweg 120 km/u rijden onder normale omstandigheden (helder weer. overdag. buiten 
de spits). 

.10 .44 

TCV0016 Invoegen op een drukke autosnelweg met een korte invoegstrook. .18 .50 

TCV0017 Inhalen van vrachtauto’s op de snelweg bij duisternis. hevige regen en opspattend water. .78 .35 

TCV0018 Rijden in het donker op een weg - onduidelijke of afwezige wegbelijning (strepen) - 
tegenliggers. 

.56 .50 

 .37 .43 

N.B. Aantal items: 12; Alpha-coëfficiënt: .77. De ankeritems zijn gearceerd 

 
Beide varianten van de test Vermijden bezitten een acceptabele betrouwbaarheid (versie 1 en 2 
beide alpha=.77, zie Tabellen 14 en 15) en zijn qua moeilijkheid bijna parallel. Dit houdt tevens in dat 
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beide varianten een goede basis voor een betrouwbaar advies aan de deelnemende oudere 
bestuurders. 
 

3.4.2 Resultaten kalibratie Itemresponsetheorie: unidimensionaliteit, hiërarchische ordening, 
itemkwaliteit 
 
Toepassing van een IRT model met discriminatie-parameters op de test Vermijding van (complexe) 
verkeerssituaties levert een passend model op. Daarbij moesten twee opgaven worden weggelaten 
die niet bijdragen aan het model: TCV0007 (Rijden en ondertussen een gesprek hebben met een of 
meer passagiers) en TCV0012 (Tijdens het rijden op een rustige weg met goed zicht een andere 
radiozender opzetten). Inhoudelijk lijkt deze itemmisfit plausibel, omdat in beide gevallen wordt 
gevraagd naar afleidende activiteiten naast het autorijden. De complexiteit komt niet per se door de 
verkeerssituatie.  
 
 
Tabel 16: Itemkalibratiegegevens van de Deeltest Vermijding van (complexe) verkeerssituaties 

Item Tekst 
P-waarde 
gepoold 

A (discr.-
index) 

Beta 

TCV0001 Rijden op een autosnelweg met drie of meer rijstroken per rijrichting. .08 3 1.02 

TCV0002 Autorijden op een autosnelweg met vrachtauto’s om u heen. .21 4 0.18 

TCV0003 Invoegen op een drukke autosnelweg. .12 3 0.63 

TCV0004 Rijden in het donker met een onduidelijke of afwezige belijning (strepen). .39 4 -0.09 

TCV0005 Rijden in de bebouwde kom in druk verkeer tijdens het spitsuur. .29 3 0.16 

TCV0006 Inhalen van een groot voertuig zoals een tractor, overzichtelijke provinciale 
- linker weghelft. 

.45 2 -0.21 

TCV0007 Rijden en ondertussen een gesprek hebben met een of meer passagiers. .52 NM NM 

TCV0008 Rijden in een grote stad met veel verschillend verkeer, complexe 
knooppunten met veel verschillende borden tegelijkertijd. 

.40 4 -0.14 

TCV0009 Een auto inhalen op een overzichtelijke provinciale weg met tegenliggers 
door gebruik te maken van de linker weghelft. 

.69 1 -1.19 

TCV0010 Rijden bij zeer dichte mist (zicht tussen 50 en 100 meter). .81 4 -1.03 

TCV0011 Rijden in een bui met hevige regen en wind. .51 3 -0.28 

TCV0012 Tijdens het rijden op een rustige weg met goed zicht een andere 
radiozender opzetten. 

.39 NM NM 

TCV0013 Aandachtig blijven rijden bij afleiding (zoals radio, eten, drinken, huisdier in 
de auto). 

.32 2 0.16 

TCV0014 Rijden in een onbekende omgeving met weinig verkeer. .08 4 0.84 

TCV0015 Op de snelweg 120 km/u rijden onder normale omstandigheden (helder 
weer, overdag, buiten de spits). 

.12 2 1.02 

TCV0016 Invoegen op een drukke autosnelweg met een korte invoegstrook. .18 4 0.39 

TCV0017 Inhalen van vrachtauto’s op de snelweg bij duisternis, hevige regen en 
opspattend water. 

.78 2 -1.07 

TCV0018 Rijden in het donker op een weg - onduidelijke of afwezige wegbelijning 
(strepen) - tegenliggers. 

.54 4 -0.39 

Aantal Items: 18; R1c = 68.689; df = 52; p = 0.0603; Unidimensioneel IRT-Model met discriminatiewaarden past 
NM= Niet in het IRT-model opgenomen 
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Figuur 5: Moeilijkheidscoëfficiënten van de items op de Deeltest Vermijden van verkeerssituaties 

 
De best onderscheidende items, kijkend naar de a-waarden (zie Tabel 16) en naar de 
itemresponsefuncties (hier niet afgebeeld) zijn achtereenvolgens item TCV0004 (Rijden in het donker 
met een onduidelijke of afwezige belijning), TCV0008 (Rijden in een grote stad met veel verschillend 
verkeer, complexe knooppunten met veel verschillende borden tegelijkertijd) en TCV0018 (Rijden in 
het donker op een weg - onduidelijke of afwezige wegbelijning en tegenliggers). 
 

3.5 Samenhang tussen de verschillende schalen 
 
In de tabellen 17 en 18 zijn de intercorrelaties weergegeven tussen de scores op de vier tests. Tabel 
17 heeft betrekking op de geschatte gewogen vaardigheidsscores (met toepassing van de a-waarden 
als gewichten per item), waarbij alle items met behulp van een IRT-model op één schaal zijn 
geplaatst. Tabel 18 heeft betrekking op de correlaties tussen ruwe somscores van de afzonderlijke 
varianten.  
 
