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Samenvatting 

In digitale toetsen wordt regelmatig gebruik gemaakt van multimedia. Deze multimedia kunnen 

interessante maar irrelevante details bevatten. Door gebruik van irrelevante details kan het seductive 

detail effect optreden. Dit effect veronderstelt dat interessante maar irrelevante details 

belemmerend werkt tijdens het leren. Er is nog weinig bekend in hoeverre dit effect ook optreedt 

tijdens het toetsen. Doelstelling van dit onderzoek is achterhalen of de landelijke kennistoetsen voor 

leraren irrelevante details bevatten die mogelijk zorgen voor het seductive detail effect tijdens het 

toetsen. Voor dit onderzoek zijn twee hoofdvragen uitgewerkt. (A) Op welke manier wordt rekening 

gehouden met multimediaprincipes in de constructie van deze landelijke kennistoets? (B) In hoeverre 

komen irrelevante details in deze landelijke kennistoets voor die volgens toetsconstructeurs 

bijdragen aan het seductive detail effect? Middels een verklarend mixed methode design is voor 

hoofdvraag A gebruik gemaakt van een documentonderzoek (Schrijf- en Constructiewijzer voor 

landelijke toetsen) en een digitale vragenlijst en voor hoofdvraag B een digitale vragenlijst. In het 

onderzoek participeerden 37 deelnemers van twee organisaties (Programma10voordeleraar en het 

Landelijk Overleg Examencommissies). De deelnemers zijn voornamelijk werkzaam in het hoger 

onderwijs en hebben gemiddeld 18 jaar ervaring met toetsconstructie. De resultaten laten zien dat 

de deelnemers bekend zijn met ontwerpprincipes voor multimedia toepassingen bij het leren. Al 

worden deze ontwerpprincipes niet bewust gehanteerd bij de toetsconstructie. De resultaten laten 

ook zien dat de deelnemers verschillende details in deze toetsen, vooral voor het vak Aardrijkskunde, 

als irrelevant en hinderlijk bestempelen. Daarmee lijken er in de gebruikte toetsitems irrelevante 

details voor te komen die mogelijk zorgen voor het seductive detail effect. 

Keywords: seductive details, cognitive theory of multimedia learning, computer based 

testing, cognitive load theory 
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Abstract 

Multimedia is regularly used in digital tests. Such multimedia may contain interesting but irrelevant 

details. By using irrelevant details, the seductive detail effect can occur. This effect assumes that 

interesting but irrelevant details hinders learning. Little is known about the extent to which this effect 

also occurs during testing. The aim of this research is to find out whether the national knowledge 

tests for teachers contain seductive details that may cause the seductive detail effect during testing. 

Two main questions were developed for this research. (A) How are multimedia principles taken into 

account in the construction of this national knowledge test? (B) To what extent do irrelevant details 

occur in this national knowledge test that, according to test experts, contribute to the seductive 

detail effect? By means of an explanatory mixed method design, a document study (Writing and 

Construction Guide for national assessments) and a digital survey were used for main question A, and 

for main question B, a digital survey was used. 37 participants from two organizations 

(Program10voordeleraar and the National Board of Examination) took part in the study. The 

participants mainly work in higher education and have an average of 18 years of experience with test 

construction. The results show that participants are familiar with design principles for multimedia 

applications in learning. Although these design principles are not consciously used in the test 

construction. The results also show that the participants labelled various details in these tests, 

especially for Geography, as irrelevant and obstructive. This means that the used test items appear 

to contain seductive details that may lead to the seductive detail effect. 

 Keywords: seductive details, cognitive theory of multimedia learning, computer based 

testing, cognitive load theory 
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Irrelevante Details in een (Digitaal) Toetsitem. Wat nu? 

1. Inleiding 

1.1 Probleemschets 

 Digitale toetsing staat in het onderwijs enorm in de belangstelling. In het hoger onderwijs 

wordt al meerdere jaren intensief samengewerkt om de voordelen van digitale toetsen, zoals 

nauwkeurigheid, maatwerk, anywhere anytime, efficiëntie, zo goed mogelijk te benutten (SURF, 

2014a). Van digitale toetsen mag verwacht worden dat deze net zo valide en betrouwbaar zijn als 

papieren toetsen. Uitkomsten van grootschalig onderzoek (Mead & Drasgow, 1993) laat zien dat het 

naar het beeldscherm vertalen van een papieren toets geen effect heeft op de betrouwbaarheid. 

Maar, omdat in technologisch opzicht voor het ontwerp van digitale toetsen op het scherm 

(presenteren van vragen) sindsdien veel meer mogelijk is geworden (Jarodzka & Kirschner, 2016), 

kun je je afvragen of de validiteit en betrouwbaarheid nog wel geborgd is als multimediaal materiaal 

(Mayer, 2001, 2005) in de vorm tekst en beeld (illustraties, foto’s, grafieken, video of animaties) aan 

een digitaal toetsitem wordt toegevoegd. Omdat bekend is uit onderzoek van Mayer (2014) dat 

multimediaal materiaal het leren bevordert, lijkt het voor de hand liggend om deze multimediale 

materialen ook bij toetsen in te zetten. Het gebruik van multimedia is namelijk een krachtig 

hulpmiddel om authentieke vragen te stellen waarmee de werkelijkheid goed benaderd wordt. Voor 

de inzet van deze multimediale materialen kunnen ontwerpers van digitale toetsen gebruik maken 

van ontwerprichtlijnen die zijn opgesteld voor het presenteren van digitale informatie in 

onderwijsleermateriaal (Kirschner et al., 2016). Omdat bij toetsen het leerdoel is terughalen van 

informatie uit het langetermijngeheugen, is begrip van hetgeen op het scherm gepresenteerd wordt 

essentieel. Het een-op-een vertalen van de ontwerprichtlijnen voor leren naar toetsen kent volgens 

