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In 1987 is de oplciding V F ? C Z O P ~ ~ W I
(VZ) van het Middelbaar DienshMdcnings- en Gezondheidszoagdnderwij~
(MDGO) voor het -rat afgesloten mef
een exarnen. Het examen bertaat uit
negen onderdelen w
ling worden afgesloten en twer! met
een centraal exarnen. De toetsen voor
de schoolbeoordeling worden door de
docenten van de school zelf samengeDe centrale examens worden
door een landelijke comrnissie van docenten geconstrueerd en gqjktijdig op
aile schOlen afgenOmen. HetInstituut
voor Toetsenontwikkeling (Cite)
leent medewerking aan detotstandkoming van deze examens.
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Twee centrale exarnenonderdelen
De overheid heeft bepaald dat in het MDGO
(die leerstofonderdelen die het meest kenmerkend zijn voor de beroepsuitoefening aan
het eind van de opleiding door middel van een
centraal examen worden getoetst. Dit op adyiesvan de opleidingen binnen het MDGO en
'van de betreffende werkvelden. Zij hechten
grote waarde aan het centraal toetsen van
bardigheden die voor een goede beroepsuit-oefenha van belana worden geacht.
%or deVopleiding \ji zijn ditbe onderdelen
Wi?zsoonlijke en Maatschappelijke Gezond1hi35dSZorg~en 'Theorie en Praktijk Huishoude onderdelen wordt een
afgenomen. Voor het
derdeel wofdt er naast de
ok een praktijktoets afge-

ten kunnen bereiden. Het werkveld m P er
staat op kunnen maken dat gediplomeerden
van de opleiding VZ niet alleen w e r kennis
(van huishoudvoering) beochikken maar odc
een aantal praktische vaardigheden (voor
huishoudvoering) beheersen. Het ligt voor de
hand daarom zowel de theoretische als de
praktische component centraal te examinere,.
Het afnemen van een praktijktoets in
deze of vergelijkbare vormen van onderwijs,
zoals het LHNo is niet nieuw. Dat een praktijktoets als een centraal examen wordt afgenomen is we1 nieuw. Voor een toets in het
kader van een centraal examen geldt dat een
accurate beoordeling nodig is en dat de toetsvorm aan een aantal kwaliteitseisen dient te
voldoen. Op de waarde van de praktijktoets
wordt hierna verder ingegaan. De resultaten
van een Cito-onderzoek laten zien dat een
dergelijke toets kan voldoen aan de toetstechnische eisen die aan centrale examens
mogen worden gesteld.
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D, praptijktoets
Voordat i n 1987 het examen werd afgenomen op alle scholen met een afdeling MDGOVZ is in 1984, 1985 en 1986 met de centrale
examinermg van de schriftelijke toetsen en
van de praktijktoets ervaring opgedaan. De
toenmalige 'projectscholen van het MHNO/
MSPO nieuwe stijl', de voorlopers van het
MDGO, namen in deze periode-alexamens af
bij hun leerlingen. Het samenstellen van de
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automatisch tot een hoge betrouwbaarheidscoefficient van een toets. Theoretisch gezien
zou daarom een meer analytische beoordeling wenselijk zijn. Een analytische beoordelingslijst dwingt de beoordelaar elke keer een
oordeel te geven over een ander deel van de
prestatie van de kandidaat. Voor de vaardigheid 'binden' (voor her maken van een roux)
kunnen bijvoorbeeld de volgende (analytische) beoordelingscriteria gelden
boter op juiste temperatuur
op laag vuur gaar laten wo
goud-gee1 van kleur
iuiste hoeveelheid bloem.
voor deze praktijktoets is een dergelijke mate
van detaillering praktisch gezien echter niet
hanteerbaar voor beoordelaars, gezien het
grote aantal beoordelingscriteria en gezien
het feit dat de beoordelaar tegelijkertijd 8 tot
12 kandidaten dient te beoordelen.

Afnamecondities
Naast een gelijkwaardige beoordeling van
kanditaten is het van belang dat toevalligheden, die inherent zijn aan de toetssituatie,
worden geminimaliseerd. Door in het handboek zo eenduidig mogelijk voor Ye schrijven
onder welke condities de praktijktoets dient
t e worden afgenomen, wordt getracht een
standaardisatie van de toetssituatie te bereiken. Het handboek bevat instructies voor beoordelaars en leerlingen. Daarnaast worden
de afnameprocedures, de materialen die
aanwezig behoren te zijn en de uitgangssituatie van de opdrachten, aangegeven. Als een
leerling bijvoorbeeld tomatensoep zou moeten bereiden, staat bij een opdracht onder
andere vermeld of het de bedoeling is een
bouillontablet te gebruiken en voor hoeveel
personen de tomatensoep bedoeld is.

Opdrachten
Een laatste middel om te komen tot de gewenste uniformering ligtvoor de hand. Het is
gewenst dat de kandidaten, ongeacht waar
zij zich bevinden, i n het examen dezelfde serie- opdrachten krijgen aangeboden. Als er

dan (score)verschillen zijn te constateren
tussen kandidaten komt dat i n elk geval niet
doordat ze verschillende opdrachten hebben
uitgevoerd. Al eerder is uitgelegd waarom
deze opzet niet te realiseren is voor de praktijktoets. Dit probleem zou misschien op te
lossen zijn als er examenopdrachten geconstrueerd zouden kunnen worden die even
moeilijkzijn. Een volgende voorwaarde is dat
met behulp van de verschillende opdrachten
toch dezelfde vaardigheden getoetst worden.
Deze probleernstelling is op de volgende
wijze onderzocht. Uit vier verschillende menu's, vier verschillende textielopdrachten en
vier verschillende schoonmaakopdrachten
zijn 3 2 verschillende combinaties van opdrachten samengesteld. Deze 3 2 praktijk
toetsen werden op willekeurige wijze toegewezen aan acht scholen die elk met veertig
leerlingen deel hebben genomen aan het on
derzoek (in totaal 320 leerlingen). Bij het sa
menstellen van de praktijktoetsen is ervoor
gezorgd dat het uitvoeren van elke praktijktoets dezelfde vaardigheden vereist. Bij de
afnames zijn steeds dezelfde twee beoordelaars per school aanwezig geweest, zodat er
i n totaal zestien verschillende beoordelaars
waren. Voor de analyse is gebruik gemaakt
van de Item Response Theorie (rating scale
analysis), waardoor het mogelijk is een
schatting te maken van de moeilijkheidsgraad van een opdracht, onafhankelijk van
het vaardigheidsniveau van kandidaten. De
logit-waarden zijn omgerekend naar h u n
equivalent i n termen van de wat meer vertrouwde p-waarden.
Uit de analyse van de onderzoeksresultaten
blijkt dat de verschillende opdrachten nagenoeg gelijkwaardig zijn qua moeilijkheidsgraad (tabel 2). De proportie van kandidaten
die een opdracht goed uitvoert ligt voor alle
opdrachten dicht bij elkaar. Deze uitkomst
biedt ondersteuning aan de beslissing om de
praktijktopts i n het centraal examen te handhaven.

Conclusie
Het samenstellen van een praktijktoets voor

Tabel 2. Moeilijkheidsgraadvan de opdrachten. uitgedrukt in p-waarde*.
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