Kijkend naar de resultaten, ontstaat bij zowel de intercorrelaties tussen de ruwe testscores als die 
tussen de geschatte vaardigheidsscores het volgende beeld. De scores voor taakcomplexiteit 
(ontspannen aandacht, TCA) en vermijding van verkeerssituaties (TCV) zijn matig negatief (-.47 en -
.49). Het verband tussen Taakcomplexiteit, manoeuvreren (TCM) en vermijding (TCV) is wat sterker 
negatief (-.55 en -.59). De test Voorkomen van fouten (DSA) correleert positief met TCA en TCM 
(resp. .45, .48 en .53 en .57). De samenhang tussen vlot manoeuvreren en voorkomen van fouten is 
wat groter dan die tussen ontspannen taakaandacht en voorkomen van fouten. Tot slot correleert 
het voorkomen van fouten (DSA) matig negatief met vermijding van verkeerssituaties (TCV, resp. -.49 
en -.50). 
 
De niet perfecte correlaties betekenen twee dingen: er is sprake van verschillende maar gerelateerde 
vaardigheidsaspecten. Ten tweede betekent de niet-perfecte samenhang tussen cognitieve en 
motorische omgang met taakcomplexiteit enerzijds en vermijding anderzijds, dat deelnemers soms 
besluiten ondanks een lagere vaardigheid toch niet de verkeerssituaties (in hogere mate) te 
vermijden. Ook het omgekeerde kan voorkomen: deelnemers die ondanks hoge vaardigheid toch in 
sterke mate verkeerssituatie vermijden. Tot slot kunnen de niet-perfecte betrouwbaarheden (want 
kleiner dan 1.0) van de tests de correlaties enigszins drukken. 
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In paragraaf 5 gaan we dieper in op de combinaties van scores op de verschillende tests en de daarbij 
gehanteerde indelingen om per individu te komen tot gepaste feedback bij de testresultaten. 
 
Tabel 17: Intercorrelaties tussen de vaardigheidsscores van de vier tests 

  TCA vaardigheidsscore TCM vaardigheidsscore 
TCV 
vaardigheidsscore 

TCM vaardigheidsscore 
(0-100) 

.50
**

   

TCV vaardigheidsscore 
(0-100) 

-.47
**

 -.55
**

   

DSA vaardigheidsscore 
(0-100) 

.45
**

 .53
**

 -.49
**

 

 
 
Tabel 18: Intercorrelaties tussen de ruwe somscores 
van de vier tests. 

  TCA TCM TCV 

TCM ruw (0-12) .59
**

     

TCV ruw(0-12) -.49
**

 -.59
**

   

DSA ruw (0-12) .48
**

 .57
**

 -.50
**

 

 
Tabel 19 toont de correlaties tussen de (geschatte) gewogen vaardigheidsscores en de ruwe 
testscores. Over het algemeen is de samenhang nog altijd hoog, zij het, ingeval van de test TCM, niet 
perfect. 
 
Tabel 19: Correlatie van de vaardigheidsscores met de ruwe toetsscore 

TCA vaardigheidsscore .929
**
 

TCM vaardigheidsscore .848
**
 

TCV vaardigheidsscore .916
**
 

DSA vaardigheidsscore .963
**
 

 

4. Resultaten: optimale testvarianten 
 
In deze paragraaf beschrijven we hoe via de methode van Optimal Test design, zo kort mogelijke 
testvarianten kunnen worden samengesteld die voldoen aan de inhoudelijke dekking van de 
doelvaardigheden en een acceptabele betrouwbaarheid bezitten. We merken daarbij op dat de 
maximale varianten, zoals weergegeven in paragraaf 3, met alle items erin, alle ruimschoots voldoen 
aan de minimale betrouwbaarheid van .70.  
 

4.1. Opzet van de optimalisering 
Bij optimale testsamenstelling wordt gekeken naar die combinatie van items, die gegeven de 
inhoudelijke en logistieke restricties van een test, een voor te leggen testvariant oplevert die 
maximale testinformatie oplevert over de deelnemende respondenten. Daarbij speelt de 
testinformatiefunctie een centrale rol. De testinformatiefunctie geeft weer hoe nauwkeurig ieder 
niveau van vaardigheid (of een niveau op een ander ‘latent’ construct, ins ons geval bijvoorbeeld de 
vermijdingstendentie) wordt geschat met behulp van de test. In het algemeen geldt dat langere tests 
(met meer items) een vaardigheid nauwkeuriger meten dan korte tests. Een test kan voor bepaalde 
personen zeer informatief zijn, en voor andere niet. De testinformatiefunctie is het resultaat van de 
som van alle afzonderlijke iteminformatiefuncties. Die laatste functie geeft per item weer de 
nauwkeurigheid van de vaardigheidsinschatting per item. 
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Als de hoeveelheid testinformatie klein is, betekent dit dat de vaardigheid (of vermijdingstendentie) 

niet nauwkeurig geschat kan worden en dat de gevonden vaardigheidsschattingen wijd verspreid 

liggen rondom de ware vaardigheid. In de optimalisatieanalyses willen we optimaliseren dat de tests 

nauwkeuring meten bij die niveaus van vaardigheid die liggen op de grens laag-midden en midden-

hoog, en dan met name op de eerst genoemde grens. Het zijn namelijk deze grenzen die bepalen 

welke feedback een respondent krijgt over de eigen rijbekwaamheid. Het is van belang dat rondom 

dit omslagpunt nauwkeurig wordt gemeten. 

Behalve de maximalisatie van de toetsinformatie bij de twee categoriegrenzen voor laag- midden en 
midden-hoog wordt bovendien een hoge globale betrouwbaarheid alpha nagestreefd. Voorts is een 
restrictie dat het totale continuüm van moeilijkheid, zoals gevonden in paragraaf 4 zoveel mogelijk 
vertegenwoordigd blijft met de gekozen items. Dat wil zeggen dat items met uiteenlopende 
moeilijkheidsgraden in de kortere testvariant zijn vertegenwoordigd.  
 