Mayer (2005, 2009, 2014), bekend van zijn Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML), ook zijn 

beperkingen. Zo is inmiddels bekend dat het onnodig toevoegen van interessante maar irrelevante 

informatie in toetsen, bijvoorbeeld multimedia, de aandacht kan afleiden (Harp & Mayer, 1998). Een 

tweede kanttekening komt van Chandler en Sweller (1991), zij concludeerden dat dergelijke 
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interessante maar irrelevante informatie kan leiden tot slechtere leerprestaties als door het lezen 

ervan een verkeerd mentaal model wordt geconstrueerd. In de literatuur is dit fenomeen bekend als 

het seductive detail effect. Dit effect gaat ervan uit dat mensen effectiever leren van multimediaal 

leermateriaal indien interessante maar irrelevante details niet worden gebruikt (Rey, 2012). Omdat 

wetenschappelijke richtlijnen voor het proces van ophalen van informatie uit het 

langetermijngeheugen en deze informatie te gebruiken om een probleem (toetsitem) op te lossen, in 

tegenstelling tot leren met multimedia nog niet zijn beschreven, vraagt dit om nader onderzoek 

(Jarodzka et al., 2015; Jarodzka, 2019).  

 Op de achtergrond speelt hiermee ook een maatschappelijk belang. Summatieve en 

formatieve toetsen met multimedia moeten namelijk net zo betrouwbaar en valide zijn als papieren 

toetsen, omdat uiteindelijk geen twijfel mag bestaan over de kwaliteit van een afgegeven 

getuigschrift. Echter als een student op basis van verkeerd gebruik van multimedia een toets niet 

goed maakt, meet een toets mogelijk niet wat de toets werkelijk zou moeten meten en dat kan in het 

nadeel zijn om de juiste competenties vast te stellen. In het hoger onderwijs wordt mede vanuit dit 

maatschappelijk belang al enkele jaren actief samengewerkt aan een verplichte digitale kennistoets 

voor studenten van de lerarenopleidingen. Om de validiteit en betrouwbaarheid van deze toetsen te 

borgen, wordt onder andere door de redactieteams van deze kennistoetsen gewerkt met een schrijf- 

en constructiewijzer. In deze wijzer zijn afspraken opgenomen voor het ontwikkelen van toetsitems. 

Deze afspraken gaan, wat betreft het gebruik van multimedia, vooral over technische aspecten, zoals 

schaalbaarheid, aantal pixels en leesbaarheid. Er zijn geen specifieke afspraken opgenomen over 

mogelijke onderwijskundige aspecten die een rol spelen als multimedia wordt opgenomen in deze 

toetsitems.  

 De primaire doelstelling van dit onderzoek is daarom het achterhalen of in de landelijke 

kennistoetsen voor leraren, door het gebruik van multimedia, irrelevante details voorkomen die 

mogelijk zorgen voor het seductive detail effect. Deze doelstelling wordt onderzocht door ervaren 

toetsconstructeurs te bevragen naar het gebruik van ontwerpprincipes uit de CTML bij de 
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toetsconstructie en naar eventuele aanwezigheid van irrelevante en hinderlijke details in deze 

kennistoetsen. 

 

1.2 Theoretisch Kader 

 De kwaliteit van een toets wordt gemeten door te kijken naar bruikbaarheid, validiteit en 

betrouwbaarheid. Itemconstructeurs gebruiken daarom doorgaans schrijfopdrachten bij 

itemconstructie en werken bij voorkeur samen in redactieteams om de betrouwbaarheid van een 

toets te borgen (Joosten-ten Brinke, 2017). Dat bij de constructie van digitale toetsen frequent 

gebruik gemaakt wordt van multimediaal materiaal is logisch, waarbij multimedia een verzamelnaam 

is van combinaties van tekst en beeld (zoals illustraties, foto’s, grafieken, video of animaties), zie ook 

Tabel 1 (Kirschner et al., 2016; Mayer, 2005). Het gebruik van multimedia in een toetsitem kan de 

vraagstelling verduidelijken of het toetsitem opleuken en het lijkt te appelleren aan een behoefte 

onder studenten (SURF, 2014b). Daarnaast is het door technologische mogelijkheden eenvoudiger 

geworden om multimedia in een digitale toets op te nemen (Lindner et al., 2017). Echter een lineaire 

omzetting van papier naar scherm is volgens Jarodzka en Kirschner (2016) niet gewenst. De inzet van 

multimedia kan namelijk ook leiden tot problemen. Zo weten we uit de Cognitieve Load Theory (CLT; 

Chandler & Sweller, 1991; Sweller, 1988, 1994; Sweller et al., 1998; Sweller et al., 2019) en de 

Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML; Mayer, 2001, 2005, 2009, 2014) dat door de inzet 

van multimedia in leermaterialen cognitieve overbelasting kan optreden. Deze overbelasting kan 

worden gereduceerd als bij constructie van leermateriaal rekening wordt gehouden met 

ontwerprichtlijnen uit de CTML. Het lijkt erop dat bij toetsen met multimedia de validiteit en de 

betrouwbaarheid van de toets in het geding komen als door irrelevante informatie in een toets het 

ophalen of begrijpen van geleerde informatie uit het langetermijngeheugen in de weg staat, en dit 

tot cognitieve overbelasting leidt (o.a. Atkinson & Shiffrin, 1968; Baddeley, 1983, 1992, 1997; Mayer, 

