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Toetsanalyse in TestVision en vastleggen 
psychometrische gegevens 
Versie 1.1– juli 2021 

Aanpassen resultaten na toetsafname 
Nadat de toets is afgenomen zijn de toetsresultaten en de analyse beschikbaar in TestVision. 
Neem de volgende stappen om de analyse te bekijken en de psychometrische gegevens bij 
de toetsvragen vast te leggen. Met de knop Vastleggen worden de gemiddelde p-corr 
waarde, de p-waarde, a-waardes en de range van de rit-waarde opgeslagen bij de 
betreffende vraag. Deze waarden worden niet beïnvloed door het verwijderen van afnames.  

 Log in en klik op Gepubliceerde toetsen 

 Klik op Resultaten achter de toets die u wilt bekijken. 

 Klik op Analyse in de linkerbovenhoek van het scherm. 

 Je hebt nu toegang tot de Toetsanalyse en de Itemanalyse. 

 Je kunt nu de eventuele aanpassingen doorvoeren in de Itemanalyse door hierop te 
klikken en te kiezen voor Itemresultaat. (zie hieronder voor de te volgen stappen). 

 Om de psychometrische gegevens (p-waarde, rit-waarde) vast te leggen in de 
vragendatabase, klik op Vastleggen in de rechteronderhoek van het scherm. Deze knop 
is alleen actief bij de oorspronkelijke analyse. Na het maken van aanpassingen: klik in de 
rechterbovenhoek van het scherm op Toon oorspronkelijke analyse. 

 Vastleggen kan niet ongedaan worden gemaakt. 

 Hierna kun je door op de ‘I’ knop bij de vraag te klikken, de detail informatie van de 
betreffende vraag zien.  

Hieronder worden de stappen voor aanpassingen in het itemresultaat verder toegelicht: 

1.  Klik in het onderdeel 
Gepubliceerde toetsen bij 
de juiste toets op 
Resultaten.  

2.  Klik linksboven in het 
scherm op Analyse 

 
3.  Klik op Itemanalyse  

 

 
4.  Bekijk de itemresultaten 

en lees de opmerkingen 
van studenten. 
 

 
Bij deze vraag is door 8 studenten een opmerking geplaatst.  
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Tip: 
De vraag bekijken kan via 
de i  Preview. 

Besluit je aanpassingen in de toets te willen doen? 

5.  Klik op Aanpassen. 

 
6.  Ga naar Itemresultaat. 

 

 
7.  Je kunt drie typen 

aanpassingen doen: 
- Vraag voor 

iedereen goed 
rekenen 

- Vraag niet laten 
meetellen  

- Antwoordoptie 
aanpassen: 
toevoegen als juist 
of andere 
antwoordoptie 
selecteren als juist 

Het is niet mogelijk om de 
maximumscore van een 
vraag aan te passen. 

 
Bepaal per vraag aan de hand van de itemanalyse en de opmerkingen van 
studenten wat je met de vraag doet. 

8.  Klik op Aanpassingen 
controleren om het effect 
te zien op het 
toetsresultaat. 
Mocht je aanpassing 
ertoe leiden dat een 
kandidaat die eerst 
geslaagd was nu gezakt is, 
kies dan in plaats van ‘niet 
meetellen’ voor: ‘goed 
rekenen’. 

 

9.  Klik op Klaar. 
 

 
10.  De cijferlijst kan nu gedownload worden bij het onderdeel Afnames in het 

hoofdmenu van TestVision.  Klik op Resultaten achter de betreffende toets. 
Linksboven vindt u de knop Download. Klik op: Resultaten als CSV-bestand 

 