 

4.2 Deeltest 1: Omgaan met taakcomplexiteit in verkeersituaties met een 
verschillende taakcomplexiteit 
 
In figuur 6 is de toetsinformatiefunctie weergegeven voor de test TCA met 8 items. In de figuur is  op 
de X-as het niveau van de vaardigheid (Mate van ontspannen aandacht bij taakuitvoering) afgebeeld 
en op de Y-as de toetsinformatie bij verschillende vaardigheidsniveaus. Het is duidelijk dat voor beide 
categoriegrenzen een hoge toetsinformatie wordt verkregen.  
 

 

Figuur 6: Toetsinformatiefunctie op de grenzen van 
gespannen-midden en Midden-ontspannen voor de test 
Omgaan met taakcomplexiteit 

 
In een quickscan kan worden volstaan met 8 items, weergegeven in Tabel 20. Het niveau van 
betrouwbaarheid, weergegeven met een geschatte alpha-coëfficiënt bedraagt .79. 
 
Tabel 20: Meest optimale samenstelling van de deeltest Omgaan met taakcomplexiteit bij een testomvang van 8 items (TCA) 

Item Tekst P-waarde 

TCA0004 De weg delen met andere weggebruikers zoals fietsers, bromfietsers, berijders van scooters en 
motorrijders. 

.55 

TCA0010 Rijden in de bebouwde kom in druk verkeer tijdens het spitsuur. .39 

TCA0068 Linksaf slaan waarbij u verschillende rijstroken kruist op kruisingen zonder verkeerslichten. .36 

TCA0060 Het zien van zwakkere verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers) bij schemer of in het donker. .26 

TCA0013 Rijden in een grote stad met veel verschillend verkeer, complexe knooppunten verschillende borden. .23 

TCA0014 De juiste route blijven rijden in een onbekende stad met druk verkeer. .18 

TCA0008 Rijden in het donker met een onduidelijke of afwezige belijning (strepen). .15 

TCA0019 Rijden in een bui met hevige regen en wind. .08 

N.B. 8 items; Alpha= .79 

TCA: Mate van ontspannen aandacht bij taakuitvoering
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4.3 Deeltest 2: Zonder moeite bedienen en manoeuvreren in verkeersituaties met een 
verschillende taakcomplexiteit 
 
Tabel 21: meest optimale samenstelling van de deeltest Omgaan met taakcomplexiteit bij een 
testomvang van 10 items (TCM) 

Item Tekst P-waarde 10 items 

TCM0002 Op de eigen rijstrook (binnen de witte lijnen) blijven bij het rijden van scherpe 
bochten. 

.898 X 

TCM0005 Achteruit parkeren op een open plek tussen twee auto’s (fileparkeren). .487 X 

TCM0006 Rijden op een met sneeuw bedekte weg. .212 X 

TCM0010 Spiegels checken bij het wisselen van rijstrook. .933  

TCM0013 Controleren van dode hoeken (over de schouder kijken) bij het wisselen van rijstrook. .735 X 

TCM0015 Naar links en rechts kijken alvorens een kruispunt op te rijden. .929  

TCM0018 Op de eigen rijstrook blijven rijden op wegen zonder duidelijke markeringen, 
reflectoren of ribbelstroken. 

.703 X 

TCM0019 Op uw weghelft blijven rijden bij duisternis of in de nacht, op een weg met een 
duidelijke belijning. 

.796 X 

TCM0021 Van een steile en bochtige helling op de eigen rijstrook naar beneden rijden. .662 X 

TCM0022 Zonder te slingeren op uw rijstrook blijven rijden wanneer u apparatuur in de auto 
inschakelt. 

.742 X 

TCM0023 Zonder mis te grijpen een instrument aanzetten (bijvoorbeeld de radio, 
achterruitverwarming of ruitenwisser) 

.821 X 

TCM0025 Recht achteruitrijden uit een pad of parkeerhaven, zonder objecten opzij (muur, heg) 
te dicht te naderen. 

.538 X 

N.B. 10 items, Alpha= .73 

 
Automatische toetssamenstelling met betrekking tot de test TCM leidt tot drie globaal acceptabele 
oplossingen bij toetslengtes van 8, 10 en 12 items die elk voldoen aan een minimum niveau van 
betrouwbaarheid. Echter de keuze van 10 items wordt gerapporteerd, omdat daarbij de belangrijkste 
categoriegrens laag-midden het meest betrouwbaar wordt gemeten. De oplossing met 12 items is 
acceptabel, maar is minder efficiënt (want kost meer items). Voor de oplossing met 8 items leverden 
de gevonden varianten minder betrouwbare metingen op de categoriegrens laag-midden op dan bij 
de 10 items variant. De informatiefuncties voor variant met 10 items is weergegeven in Figuur 7. In 
Tabel 21 is de samenstelling ervan weergegeven.  
 
Een beperking bij deze test is dat de items vooral hoge p-waarden bezitten. Anders gezegd 
manoeuvreersituaties met een hoge complexiteit komen bijna niet voor in de test. 
 

 
Figuur 7: Toetsinformatiefunctie op de grenzen van laag-midden en midden-hoog voor de 
test Omgaan met taakcomplexiteit, soepel (zonder moeite) manoeuvreren 
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4.4 Deeltest 3: Voorkomen van fouten in het verkeer 
 
Tabel 22: meest optimale samenstelling van de deeltest Voorkomen van fouten in 
het verkeer bij een testomvang van 12 items (DSA) 

Item Tekst P-waarde 

DSA005 Vergeet u om u heen te kijken voordat u gaat parkeren? .911 

DSA007 Heeft u de laatste tijd geluk gehad, waardoor u net geen ongeval kreeg? .856 

DSA011 Rijdt u met een veel lagere snelheid dan anderen, waardoor anderen u 
gaan inhalen? 