2001, 2005, 2009, 2014; Paivio, 1986; Wang & Adesope, 2014). Irrelevante informatie leidt immers 

af, kost extra tijd en energie en loodst de student mogelijk naar het verkeerde antwoord (van Berkel 
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& Bax, 2017). Door deze cognitieve overbelasting treedt het seductive detail effect op (Mayer, 2019; 

Park, Flowerday et al., 2015). Dit principe gaat ervan uit dat mensen dieper leren van multimedia 

wanneer deze interessante maar irrelevante informatie worden weggelaten (Harp & Mayer, 1998; 

Rey, 2012). In een meta-analyse van studies constateerde Rey (2012) dat seductive details zowel het 

vasthouden van informatie (klein tot gemiddeld effect) als leeroverdracht (gemiddeld effect) negatief 

beïnvloeden. Of door het ontbreken van wetenschappelijke richtlijnen voor het gebruik van 

multimedia bij toetsen dit seductive detail effect kan worden voorkomen, is nog de vraag als we de 

vertaalslag van leren naar toetsen maken (Jarodzka, 2019). In dit theoretisch kader wordt 

geprobeerd om aan de hand van vier paragrafen over toetsen met multimedia een bijdrage te 

leveren aan deze zoektocht. 

 De eerste paragraaf beschrijft dat informatieverwerkingen bij leren met multimedia niet hetzelfde 

verloopt als bij toetsen met multimedia. 

 De tweede paragraaf beschrijft het gevolg van cognitieve belasting bij toetsen met multimedia. 

 De derde paragraaf beschrijft de negatieve effecten van seductive details bij digitale toetsen met 

multimedia. 

 De vierde paragraaf beschrijft enkele richtlijnen op basis van recent onderzoek voor de toepassing 

van multimedia in digitale toetsen. 

 

Tabel 1  

Definities Multimedia (Mayer, 2005); Definitie Seductive Details (Sundararajan & Adesope, 2020) 

Term Definitie 

Multimedia Het presenteren van woorden (zoals gedrukte tekst of gesproken tekst) 
en afbeeldingen (zoals illustraties, foto's, animatie of video) 

Multimediaal leren Mentale representaties opbouwen van woorden en afbeeldingen 
Multimediale instructie Het presenteren van woorden en afbeeldingen die bedoeld zijn om het 

leren te bevorderen 
Seductive details Verleidelijke details kunnen de vorm aannemen van woorden, 

afbeeldingen, illustraties, animaties, narratief (verhaal), video of 
geluiden 
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 1.2.1 Informatieverwerking van Multimedia bij Leren en Toetsen 

 De CTML van Mayer (2001) heeft de inzet van multimedia bij leren in de 

onderwijswetenschappen op de kaart gezet. CTML gaat uit van drie aannames:  

 De eerste aanname beschrijft dat informatie (auditief en visueel) via twee kanalen ons 

zintuiglijk geheugen kan bereiken, ook wel Dual-Channel Assumption genoemd (Clark & Paivio, 1991; 

Paivio,1986). Omdat bij leren met multimedia een beroep op deze twee kanalen wordt gedaan, lijkt 

dit een voordeel omdat het menselijk werkgeheugen bestaat uit een verbaal en non-verbale 

geheugen en hierdoor dubbele geheugencapaciteit beschikbaar is (Atkinson & Shiffrin, 1968; 

Baddeley, 1992; Dosher, 2003; Mayer, 2001; Paivio, 1986). Tijdens het informatieverwerkingsproces 

wordt relevante informatie in het zintuiglijk geheugen geselecteerd, waarna deze informatie in 

mentale modellen door het verbale en non-verbale werkgeheugen wordt geordend. De laatste stap 

is dat deze mentale modellen worden geïntegreerd met reeds bestaande kennis en ervaringen in het 

langetermijngeheugen en als nieuwe kennis wordt opgeslagen (Dunlosky et al., 2013; Surma et al., 

2018). Omdat we weten dat het combineren van beeld en geluid bij leren een voordeel is om de 

beperkte capaciteit van het geheugen enigszins te compenseren (Brünken, Plass, et al., 2004; 

Brünken, Steinbacher, et al., 2002; Jarodzka et al., 2017; Mayer, 2001), zou je ook mogen verwachten 

dat bij toetsen dit voordeel zal optreden. De informatieverwerking van multimedia bij toetsen 

verloopt dan wel omgekeerd als bij leren met multimedia, ook bij toetsen wordt het verbale en non-

verbale werkgeheugen gebruikt bij de selectie van het juiste antwoord als georganiseerde voorkennis 

uit het langetermijngeheugen wordt opgehaald (zie Figuur 1). Door de inzet van multimedia bij 

toetsen heeft de student daarmee de mogelijkheid om informatie in beide kanalen gelijktijdig te 

verwerken, hetgeen een voordeel zou betekenen. Een andere manier om van deze dubbele 

geheugencapaciteit bij toetsen gebruik te maken, is het toepassen van representatieve afbeeldingen 

in een toetsitem. Representatieve afbeeldingen visualiseren de informatie die correspondeert met 

de bijbehorende tekst. Een voorbeeld van een representatieve afbeelding in een toetsitem is het 

tonen van een gletsjer bij een tekst over een gletsjer. Samen vormen ze daarmee meerdere 
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representaties (Ainsworth, 1999) waarmee een coherent mentaal model kan worden opgebouwd. En 

een coherent mentaal model helpt bij het begrijpen van nieuwe leerstof of toetsitems (Lindner, 

Ihme, et al., 2018). Onderzoek van Lindner, Eitel, et al. (2018) wijst uit dat in vergelijking met leren 

met afbeeldingen, ook in een toets met afbeeldingen de prestaties van studenten verbeteren, omdat 

de afbeeldingen kunnen dienen als mentale steigers (scaffolding) ter ondersteuning van het begrip 

en besluitvorming rondom de vraagstelling. 

