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Tussentijds toetsen
Dirkx, K.J. H., Kester, L., Kirschner, P.A.



Overzicht

Wel:

• Wat is het doel van tussentijds toetsen?

• Welke vormen van tussentijds toetsen?

• 4 studies die tussentijds toetsen (testing effect) 

toepassen op verschillende leerdoelen

Niet:

• Ins en outs van tussentijds toetsen



Tussentijds toetsen (1)

Wat is het doel van tussentijds toetsen?



Tussentijdse toets (3)

Uit het testing effect onderzoek blijkt dat het het maken van een 

tussentijdse toets een effectieve manier is om feiten lang te onthouden.

- Met name vragen die veel moeite kosten (effortful retrieval)

- Met name vragen die actief ophalen behoeven i.p.v. herkenning

- Met name wanneer de tussentijdse toetsvorm overeenkomt met de eindtoets vorm (dat geldt 

ook voor leerdoelen die getoetst worden)



Tussentijds toetsen (4)

Feedback versterkt het effect van tussentijds toetsen. Feedback kan 

bijvoorbeeld zijn:

- Herlezen

- Goede antwoorden geven

- Antwoorden laten opzoeken 



Probleem!

Uit het testing effect onderzoek blijkt dat het het maken van een tussentijdse toets een 

effectieve manier is om feiten lang te onthouden (m.n. open vragen)

Maar in het onderwijs is onthouden 
niet genoeg



Blooms Taxonomy



Wat is er nodig voor begrip?

Text based = Letterlijke tekst                                          Situation model = gist 

voorkennis

Algemene 
kennis



Hoe kun je het situation model testen?



Onderzoek 1

Is het ophalen van het situation model middels

het maken van een  samenvatting een effectieve manier om een tekst 

goed te begrijpen?



Onderzoek 2

1) Kan het testing effect gerepliceerd worden wanneer men een 

samenvatting gebruikt als toets? (met instructie vooraf)

2) Wordt door het maken van een samenvatting niet alleen het 

onthouden van feiten maar ook het begrijpen van informatie 

verbeterd?



Een nieuwe insteek



Theoretisch kader

• Testing effect kan opgevat worden als testing to the test

• Toegevoegde vragen (adjunct questions) literatuur laat zien dat toetsvragen, 

die toegevoegd zijn aan de tekst, ook leiden tot betere prestatie op nieuwe 

(gerelateerde) vragen.

• Toegevoegde vragen literatuur laat ook zien dat toetsvragen kunnen leiden tot 

een verbetering van het toepassen van de opgedane kennis.



Onderzoek 3

1) Kan het testing effect gerepliceerd worden voor herhaalde    

feitenvragen en toepassingsvragen?

2) Kan het testing effect gerepliceerd worden voor nieuwe feiten   

vragen en voor nieuwe toepassingsvragen?



Onderzoek 4

1) Helpt het maken van een tussentijdse toets om de eigen prestatie meer accuraat in te 

schatten? 

2) Leiden meer accurate beoordelingen tot betere prestaties?



Wat kunt u hieruit afleiden?

• Het schrijven van een samenvatting (uit het hoofd) heeft geen effect op 
begrijpen (copy-delete strategie)

• Het schrijven van een samenvatting heeft wel een effect op het onthouden van 
feiten

• Het maken van een tussentijdse toets heeft alleen een effect op het onthouden 
van reeds getoetste vragen (maar niet wanneer JOLs gevraagd worden)

• Het maken van een tussentijdse toets heeft effect op het beantwoorden van  
nieuwe toepassingsvragen

• Het maken van een tussentijdse toets zorgt voor minder overschatting bij feiten 
vragen en zelfs onderschatting bij toepassingsvragen
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