.747 

DSA012 Komt het voor dat u aarzelt, omdat u niet zeker weet aan wie u voorrang 
moet geven bij een rotonde? 

.849 

DSA013 Stopt u of aarzelt u bij een ongeregeld kruispunt, dus zonder 
verkeerslichten of stopbord? 

.526 

DSA014 Verdwaalt u in het verkeer? .728 

DSA018 Kwam het in het laatste jaar voor dat u iets aanzette, zoals de ruitenwisser, 
terwijl u iets anders wilde aanzetten, zoals de richtingaanwijzer? 

.938 

DSA020 Komt het voor dat u een knop probeerde te bedienen, maar toen misgreep 
(bijvoorbeeld de radio of de knop voor de achterruitverwarming)? 

.881 

DSA021 Komt het voor dat u verzuimt af te slaan omdat u het straatnaambordje 
niet kon lezen? 

.680 

DSA022 Komt het voor dat - wanneer u rijdt en recht vooruit kijkt - andere 
voertuigen ineens van opzij lijken te verschijnen? 

.659 

DSA023 Als u zich in het verkeer voegde , hoe vaak werd u dan verrast door een 
ander voertuig, dat u pas opmerkte toen het vlak bij u was? 

.764 

DSA024 Hebt u met uw auto een deukje of kras opgelopen (bijvoorbeeld bij het 
achteruitrijden uit de garage of bij parkeren?) 

.896 

N.B. 12 items, Alpha= .71 

 
Net als gold voor de test Manoeuvreren, zo geldt ook voor de Test Voorkomen van Rijfouten (DSA), 
dat de p-waarden relatief hoog liggen. Daardoor maakt de test het best onderscheid tussen 
deelnemers die veel moeite hebben en zij die iets minder moeite hebben om rijfouten in relatief 
eenvoudige situaties te voorkomen. Dit laatste is direct af te lezen uit de toetsinformatiefunctie die 
hoger ligt bij de grens onder-midden dan bij de grens midden-hoog (zie Figuur 8). De benodigde 
toetslengte om te voldoen aan de minimale globale betrouwbaarheid van alpha=.70 bedraagt 12 
items. De samenstelling ervan is weergegeven in Tabel 22. 
 

 

Figuur 8: Toetsinformatiefunctie op de grenzen van gespannen-
midden en Midden-ontspannen voor de test Voorkomen van 
fouten in het verkeer (DSA, Driver Self Assessment) 
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4.5 Deeltest 4: Vermijding van verkeerssituaties met een verschillende 
taakcomplexiteit 
 
De toets Vermijden van verkeerssituaties kan beperkt worden tot een lengte van 8 items om al een 
goede betrouwbaarheid te bereiken (alpha=.80, zie Tabel 23). Ook in dit geval onderscheidt de test 
het best op de grens laag-midden, maar ook de betrouwbaarheid op de grens midden-hoog is nog 
bevredigend (zie Figuur 9). Verdere inkorting van de test zou nog kunnen uit 
efficiëntieoverwegingen, maar dit zou problemen opleveren om het hele moeilijkheidsspectrum van 
verkeerssituaties te vertegenwoordigen. 
 
Tabel 23: meest optimale samenstelling van de deeltest Vermijding van 
(complexe)verkeerssituaties (TCV) bij een testomvang van 8 items 

Item Tekst P-waarde 

TCV0002 Autorijden op een autosnelweg met vrachtauto’s om u heen. .21 

TCV0004 Rijden in het donker met een onduidelijke of afwezige belijning (strepen). .39 

TCV0005 Rijden in de bebouwde kom in druk verkeer tijdens het spitsuur. .29 

TCV0008 Rijden in een grote stad met veel verschillend verkeer, complexe 
knooppunten met veel verschillende borden tegelijkertijd. 

.40 

TCV0011 Rijden in een bui met hevige regen en wind. .51 

TCV0013 Aandachtig blijven rijden bij afleiding (zoals radio, eten, drinken, huisdier in 
de auto). 

.32 

TCV0014 Rijden in een onbekende omgeving met weinig verkeer. .08 

TCV0016 Invoegen op een drukke autosnelweg met een korte invoegstrook. .18 

N.B.8 items; Alpha= .80 

 
 

 

Figuur 9: Toetsinformatiefunctie op de grenzen van gespannen-midden 
en Midden-ontspannen voor de test Vermijden van verkeerssituaties 

 

5. Resultaten: indeling in niveaus als basis voor terugrapportage 
 

5.1 Werkwijze 
In deze paragraaf staan we stil bij de koppeling van taakbekwaamheid, uitgedrukt in omgaan met 
taakcomplexiteit, en geaccepteerde taakcomplexiteit, uitgedrukt in vermijding van complexiteit die 
ten grondslag ligt aan de te geven feedback aan de deelnemers. In Tabel 24 is weergegeven hoe 
combinaties van taakcomplexiteit en vermijden worden geïnterpreteerd. Zodra er sprake is van een 
negatieve onbalans tussen taakbekwaamheid en vermijding, worden verbetertips gegeven aan de 
deelnemers. Naarmate de onbalans groter is, zijn de tips sterker en nadrukkelijker. Als er geen sprake 
is van negatieve onbalans, ontvangen de deelnemers algemene tips, die voor iedereen gelden. 

TCV: Mate van vermijden van verkeerssituaties (8 items)

TC
V

: T
o

et
si

n
fo

rm
at

ie

Laag HoogMidden



27 
 

Positieve onbalans, waarbij deelnemers in hogere mate vermijden dan een score op omgaan met 
taakcomplexiteit zou vereisen, wordt niet als problematisch gezien. 
 