 De tweede aanname beschrijft de gelimiteerde opslagcapaciteit van het werkgeheugen 

(Baddeley, 1983, 1992, 1997). Het menselijk werkgeheugen kan in de twee kanalen maar een 

gelimiteerde hoeveelheid informatie (auditief en visueel) in korte duur verwerken. Een gevolg van 

teveel informatie in een begrensde tijd is, volgens de CLT van Chandler en Sweller (1991), dat 

overbelasting van het werkgeheugen zal optreden en de aangeboden informatie dan niet (goed) 

wordt verwerkt (Sweller, 1988, 1994; Sweller et al., 1998; Sweller et al., 2019). Teveel verschillende 

informatie in een toets kan dan een nadeel zijn om de vraagstelling in de beschikbare toetstijd te 

beantwoorden. 

 De derde aanname beschrijft dat het actief verwerken van visuele en auditieve informatie 

leidt tot de bouw van een coherent model van mentale representaties dat wordt gebaseerd op reeds 

aanwezige kennis en ervaringen (Mayer, 2005) Dit actief verwerken van informatie heeft effect op de 

prestaties. Zo verhoogt actief leren volgens Freeman et al. (2014) de slagingskans in het (hoger) 

onderwijs met tenminste 15%. Vanuit de onderwijswetenschappen zijn ontwerpprincipes 

voortkomend uit CLT en CTML wenselijk voor de constructie van multimediale leermiddelen. 

Leermaterialen gebaseerd op deze ontwerpprincipes houden namelijk rekening met de werking van 

het menselijk geheugen en bevorderen een actieve informatieverwerking waardoor leren plaatsvindt 

(Butcher, 2014; Kester & Van Merriënboer, 2013).  

 Ondanks de kennis die we hebben opgedaan uit de CLT en CTML is volgens Jarodzka (2019) 

de vertaalslag van leren naar toetsen met multimedia nog niet zomaar gemaakt. Jarodzka stelt 

namelijk dat informatieverwerving met multimedia tijdens het toetsen juist tegengesteld verloopt 
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aan het schema over cognitieve informatieverwerking van Mayer (2001), zie Figuur 1. Het is bij 

toetsen juist de bedoeling dat nieuwe informatie (het toetsitem) wordt gekoppeld aan 

georganiseerde voorkennis uit het langetermijngeheugen en deze vervolgens wordt vertaald naar het 

werkgeheugen om daarmee te komen tot de selectie van het juiste antwoord. Voor Jarodzka en 

Kirschner (2016) is het dan ook nog een vraag hoe toetsitems in multimediale toetsen eruit moeten 

zien om de betrouwbaarheid en validiteit van de toets te garanderen. In de laatste paragraaf van dit 

theoretisch kader worden enkele aanbevelingen gegeven voor het gebruik van multimedia in digitale 

toetsen gebaseerd op enkele recente onderzoeken. 

 

Figuur 1 

Menselijke Informatieverwerking van Multimedia Tijdens het Toetsen (Jarodzka, 2019) 

 

  

 1.2.2 Gevolg van Cognitieve Belasting bij Toetsen met Multimedia 

 In paragraaf 1.2.1 werd al kort ingegaan op het probleem van overbelasting van het 

werkgeheugen als de gelimiteerde opslagcapaciteit van het werkgeheugen wordt bereikt. In deze 
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paragraaf gaan we hier dieper op in. De CLT van Sweller (1994) maakt duidelijk dat er verschil zit 

tussen intrinsieke belasting die voortkomt uit de (leer)taak en cognitieve belasting die voortkomt 

door de vormgeving of instructie bij een (leer)taak. Deze cognitieve belasting kan ineffectief 

(extraneous load) of effectief (germane load) zijn. 

 Intrinsieke belasting is inherent aan de complexiteit van een (leer)taak. Deze belasting is een 

gevolg van het aantal elementen dat eigen gemaakt moet worden en de interactie tussen deze 

elementen in een (leer)taak (Sweller, 1994). Het is een proces van ontdekken van relaties en 

begrijpen. Logischerwijs neemt de intrinsieke belasting toe als er meer elementen zijn waar het brein 

rekening mee moet houden. De toegenomen complexiteit bepaalt daarmee ook de 

moeilijkheidsgraad van de (leer)taak en daarmee de intrinsieke belasting. Georganiseerde voorkennis 

helpt tijdens het toetsen om deze belasting te verlagen, zie ook Figuur 1 (Jarodzka, 2019). Omdat bij 

digitale toetsen het mogelijk is om een grote variëteit aan vraagtypen met multimedia te gebruiken, 

zou je kunnen verwachten dat de complexiteit van een toets hierdoor toeneemt en de intrinsieke 

belasting wordt verhoogd. Volgens onderzoek van Lindenburg et al. (2018) hebben vraagtypen met 

multimedia ook invloed op de validiteit van een toets. Zij pleiten dan ook voor beperkte variëteit aan 

vraagtypen met multimedia bij summatieve toetsen. Hetgeen tevens de complexiteit vermindert en 

daarmee helpt om de intrinsieke belasting te verlagen. 

