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Stellingen behorende bij het proefschrift

OVER STRUCTURERING VAN BEOORDELINGSMETHODEN

VOOR OPEN VRAGEN

1. Een hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is geen garantie voor een hoge totale
toetsbetrou wbaarheid.

2. Op inhoudelijke gronden aangebrachte wegingsfactoren vergroten de validiteit en
betrouwbaarheid van een beoordeling.

3. Een ongestructureerd oordeel is niet per definitie een onbetrouwbaar oordeel.

4. Leken kunnen met een gestructureerde beoordelingsmethode vaardigheid in medisch
probleemoplossen betrouwbaar beoordelen.

5. Naarmate de beoordelingsmethode meer is gestructureerd, is de gemiddelde score
op een casustoets lager.

6. Het aantal geslaagden bij absolute normering zegt meer over de beoordelaar en de
gehanteerde beoordelingsmethode dan over de capaciteiten van de beoordeelde.

7. Een patiënt die simuleert brengt de gezondheidszorg in de problemen, terwijl een
simulatiepatiënt juist ten gunste van de gezondheidszorg wordt ingezet.

8. Aio's vormen de sluitsteen van de toekomstige wetenschappelijke samenleving.

9. Veelal leren studenten ondanks het onderwijs.

10. Ongeacht psychometrische gegevens over betrouwbaarheid en validiteit is de
acceptabiliteit van open vragen altijd hoger dan die voor gesloten vragen.

11. Het verschil tussen ontwerp en design is het prijskaartje.

12. De kwaliteit van een ontwerp is alleen te beoordelen binnen de context van de
ontwerpopvatting.

13. Het is makkelijker toetsvragen te bekritiseren dan zelf goede toetsvragen te constru-
eren.
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