Tabel 24: Combinaties van grensscores en de betekenis in termen van balans tussen taakcomplexiteit en vermijden 

 Vermijden (TCV) 

Niveau van omgaan met 
taakcomplexiteit TCA/TCM 

Laag Midden Hoog 

Laag 

Sterke 
negatieve 
onbalans, 
risico 

Negatieve onbalans, risico Balans door compensatie, maar 
wel risico 

Midden 
Negatieve 
onbalans 

Balans, maar enig risico Balans 

Hoog 
Balans Positieve onbalans Positieve onbalans, 

Overcompensatie 

 
In deze analyse gaan we na in hoeverre de ‘negatieve onbalans’-combinaties van omgaan met 
taakcomplexiteit en vermijden adequaat worden onderscheiden en hoe deze mogelijk verbeterd 
kunnen worden. Daarbij kijken we tevens naar de score-indeling op de vierde test, het Voorkómen 
van fouten, die mede dient als validering voor de grensscorecombinaties. Opgemerkt moet worden 
dat gebruik is gemaakt van de testscores op de volledige testversies, en dus niet van de als optimaal 
voorziene korte versies. Te verwachten valt dat de resultaten bij verkorte test iets minder gunstig 
zouden uitpakken dan bij de volledige tests. 
 
Op grond van de itemkalibraties zijn per test voor iedere deelnemer de scores op één latente 
vaardigheidsschaal gezet die loopt van 0 tot 100. Vervolgens zijn de vooraf gekozen (voorlopige) 
grensscores gezet op de gecreëerde vaardigheidsschalen. Daarmee wordt steeds een driedeling 
verkregen: laag, midden, hoog, welke dus als basis dient voor de te geven feedback aan de 
deelnemers.  
 
 

5.2 Plausibiliteit van combinaties van grensscores 
In Figuur 10 is een kruising van de grensscores tussen Taakcomplexiteit (ontspannen aandacht, TCA) 
en Vermijding (TCV) gemaakt, waardoor de eerder onderscheiden groepen als scoregebieden 
zichtbaar worden.  
 
Het meest kritieke gebied is donkerrood gearceerd: een lage score in omgaan met taakcomplexiteit 
en tegelijk een lage mate van vermijding, wat dus wijst op een sterke negatieve onbalans.  
In het gebeid met sterke onbalans zitten opvallend genoeg verhoudingsgewijs weinig deelnemers die 
veel rijfouten maken. Kennelijk slagen deze deelnemers erin om door hun rijstijl fouten te 
voorkomen, terwijl ze een hoge taakspanning ervaren en deze niet compenseren door vermijden van 
(moeilijke) situaties. 
 
Aan het donkerrode gebied in figuur 10 grenzen twee lichtrode gebieden waarin er nog steeds sprake 
is van enige onbalans. Een middenscore op taakcomplexiteit en een lage vermijdingscore (‘onbalans 
I’), resp. een lage score op taakcomplexiteit en een middenscore op vermijding (‘onbalans II’). In het 
gebied onbalans I slagen deelnemers er veel minder goed in om rijfouten te voorkomen dan 
deelnemers uit het gebied onbalans II. Zoals al aangegeven zijn er nauwelijks deelnemers die meer 
vermijden dan de score op taakcomplexiteit noodzakelijk maakt. Deze deelnemers zouden geplaatst 
worden in de lichtgroene gebieden. Deze positieve onbalans wordt niet als risicovol beschouwd, 
eerde als defensief. 
 



28 
 

In het gebied met hoge vermijders in combinatie met een hoge ervaren taakbelasting zitten de 
deelnemers die relatief veel fouten maken. Deze combinatie ondersteunt de gemaakte indeling. Tot 
slot wordt duidelijk uit de figuur dat ‘midden-vermijders’ en ‘hoge vermijders’ met een lage score op 
TCA vaak laag of midden scoren in het voorkomen van rijfouten. Ook dit is een aanwijzing dat de 
combinatie van laag-midden-hoog op de TCA en TCV test goed functioneert.  
 

 
Figuur 10: Niveaus van taakcomplexiteit, ontspannen aandacht afgezet tegen mate van vermijding 
uitgesplitst naar niveau van voorkomen van rijfouten 
 
Wanneer we de test Taakcomplexiteit, zonder moeite manoeuvreren (TCM), afzetten tegen 
vermijden zijn bij gebruik van de oorspronkelijke grensscores, resp. scores 30 en 80, de 
risicogebieden niet duidelijk gevuld (zie Figuur 11). Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met 
de relatief kleine spreiding in de score op TCM en het hogere gemiddelde op deze test. 
 
Wanneer we de grens ‘laag-midden’ verhogen naar een score van 50, dan worden de risicogebieden 
meer plausibel ingevuld, zoals gezien kan worden in de onderste helft van figuur 11. 
Bovendien blijkt het beeld beter te passen bij de score op het voorkómen van rijfouten. Alle 
laagscoorders op ‘zonder moeite manoeuvreren’ en de meeste laagscoorders op voorkómen van 
fouten komen in de groep ‘midden’ of hoge vermijding terecht. Dit pleit ervoor de grensscore laag-
midden te verhogen naar50. Daarnaast zouden wellicht lastiger items moeten worden opgenomen in 
de test TCM. Dat laatste vergt dan wel een nieuwe evaluatie van de grensscores en de combinatie 
ervan. 
 
Het valt op dat de lage vermijders met een middenscore op Taakcomplexiteit, manoeuvreren (TCM) 
toch goed in staat zijn om (naar eigen zeggen) rijfouten te voorkomen. Deelnemers met rijfouten zijn 
vooral te vinden in de groep die een lage score heeft op manoeuvreren (TCM). 
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Figuur 11: Indeling in niveaus: taakcomplexiteit manoeuvreren afgezet tegen mate van vermijding 
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5.3 Verkregen groepen 
Tabel 25: omvang van taakbalansgroepen bij kruising 

van taakcomplexiteit TCA (ontspannen aandacht) 
met Vermijden (TCV). 

