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De raadkans is een begrip dat specifiek 
hoort bij meerkeuzevragen. Bij deze vragen 
moet een kandidaat het goede antwoord 
kiezen uit een aantal alternatieven. De 
raadkans is de kans dat een kandidaat die 
niet geleerd heeft het goede alternatief 
kiest, oftewel: goed gokt. De raadkans heet 
daarom ook wel gokkans. 

Bij een toets met gesloten 
vragen moet je de score 
corrigeren voor raden
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Klopt dit wel?

De raadkans is gelijk aan 1/het aantal alter-
natieven. De raadkans van een item met vier 
alternatieven is dus ¼ oftewel 25%. Een deel-
nemer die niet geleerd heeft, heeft 25% kans 
om op basis van gokken het goede antwoord 
op de vraag te geven. Zou hij alle antwoorden 
op het examen gokken, dan zou hij ongeveer 
een kwart van de vragen goed hebben. 

Om de invloed van gokken op de toetsscore te 
verminderen, dient er volgens Muijtjens, Ma-
meren, Hoogenboom, Evers, & Vleuten (1999) 
een correctie voor raden toegepast te worden 
bij het berekenen van de score op de toets. 
Ook Van Berkel en Draaijer (2011) beschrijven 
in hun ‘Gids voor toetsontwikkeling’ dat bij 
het berekenen van het cijfer bij een toets met 
gesloten vragen een correctie toegepast dient 
te worden. Hoe doe je dat? En zijn er ook re-
denen te geven om geen correctie voor raden 
toe te passen? 

Hoe wordt er gecorrigeerd voor 
raden?
In de literatuur worden drie veel gebruikte me-
thodes beschreven voor het corrigeren van de 
raadkans. De eerste methode is de methode 
die door Van Berkel en Draaijer beschreven 
wordt in de eerder genoemde Gids voor toets-
ontwikkeling. Hierbij wordt berekend hoeveel 
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scorepunten een kandidaat zou hebben als hij 
‘blind’ zou gokken. De scores die vallen in dat 
scorebereik worden bestempeld als ‘niet-bete-
kenisvol’. Het advies is dan ook om pas boven 
deze grens de scores om te rekenen naar 
cijfers. Een aantal scorepunten dat precies op 
deze grens ligt levert dan 0 punten op (en alle 
scores onder deze grensscore ook). De cesuur 
ligt dan in het scorebereik tussen de gecorri-
geerde score en de maximale score.

In de tweede methode krijgt een kandidaat 
één punt voor een goed antwoord, 0 punten 
voor een niet-beantwoorde vraag en -1 punt 
voor een fout antwoord (Sanders en Verstra-
len, 2013). Deze methode wordt bijvoorbeeld 
gebruikt bij de opleiding Financiële economie 
van de Universiteit van Maastricht. 

De derde methode berekent de correctie met 
de formule Sc = M – (AF)/(A – 1) waarbij Sc de 
gecorrigeerde score is, M het aantal behaalde 
scorepunten, A het aantal alternatieven en 
F het aantal fout beantwoorde items. Deze 
manier is alleen mogelijk als alle vragen 
hetzelfde aantal afleiders hebben (Sanders en 
Verstralen, 2013). Omdat de eerste methode 
de meest gebruikte methode in Nederland is, 
ligt hier in het artikel het zwaartepunt op. 

Effecten van het toepassen van de 
correctiefactor
Het corrigeren voor de raadkans door een 
deel van de scoreschaal ‘niet-betekenisvol’ te 
verklaren heeft als gevolg dat een deel van de 
variantie in de scores verloren gaat (Sanders 
& Verstralen, 2013). Omdat een deel van de 
scoreschaal niet gebruikt wordt, kunnen er 
minder verschillende scores behaald wor-
den. Omdat de variantie in de scores kleiner 
wordt, wordt ook de betrouwbaarheid van de 
toetsscores lager. Deze verschillen kunnen vrij 
groot worden. Bij de tweede methode, waarin 
strafpunten gegeven worden voor foute ant-
woorden, is dit effect nog groter. 

Een ander probleem bij de correctiefactoren 

is dat er een aanname onder ligt die niet klopt 
(Kimiai, 2012), (Rowley & Traub, 1977). De 
correctie gaat er namelijk vanuit dat de kan-
didaat het antwoord op een vraag zeker weet 
of dat hij helemaal geen kennis heeft van het 
onderwerp. Kimiai (2012) geeft echter aan dat 
er vier mogelijkheden zijn, in het geval van een 
vierkeuzevraag: 
1. De kandidaat weet zeker welk antwoord 

goed is. 
2. De kandidaat weet dat een van de ge-

geven antwoorden fout is. Hij heeft dus 
meer kans om het goede antwoord te 
kiezen dan op basis van de correctiefactor 
is berekend.

3. De kandidaat weet dat twee van de ge-
geven antwoorden fout zijn en heeft dus 
een kans van ½ om het goede antwoord 
te kiezen. 

4. De kandidaat weet dat drie van de 
gegeven antwoorden fout zijn en weet 
daardoor dus het goede antwoord, ook al 
wist hij het goede antwoord eigenlijk niet. 

 
Maar ook het volgende kan aan de hand zijn 
(Budescu & Bar-Hillel, 1993):  

5. De kandidaat weet zeker welk antwoord 
goed is, maar het antwoord waarvan hij 
denkt dat het goed is, is fout. 

6. De kandidaat denkt dat het goede ant-
woord een fout antwoord is en streept 
het weg. 

Bij het toepassen van de raadkanscorrectie 
wordt ervan uitgegaan dat de kandidaat, als 
hij het antwoord niet kent, blind gokt. Uit 
het bovenstaande blijkt dat dat vrijwel niet 
gebeurt. Dat betekent dat de correctiefactor 
zelf ook een bron van fouten is die de ware 
scores op een toets beïnvloedt, net zoals het 
gokken zelf dat doet. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
bij mogelijkheid 2 of 3: als de kandidaat het 
antwoord gokt, is de kans dat hij het goede 
antwoord geeft groter dan de berekende kans 
op het goede antwoord. 
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Wat je hierbij ook nog in overweging kunt 
nemen, is de kans dat je door blind te gokken 
een voldoende haalt op een toets. Valadares 
(2011) berekende de kans dat je bij een toets 
van 12 items met 4 alternatieven 6 items goed 
gokt. Deze kans is 4,0% (zie de tabel). Hoe 
langer de toets is, hoe kleiner die kans wordt. 
Bij een toets die voldoende lang is, is de kans 
dat je een voldoende haalt door blind te gok-
ken verwaarloosbaar klein. Deze kans kun je 
verder verkleinen door de cesuur van de toets 
wat hoger te leggen.  
 
Het is dus niet per se noodzakelijk om een 
correctie op de raadkans toe te passen bij een 
toets met gesloten vragen. Een voldoende 
lange toets en een goed gekozen cesuur zorgen 
ervoor dat je er met alleen raden niet komt! ■
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