 Extraneous cognitive load wordt getypeerd als ineffectieve belasting van het geheugen 

omdat informatie en (leer)activiteiten worden aangeboden die irrelevant zijn voor de opbouw van 

schema’s en automatisering. Volgens Sweller (1994) ontstaat deze belasting door de wijze waarop 

informatie wordt aangeboden zonder een bijdrage te leveren aan het leerproces. Een mogelijk gevolg 

van extraneous cognitive load is dat tijdens het maken van een toets met irrelevante informatie ook 

minder cognitieve capaciteit beschikbaar is (Mayer et al., 2008; Sung & Mayer, 2012; Wang & 

Adesope, 2014). Chantler en Sweller (1991) geven dan ook aan dat deze vorm van belasting zo laag 

mogelijk moet worden gehouden. 
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 Germane cognitive load zorgt er juist voor dat leren wel kan plaatsvinden omdat het de bouw 

van schema’s (mentale modellen) ondersteunt. Bied je in een digitale toets uit leersituaties bekende 

informatie aan en is deze informatie voldoende geautomatiseerd en gecategoriseerd opgeslagen in 

het langetermijngeheugen, dan kan dit volgens Chi et al. (1982) een voordeel zijn tijdens het maken 

van een toets. Het werkgeheugen houdt dan namelijk ruimte over om nieuwe informatie te 

verwerken. 

 Paas et al. (2003) onderzochten technieken om de totale cognitieve belasting in beeld te 

brengen. Uitkomst van het onderzoek wijst uit dat als je intrinsieke, extraneous en germane load bij 

elkaar optelt, deze drie vormen van cognitieve belasting stapelend werken en dat de optelsom van 

deze lasten kleiner of gelijk moet zijn aan de beschikbare geheugencapaciteit. Wordt deze 

geheugencapaciteit overschreden, dan vindt volgens de onderzoekers, geen leren plaats. Indien bij 

het maken van een toets door deze opstapeling de geheugencapaciteit wordt overschreden, wordt 

het beantwoorden van het toetsitem wellicht onmogelijk. 

 Uit bovenstaande literatuur over CLT blijkt dat CL altijd tot een negatief effect kan leiden als 

onvoldoende met deze ontwerpprincipes tijdens het leren rekening wordt gehouden, mogelijk 

gelden deze ontwerpprincipes ook voor de constructie van digitale toetsitems. 

 

 1.2.3 Negatieve Effecten van Seductive Details bij Toetsen met Multimedia 

 De CLT heeft ons duidelijk gemaakt dat extraneous cognitive load optreedt als irrelevante 

informatie wordt aangeboden. Deze irrelevante informatie, die misschien wel interessant is om te 

bestuderen, bemoeilijkt het leren. In de literatuur wordt dit het seductive detail effect genoemd (o.a. 

Rey, 2012; Sundararajan & Adesope, 2020). Seductive details bevatten interessante maar irrelevante 

informatie die niet nodig is voor het leerdoel (Sundararajan & Adesope, 2020). Seductive details in 

multimediale toetsen kunnen o.a. bestaan uit woorden, afbeeldingen, illustraties, animaties, 

verhalen, video of geluiden (Sundararajan & Adesope, 2020) die gerelateerd zijn aan het toetsitem, 
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maar onnodig en afleidend zijn om de vraag te beantwoorden, zie Tabel 1. Seductive details hebben 

altijd een afleidend effect (en zijn dus in principe negatief). 

 Vanuit het leren met multimedia onderzochten Harp en Mayer (1998) middels drie 

hypothesen naar een mogelijke verklaring waarom seductive details ‘schade’ bij het leren kunnen 

veroorzaken. Middels de afleidingshypothese werd onderzocht of de aandacht van de lezer van de 

cruciale informatie zou worden afgeleid als seductive details in de tekst voorkwamen. Het seductive 

detail effect trad niet op indien de lezer voldoende werd gewezen op cruciale informatie in een tekst. 

Via de verstoringshypothese werd onderzocht of de lezer door de irrelevante details hinder zou 

ondervinden met de bouw van het cognitieve schema. De verwachting was dat de lezer niet tot een 

samenhangend schema zou komen. Indien een tekst echter werd voorzien van de juiste 

structuursignalen bleef het seductive detail effect uit. Middels de omleidingshypothese werd 

onderzocht of interesseante maar irrelevante informatie tot een verkeerde samenstelling van het 

cognitieve schema zou kunnen leiden. Omdat tijdens het maken van een toets juist een beroep 

wordt gedaan op reeds opgeslagen schema’s, dient het samenstellen van een verkeerd schema 

worden voorkomen. De omleidingshypothese bleek het seductive detail effect teweegbrengen. 

Irrelevante details die aan het begin en door de hele tekst heen werden aangeboden, zorgden ervoor 

dat informatie uit het langetermijngeheugen slechter bijeen werd gebracht. Stonden deze irrelevante 

details aan het einde van een tekst dan bleek de schade mee te vallen, omdat de lezer al een 

adequaat cognitief schema had kunnen samenstellen. Dit onderzoek richtte zich echter op 

leerteksten, daarom is een lineaire vertaling naar digitale toetsen niet zomaar gemaakt, omdat we 

weten dat wetenschappelijke richtlijnen voor toetsen met multimedia nog niet zijn beschreven 

(Jarodzka et al., 2015).  

 

 1.2.4 Onderzoek Naar Richtlijnen Voor Multimedia in Digitale Toetsen 

 Drie recente onderzoeken naar het effect van multimedia in toetsen, waarbij gebruik is 

gemaakt van Eye-Tracking, leveren nieuwe inzichten op voor het gebruik ervan. Waarbij Eye-Tracking 
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een methode is om de visuele verwerking van informatie te meten. Zo blijkt uit onderzoek van 

Jarodzka et al. (2015) dat studenten die een toets maken waarbij de tekst en de afbeelding 

geïntegreerd werden gepresenteerd, in plaats van naast elkaar, de informatie beter bestuderen maar 

geen hogere scores op de toets behalen. Uit onderzoek van Ögren et al. (2017) komt naar voren dat 

alleen in die gevallen dat het toetsitem een beroep doet op actieve integratie van tekst en beeld dit 

leidt tot betere prestaties (bijvoorbeeld het actief en kritisch gebruiken van grafieken). Puur 

aandacht voor het plaatje leidt niet tot betere prestaties maar juist het nadenken over de tekst leidt 

tot betere prestaties. Een andere conclusie uit dit onderzoek is dat bij toetsitems met stellingen 

waarbij een afbeelding is toegevoegd, studenten de neiging hebben om de stellingen met 

afbeeldingen bevestigend te beantwoorden, ze kijken te makkelijk. Studenten hadden de niet 

geïntegreerde informatie (dus naast elkaar gepresenteerd) zelf niet geïntegreerd of zelfs genegeerd. 