 TCV (45-80) 

TCA (50-83.3) Laag Midden Hoog Totaal 

Laag 49 105 16 170 

Midden 152 105 1 258 

Hoog 9 0 0 9 

Totaal 210 210 17 437 

 
Bij het hanteren van een ondergrens van 50 en een bovengrens van 83.3 scorepunten ontstaat bij de 
TCA-test groep laar van n=170 en middengroep van n=258. De groep hoog is met n=9 klein. 
 

Tabel 26: omvang van taakbalansgroepen bij kruising 
van taakcomplexiteit TCM (soepele bediening) met 

Vermijden (TCV). 

 TCV (45-80) 

Taakcomplexiteit 
TCM (50-80) 

Laag Midden Hoog Totaal 

Laag 0 21 7 28 

Midden 190 187 10 387 

Hoog 20 2 0 22 

Totaal 210 210 17 437 

N.B. De grens laag-midden is opgehoogd van 30 naar 50 op grond van eerdere 
analyses (zie paragraaf 5.2). 

 
Bij het hanteren van een ondergrens van 50 en een bovengrens van 80 scorepunten ontstaat bij de 
TCM een grote middengroep van n=387. 
 
Bij de TCV (Vermijden van verkeerssituaties) is de omvang van zowel de groep laag als de groep 
midden n=210. De groep hoog, zij die veel situaties vermijden is met n=17 klein. 
 
Combinaties van grensscores bij Taakcomplexiteit en Vermijding leveren de eerder gedefinieerde 
groepen op. Opmerkelijk is de relatief grote omvang van de groepen met een negatieve onbalans in 
beide kruistabellen en de aantallen die hoewel in balans, wel risico lopen vanwege een niet-optimale 
score voor taakcomplexiteit. Het aantal deelnemers met een positieve balans is in beide tabellen 
klein, resp. n=10 en n= 32 (bij TCM gecombineerd met TCV.  
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5.4 Betekenis van grensscores voor de rapportagegrenzen bij de huidige proefgroep 
 
In de huidige proefafname met de groepen van n=225 en n=212 is gewerkt met een vaste set items. 
De voorlopige grensscores waren gebaseerd op eerste inschattingen en betroffen de gesommeerde 
ruwe scores op de tests, zoals weergegeven in het linkerdeel van Tabel 27. Op grond van de 
kalibraties en analyses in 5.2 zijn de voorgestelde grensscores overgezet op de ruwe scores. Daarbij 
zijn conservatieve grenzen gebruikt voor de grens laag-midden. Een deel van de kandidaten die op 
grond van de vaardigheidsscores in de middengroep terechtkwam wordt daarbij ‘teruggeplaatst’ 
naar de groep ‘laag‘. 
 
De gemaakte keuzes per test zijn weergegeven in de tabellen 27 tot en met 31. Het eindresultaat is 
samengevat in Tabel 27. 
 
Tabel 27: Van voorlopige grensscores naar geadviseerde grensscores voor de huidige 

afnamegroep 

Voorlopige grensscores 
 

Geadviseerde grensscores 

Test 
K-

items 
Rood Oranje Groen 

 
Test 

K-
items 

Rood Oranje Groen 

TCA 13 5 6 11 

 
TCA 13 5 6 13 

TCM 12 3 4 10 

 
TCM 12 6 7 12 

DSA 12 4 5 9 

 
DSA 12 4 5 10 

TCV 12 5 6 10 

 
TCV 12 5 6 11 

 
Tabel 28: ruwe scores op de test Omgaan met taakcomplexiteit; ontspannen aandacht en indeling in 
niveaus op grond van vaardigheidsscores (bij grens Laag-midden: 50 en grens midden-hoog: 83.3) 

Niveau 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Laag 17 21 27 36 49 19 1 0 0 0 0 0 0 0 

Midden 0 0 0 0 0 24 36 52 42 57 22 17 8 0 

Hoog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

 
Tabel 29: ruwe scores op de test Omgaan met taakcomplexiteit; zonder moeite manoeuvreren gekruist met 
indeling in niveaus op grond van vaardigheidsscores (bij grens Laag-midden: 50 en grens midden-hoog: 80) 

Niveau 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Laag 1 1 4 5 10 7 0 0 0 0 0 0 

Midden 0 0 0 0 0 10 42 60 85 89 87 14 

Hoog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

N.B. Grijs gearceerd: voorgestelde grensscore voor de huidige proefgroep 

 

Tabel 30: ruwe scores op de test Voorkomen van Rijfouten gekruist met indeling in niveaus op 
grond van vaardigheidsscores (bij grens Laag-midden: 40 en grens midden-hoog: 70) 

Niveau 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Laag 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Midden 0 0 0 5 13 26 24 47 56 0 0 0 

Hoog 0 0 0 0 0 0 0 0 6 78 91 84 

N.B. Grijs gearceerd: voorgestelde grensscore voor de huidige proefgroep 
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Tabel 31: ruwe scores op de test Vermijden van Verkeerssituaties en indeling in niveaus op 
grond van vaardigheidsscores (bij grens Laag-midden: 45 en grens midden-hoog: 80) 

Niveau 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Laag 23 34 55 47 41 9 1 0 0 0 0 0 

Midden 0 0 3 8 26 45 48 23 26 23 7 1 

Hoog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

N.B. Grijs gearceerd: voorgestelde grensscore voor de huidige proefgroep 

 

6. Conclusies 
 

6.1 Conclusies per instrument 
 
 

Deeltest 1: Omgaan met taakcomplexiteit (‘Met ontspannen aandacht rijden’) in 

verkeersituaties met een verschillende taakcomplexiteit 
 
Betrouwbaarheid losse testvarianten: De twee testvarianten van TCA van elke 13 items hebben een 
acceptabele betrouwbaarheid. De gemiddelde moeilijkheid van beide varianten ligt dicht bij elkaar. 
 