Ten slotte blijkt uit onderzoek van Dirkx et al. (2021) dat reducering van irrelevante details in 

toetsitems, waarbij rekening wordt gehouden met ontwerpprincipes uit de CTML, leidt tot 

verbeterde toetsprestaties. In het aangepaste toetsformat bleek uit de data, verkregen via Eye-

Tracking, dat er meer visuele aandacht was voor zowel de vraagstelling als het antwoord dan in het 

originele toetsformat. Volgens deze onderzoekers laten de resultaten zien dat het toepassen van 

multimediaprincipes in digitale toetsen voordelig kan zijn. Het lijkt cognitieve overbelasting te 

voorkomen en helpt studenten zich te concentreren op de belangrijke onderdelen van de toetsitems 

(bijvoorbeeld de vraag), wat kan leiden tot betere toetsresultaten. 

 

1.3 Onderzoeksvragen 

 In de lerarenopleidingen voor Primair- en Voortgezet Onderwijs wordt in toetsitems van de 

landelijke kennistoets op enige schaal gebruik gemaakt van multimedia in de vorm van afbeeldingen, 

foto’s, tekeningen, tabellen en grafieken. In deze studie wordt onderzocht of redacteuren van deze 

toetsitems naast de gebruikte richtlijnen in de schrijf- en constructiewijzer van het Programma 

10voordeleraar (10vdl) tevens rekening houden met de cognitieve multimedia theorie van Mayer 
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(2001), waardoor toetsitems verschoond zijn van seductive details, in deze thesis verder uitgewerkt 

met de term ‘irrelevante details’. 

Op basis van het theoretisch kader en de inleiding is gekozen voor de volgende twee hoofd- en 

deelvragen: 

A. Op welke manier wordt rekening gehouden met multimediaprincipes in de constructie van de 

landelijke kennistoets voor leraren? 

Deelvraag A1: In hoeverre sluiten de itemconstructierichtlijnen van 10vdl aan bij de 

constructierichtlijnen voor online multimedia toepassingen op basis van CTML? 

 Onderzoeksmethode: Documentanalyse waarmee wordt onderzocht of 

itemconstructierichtlijnen van 10vdl aansluiten bij de CTML. 

Deelvraag A2: In welke mate houden redacteuren van 10vdl rekening met de ontwerpprincipes uit de 

CTML bij het construeren van een toetsitem? 

 Onderzoeksmethode: Webbased vragenlijst waarmee wordt achterhaald op welke manier 

redacteuren rekening houden met multimediaprincipes uit de CTML. 

 De verwachting is dat redacteuren van de landelijke kennistoetsen zich onvoldoende bewust 

zijn van ontwerpprincipes voor gebruik van multimedia in digitale toetsen, omdat in de schrijf- en 

constructiewijzer er geen expliciete aandacht voor is. Omdat onderzoek naar de inzet van multimedia 

bij toetsen nog beperkt is, wordt specifieke kennis op dit terrein nog niet verwacht (Jarodzka, 2019; 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2018). 

B. In hoeverre komen irrelevante details in de landelijke kennistoets voor die in de ogen van 

toetsconstructeurs mogelijk bijdragen aan een seductive detail effect? 

Deelvraag B1: In welke mate worden door redacteuren van 10vdl elementen van multimedia in een 

toetsitem aangemerkt als een irrelevant detail? 

Deelvraag B2: In welke mate dragen de geconstateerde irrelevante details in de ogen van 

redacteuren van 10vdl bij aan het seductive detail effect? 
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 Onderzoeksmethode: Webbased vragenlijst waarmee wordt achterhaald of in bestaande 

toetsitems van Rekenen-Wiskunde, Biologie en Aardrijkskunde irrelevante details voorkomen en of 

hierdoor het seductive detail effect kan optreden. 

 De verwachting is nu de deelnemers expliciet bevraagd worden op het aanwezig zijn van 

irrelevante details in een toetsitem, zij deze zullen opmerken en als hinderlijk kwalificeren.  

 

2. Methode 

2.1 Ontwerp 

Het doel van dit onderzoek is nagaan of in de landelijke kennistoetsen voor leraren sprake is van 

irrelevante details. Middels een explanatory mixed methode design (Creswell, 2014) zijn twee 

deelonderzoeken ingericht. 

 Voor het eerste deelonderzoek is de methode deskresearch ingezet om een antwoord te 

verkrijgen op deelvraag A1. De bestaande schrijf- en constructiewijzer van 10vdl wordt hiervoor 

gebruikt (10voordeleraar, 2020).  

 Voor het tweede deelonderzoek is de methode webbased-vragenlijst opgesteld om daarmee 

antwoord te verkrijgen op de deelvragen A2, B1 en B2. Deze webbased-vragenlijst bestaat uit twee 

subonderdelen en is aan twee doelgroepen voorgelegd. Het eerste onderdeel richt zich op drie 

ontwerpprincipes (multimediaprincipe, coherentieprincipe, signaleringsprincipe). Het tweede 

onderdeel richt zich op de aanwezigheid van irrelevante details in de landelijke kennistoetsen, 

waardoor het seductive detail effect kan optreden. Met deze webbased-vragenlijst worden zowel 

kwantitatieve als kwalitatieve gegevens verzameld. 

 

2.2 Deelnemers 

 Tabel 2 toont de demografische kenmerken van de deelnemers aan dit onderzoek. Naast de 

redacteuren van 10vdl zijn tevens leden van het Landelijk Overleg Examencommissies (LOEx) 

benaderd om aan het onderzoek deel te nemen. De deelnemers van 10vdl werden geworven uit de 
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redactieteams van Rekenen-Wiskunde, Biologie en Aardrijkskunde. Hiervoor is gekozen omdat in de 

kennistoetsen van deze vakgebieden frequent gebruik gemaakt wordt van multimedia in de vorm 

van tekst in combinatie met illustraties, foto’s, grafieken of tabellen. De groep deelnemers van het 

LOEx is benaderd omdat zij samen verantwoordelijk zijn voor de borging van de kwaliteit van deze 

landelijke kennistoets voor leraren en toetsexpertise bezitten.  

 Door te werken met deze twee doelgroepen is gepoogd om kwantitatieve data op te halen 

bij N=16 deelnemers van 10vdl (Rekenen-Wiskunde (n1=5), Biologie (n2=5), Aardrijkskunde (n3=5), de 

projectleider (n4=1) en N = 50 bij LOEx. Op die manier zijn 66 personen aangeschreven, uiteindelijk 

hebben N = 37 deelnemers de vragenlijsten ingevuld. 

  Van de deelnemers zijn de volgende persoonsgegevens verzameld: geslacht, 

leeftijdscategorie, werkzaam in type onderwijssector en aantal jaren ervaring met de constructie van 

toetsitems.  

 

Tabel 2  

Demografische Kenmerken: Geslacht, Leeftijdscategorie, Jaren Werkzaam in Onderwijssector  

 N M(SD) 

Geslacht   
man 26  
vrouw 10  
anders/geen 1  

Leeftijdscategorie   
tussen de 31-40 5  
tussen de 41-50 7  
tussen de 51-60 13  
ouder dan 60 12  

Werkzaam in type onderwijssector   
voortgezet onderwijs 2  
hoger onderwijs 35  

Hoeveel jaar bent u al werkzaam in het onderwijs?  27,03 (11,73) 
Hoeveel jaar bent u al bezig met het maken en bekijken 
van toetsitems? 

 17,95 (11,43) 

Noot. N = 37   
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2.3 Materialen 

Voor dit onderzoek is de bestaande schrijf- en constructiewijzer van 10vdl opgevraagd en is gebruik 

gemaakt van bestaande voorbeeld kennistoetsen van het programma 10vdl 

(https://10voordeleraar.nl/kennistoetsen). 

 

2.3.1 Schrijf- en Constructiewijzer 

 Om te achterhalen in hoeverre de itemconstructierichtlijnen van 10vdl aansluiten bij 

constructierichtlijnen voor online multimediatoepassingen op basis van CTML (deelvraag A1) is 

gebruik gemaakt van de schrijf- en constructiewijzer van 10vdl. Deze wijzer is via de projectleider van 

10vdl aan de onderzoeker verstrekt en niet online te verkrijgen. Deze schrijf- en constructiewijzer is 

een hulpmiddel en naslagwerk bij het ontwikkelen van vragen voor de landelijke kennistoetsen. In 

deze wijzer wordt uitgelegd op welke manier interactietypes zoals meerkeuzevragen, numerieke 

invulvragen en tekstuele invulvragen moeten worden geconstrueerd. 

 

2.3.2 Webbased Vragenlijst 

 Op basis van drie ontwerpprincipes van Mayer (2005) en toetsitems van 10vdl 

(https://10voordeleraar.nl/kennistoetsen) is een webbased vragenlijst ontworpen. Deze vragenlijst is 

in een pilot voorgelegd aan een expert op het terrein van Leren en Instructie en digitale toetsen en 

een lector met expertise op het terrein van opleiden van leraren. In het eerste deel van de vragenlijst 

zijn drie ontwerpprincipes (multimediaprincipe, coherentieprincipe en signaleringsprincipe) voor 

multimediaal leermateriaal van Mayer (2005) uitgewerkt. Gekozen is om in de vragenlijst zowel 

schaalvragen op te nemen als Ja/Nee vragen en ruimte over te laten voor opmerkingen. De 

schaalvragen gaan over de drie ontwerpprincipes en kennen een Likert schaalverdeling van 1-5 

waarbij 1 staat voor ‘geen rekening’ en 5 staat voor ‘extreem rekening’. De betrouwbaarheid van 

deze schaalvragen is gemeten met Cronbach’s alpha.  

https://10voordeleraar.nl/kennistoetsen
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 In het tweede deel van de vragenlijst is gebruik gemaakt van bestaande voorbeeld toetsitems 

van de drie geselecteerde vakgebieden (Rekenen-Wiskunde, Aardrijkskunde en Biologie). We hebben 

gevraagd of in het toetsitem sprake is van irrelevante details, welke details als irrelevant worden 

beschouwd en of deze details hinderlijk zijn voor de beantwoording van het getoonde toetsitem. Een 

voorbeeld van een dergelijk toetsitem is opgenomen in Figuur 2. Gekozen is om in de vragenlijst 

zowel schaalvragen op te nemen als Ja/Nee vragen en ruimte over te laten voor opmerkingen. De 

schaalvragen gaan over hoe hinderlijk de geconstateerde details zijn en kennen een Likert 

schaalverdeling van 1-5 waarbij 1 staat voor ‘niet hinderlijk’ en 5 staat voor ‘extreem hinderlijk’. 