Unidimensionaliteit: De 18 items voor de test Omgaan met taakcomplexiteit (TCA) schalen prima op 
een unidimensionele schaal, met over een brede range van taakmoeilijkheid. De veronderstelde 
complexiteit van taaksituaties wordt bevestigd. Volledige inzet van alle items zou de 
betrouwbaarheid nog sterker maken. 
 
Optimale korte testvorm: ten behoeve van een quickscan kan worden volstaan met 8 items om een 
acceptabel betrouwbaarheid te houden 
 

Deeltest 2: Zonder moeite bedienen en manoeuvreren in verkeersituaties met een 

verschillende taakcomplexiteit 
 
Betrouwbaarheid losse testvarianten: De twee testvarianten TCM bereiken net geen acceptabele 
betrouwbaarheid. Wel is de gemiddelde moeilijkheid van de varianten gelijk. 
 
Unidimensionaliteit: De 18 items de test ‘Omgaan met complexiteit, zonder moeite bedienen en 
manoeuvreren in verkeersituaties’(TCM) schalen prima op een unidimensionele schaal.  Wel is een 
wat te klein aantal moeilijke items beschikbaar. Gedacht zou kunnen worden aan het ‘zaaien’ van 2 
items met een vermoedelijk hogere dan gemiddelde moeilijkheidsgraad, op grond van de 
aanwezigheid van complexiteit bevorderende factoren. 
 
Optimale korte testvorm: ten behoeve van een quickscan kan worden volstaan met 10 items om een 
acceptabel betrouwbaarheid te houden.  
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Deeltest 3: Voorkomen van fouten in het verkeer 
 
Betrouwbaarheid losse testvarianten:  De betrouwbaarheid van de tweede ingezette variant voldoet 
net wel aan minimaal wenselijke waarde van .70 ligt en variant 1 niet. Qua moeilijkheid zijn de twee 
varianten opnieuw ongeveer gelijkwaardig. 
 
Unidimensionaliteit: De test Voorkomen van fouten in het verkeer bezit een unidimensionele schaal. 
Sterker nog dan bij de overige tests ligt de moeilijkheidsgraad van de items relatief laag, hetgeen 
inhoudt dat bij de meeste rijfouten door meer dan 75% van de deelnemers kunnen worden 
voorkomen. 
 
Optimale korte testvorm: ten behoeve van een quickscan kan worden volstaan met 12 items om een 
acceptabele betrouwbaarheid te houden.  
 

Deeltest 4: Vermijding van verkeerssituaties met een verschillende taakcomplexiteit 
 
Betrouwbaarheid losse testvarianten: Beide ingezette varianten van de test Vermijden bezitten een 
acceptabele betrouwbaarheid en zijn qua moeilijkheid bijna parallel. 
 
Unidimensionaliteit: De test Vermijding van (complexe) verkeerssituaties (TCV) bezit een bezit een 
unidimensionele schaal. Daarbij moesten twee opgaven worden weggelaten die niet bijdroegen aan 
het geteste IRT-model.  
 
Optimale korte testvorm:  ten behoeve van een quickscan kan worden volstaan met 8 items om een 
goede betrouwbaarheid te houden. 
 

6.2 Conclusies over de combinatie van instrumenten tbv feedbackrapportage 
 
Door kruising van de grensscores op de Tests TCA en TCV zijn gebieden met scorecombinaties 
gedefinieerd waarop sprake is van een negatieve onbalans tussen de mate van succesvol Omgaan 
met taakcomplexiteit en de geaccepteerde taakcomplexiteit (gemeten met TCV: Vermijding van 
verkeerssituaties).  
 
Wat betreft de indeling kan geconcludeerd worden: 
 

1. In grote lijnen is de combinatie van de groepen laag, midden, hoog op de test TCA plausibel, 
in combinatie met een zelfde indeling in de mate van vermijdingsgedrag plausibel.  

2. Opvallend is dat de groep met een grote negatieve onbalans, enerzijds moeite met omgaan 
met taakcomplexiteit (in cognitief opzicht) en anderzijds beperkt vermijdingsgedrag, relatief 
hoog scoort in het voorkomen van rijfouten. 

3. Wat betreft de Test Taakcomplexiteit, zonder moeite manoeuvreren (TCM), zien we dat in de 
groep ‘laag’ geen deelnemers zitten bij hanteren van verschillende grensscores. Dit houdt 
verband met de iets gemakkelijker items op deze test. 

4. In grote lijnen is de combinatie van de groepen laag, midden, hoog op de test 
Taakcomplexiteit vlot manoeuvreren TCM echter wel plausibel, in combinatie met een zelfde 
indeling in de mate van vermijdingsgedrag.  

5. Ook hier valt op dat één van de groepen deelnemers met een negatieve onbalans, namelijk 
niet optimaal vlot manoeuvreren (TCM) en toch laag in vermijden, er wel relatief vaak in 
slaagt om rijfouten te voorkomen. Mogelijk voelt deze groep zich niet aangesproken bij de 
aan hen verstrekte feedback. 
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6.3 Slotopmerkingen 
 
Het stellen van grensscores blijft min of meer arbitrair en is in ons geval gedaan op grond van de 
combinatie van TCA, TCM, TCV enerzijds en DSA anderzijds. Een mogelijk probleem is de niet 
volledige representatieve groep respondenten. 
 
In de bijlagen 2 en 3 zijn nog alternatieve analyses gedaan, waarbij de grenzen voor DSA (Voorkomen 
van rijfouten) zijn aangepast (grens laag-midden: 50; grens midden-hoog: 75). Ook de grenzen voor 
TCA en TCM zijn aangepast (grens laag-midden: 50; grens midden-hoog: 75). Bij de aanpassing is 
vooral gekeken naar de scoreverdelingen van respondenten die in deze huidige steekproef 
voorkwamen. Het beeld van de oudere risicorijder, zoals gedefinieerd in termen van onbalans tussen 
taakbekwaamheid en aangegane taakcomplexiteit wordt er nog iets scherper door. 
 
Aanbevolen wordt om de kwestie van het stellen en combineren van grensscores ten behoeve van 
feedback nog een keer nader onder de loep te nemen, en dan ook de resultaten van de eerdere pilot 
in 2016 mee te nemen. In die pilot is een veel groetere steekproef benaderd met mogelijk een groter 
aandeel deelnemers die onder de doelgroep van de Zelftest kunnen worden gerekend. Inspectie van 
de itemparameters, met name de p-waarden wijst erop dat de items nog steeds goed passen in de te 
meten doelvaardigheden, maar dat de prestaties verschillen tussen de groepen van de twee pilots. 
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Bijlage 1: Vergelijking van parameters 2016 en 2018 pilots 
 

 
Figuur A1: Moeilijkheidsparameters bèta TCA-test in 2018 ten opzichte van 2016 
 

 
Figuur A2: Item-p waarden TCA-test in 2018 ten opzichte van 2016 
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Figuur A3: Moeilijkheidsparameters bèta TCM-test in 2018 ten opzichte van 2016 
 

 
Figuur A4: : Item-p waarden TCM-test in 2018 ten opzichte van 2016 
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Figuur A5: Moeilijkheidsparameters bèta DSA-test in 2018 ten opzichte van 2016 
 

 
Figuur A6: : Item-p waarden TCM-test in 2018 ten opzichte van 2016 
  

DSA001DSA002

DSA005

DSA007

DSA008

DSA009

DSA011
DSA012

DSA013

DSA014

DSA018

DSA020

DSA021

DSA022

DSA023

DSA024

R² = 0,607

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Bèta

DSA001

DSA002

DSA005

DSA007

DSA008

DSA009

DSA011

DSA012

DSA013

DSA014

DSA018

DSA020

DSA021
DSA022

DSA023

DSA024

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

2
0

1
8

2016

P-waarden



38 
 

Bijlage 2: Alternatieve grensscores DSA en TCA/TCM 
 

 
Figuur B2.1: Combinatie van TCA, TCV, met aangepaste grensscores (TCA en DSA, beide grenzen: 50-
75) 
 

 
Figuur B2.2: Combinatie van TCM, TCV, met aangepaste grensscores (TCM en DSA, beide grenzen: 
50-75) 
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Tabel B2.1: omvang van taakbalansgroepen bij 

kruising van taakcomplexiteit TCA (grenzen: 50-75 
met Vermijden (TCV). 

 TCV (45-80) 

TCA (50-75) Laag Midden Hoog Totaal 

Laag 49 105 16 170 

Midden 146 105 1 252 

Hoog 15 0 0 15 

Totaal 210 210 17 437 

 
 
Tabel B2.2: omvang van taakbalansgroepen bij kruising 

van taakcomplexiteit TCM met Vermijden (TCV). 

 TCV (45-80) 

Taakcomplexiteit 
TCM (50-80) 

Laag Midden Hoog Totaal 

Laag 0 21 7 28 

Midden 178 185 10 373 

Hoog 32 4 0 36 

Totaal 210 210 17 437 

N.B. De grens laag-midden is opgehoogd van 30 naar 50 op grond van eerdere 
analyses (zie paragraaf 5.2). 
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Scoregroepen taakcomplexiteit; ontspannen aandacht indeling vaardigheidsscore 50-75  

afgezet tegen ruwe testscore, en adviesgrensscore (grijs gearceerd) 

 

TCAtot Totaalscore Omgaan met taakcomplexiteit; Ontspannen aandacht Total 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00  
TCAgrp50_75 
Scoregroepen 
taakcomplexiteit; 
ontspannen 
aandacht 50-75 

1,00 laag 17 21 27 36 49 19 1 0 0 0 0 0 0 0 170 

2,00 midden 0 0 0 0 0 24 36 52 42 57 22 17 2 0 252 

3,00 hoog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 15 

Total 17 21 27 36 49 43 37 52 42 57 22 17 8 9 437 

                 

    Indeling bij zetten 
grensscore op ruwe 

testscore 

Laag 193        

    Midden 227        

    Hoog 17        

         437        
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Scoregroepen taakcomplexiteit; Soepele bediening, indeling vaardigheidsscore 50-75  

afgezet tegen ruwe testscore, en adviesgrensscore (grijs gearceerd) 

 

TCMtot Totaalscore Omgaan met taakcomplexiteit; Soepele bediening Total 

,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00  
TCMgrp50_75 
Scoregroepen 
taakcomplexiteit; Soepele 
bediening 50-75 

1,00 laag 1 1 4 5 10 7 0 0 0 0 0 0 28 

2,00 midden 0 0 0 0 0 10 42 60 85 89 87 0 373 

3,00 hoog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 

Total 1 1 4 5 10 17 42 60 85 89 87 36 437 

               

    
Indeling bij zetten 

grensscore op ruwe 
testscore 

Laag 38 
     

    

Midden 363 
     

    

Hoog 409 
      

 
  



42 
 

Scoregroepen Voorkomen van fouten indeling 50-75  afgezet tegen de ruwe testscore en adviesgrensscore (grijs gearceerd) 

 

DSAtotD Totaalscore Voorkomen van fouten onder omstandigheden alleen altijd OK gescoord 

Total ,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 

DSAgrp50_75 
Scoregroepen 
Voorkomen van fouten 
50-75 

1 laag 1 3 2 6 11 0 0 0 0 0 0 0 23 

2 midden 0 0 0 0 2 26 24 47 62 69 0 0 230 

3 hoog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 91 84 184 

Total 1 3 2 6 13 26 24 47 62 78 91 84 437 

               

    Indeling bij zetten grensscore op 
ruwe testscore 

Laag 25 
     

    

Midden 237 
     

    

Hoog 175 
      

 