 

Figuur 2  

Print Screen van een Toetsitem met Irrelevante Details 
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2.4 Procedure 

Documentanalyse 

 Na instemming voor deelname aan het onderzoek door de programmadirecteur van 10vdl, is 

door de projectleider van 10vdl de schrijf- en constructiewijzer voor de landelijke kennistoetsen per 

e-mail aan de onderzoeker verstrekt. De onderzoeker heeft vervolgens na het bestuderen van deze 

wijzer een Excel-Document opgesteld om daarin de numerieke scores en de tekstgegevens over te 

nemen. De data die hierdoor werden verkregen zijn doorgesproken met de begeleider van dit 

onderzoek. 

Webbased Vragenlijst 

 Om de data voor dit deelonderzoek te kunnen verzamelen zijn twee verschillende 

doelgroepen aangeschreven (10vdl en LOEx). 

Selectie Deelnemers 10vdl en LOEx 

 De programmadirecteur van 10vdl heeft schriftelijk toestemming aan het onderzoek verleend op 3 

maart 2021. De beoogde deelnemers ontvingen vervolgens via de projectleider van 10vdl een 

informatiebrief (Bijlage A) met daarin het doel en de opzet van dit onderzoek.  

 De voorzitter van het LOEx heeft toestemming aan het onderzoek verleend op 5 juli 2021. In een 

reguliere (MS-Teams) vergadering van het LOEx is door de onderzoeker uitleg verstrekt over het doel 

en het verloop van het onderzoek en is de informatiebrief (Bijlage B) verspreid. 

 Alle deelnemers hebben voorafgaand aan het invullen van de webbased vragenlijst 

toestemming verleend via een informed consent (Bijlage C). De anonimiteit werd geborgd doordat 

geen persoonsgegevens werden opgevraagd. Beide groepen hebben de webbased vragenlijst 

ingevuld middels een van tevoren toegestuurde link naar de website ‘Limesurvey’. De deelnemers 

van 10vdl hebben, in aanwezigheid van de onderzoeker, de webbased vragenlijst voor en tijdens een 

digitale reguliere redactieraadvergadering ingevuld. De deelnemers van LOEx zijn gestart met de 

vragenlijst na een oproep per e-mail van de voorzitter. Het onderzoek bij 10vdl is gestopt nadat de 
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redactieraadvergaderingen waren afgerond. Het onderzoek bij LOEx is gestopt een week nadat de 

voorzitter een herhaalde oproep per e-mail heeft verstuurd. 

 

2.5 Data-Analyse 

2.5.1 Documentanalyse 

Om antwoord te krijgen op deelvraag A1 is in het programma Excel de hoofdstukindeling van 

de schrijf- en constructiewijzer overgenomen. Per hoofdstuk zijn die tekstelementen geselecteerd 

waarin afspraken staan geformuleerd waarmee een redacteur rekening moet houden bij de 

constructie van een toetsitem. De overgenomen zinnen zijn voorzien van een label en indien mogelijk 

ingedeeld bij een of meerdere principes van CTML. 

De labels waarmee deze tekstdelen werden gecodeerd bestonden uit: (1) Een advies aan de 

redacteur, (2) een inschatting door de redacteur, (3) een regel/afspraak voor de redacteur, (4) een 

technische aanwijzing voor de redacteur of (5) een aanwijzing voor een verbetering voor het 

toetsitem. Om te achterhalen of deze tekstelementen ook aansluiten bij constructierichtlijnen op 

basis van CTML, is per tekstelement aangegeven of het tekstelement te scharen was onder een van 

de drie onderzochte principes. Bij het coderen van de tekstelementen is met de volgende vragen 

rekening gehouden: 

a. Op welke manier heeft dit tekstelement te maken met multimedia gebruik in toetsitems? 

b. Naar welke principes van de CTML kan dit tekstelement verwijzen? 

Na het coderen van de tekstelementen en het leggen van een relatie met één of meerdere principes 

uit de CTML zijn met behulp van de filtermethode van Excel de tekstelementen met dezelfde code 

geordend en geturfd. Het resultaat van deze dataverzameling is een frequentie-overzicht geworden 

van aantallen tekstelementen per principe. Figuur 3 toont een print screen van het Exceldocument 

dat voor de documentanalyse is gebruikt.  
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Figuur 3 

Print Screen Documentanalyse in Excel

 

 

2.5.2 Webbased Vragenlijsten  

 Om antwoord te krijgen op deelvraag A2, B1 en B2 zijn de data van de vragenlijst ingelezen in 

SPSS-versie 27. De data van de twee groepen deelnemers zijn samengevoegd, vervolgens zijn de 

uitkomsten bestudeerd op gebrekkige gegevens en zijn alle deelnemers met een complete non-

respons (27,41%) verwijderd waardoor N = 37 is overgebleven.   

 De deelnemers hebben gemiddeld driekwartier tot een uur aan het invullen van de 

vragenlijst besteed. Uit de data van de vragenlijsten bleek dat het onderdeel over de 

multimediaprincipes door alle deelnemers (N = 37) is ingevuld. Het scoren van irrelevante details in 

de toetsitems werd in beide doelgroepen als ingewikkeld ervaren. Uit de data komt naar voren dat 

51,35 % de vragenlijst niet helemaal heeft afgerond. Alleen redactieleden van Rekenen-Wiskunde 

hebben tijdens een redactieraad vergadering waar de onderzoeker aanwezig was de vragenlijst 

helemaal ingevuld. Van alle andere deelnemers is onduidelijk waarom zij voortijdig zijn gestopt. Bij 

een enkeling werd vanwege haperende techniek met de website Limesurvey, de vragenlijst voortijdig 

gestopt. Achteraf geeft een enkeling aan moeite te hebben met de vraagstelling naar irrelevante 

details. 
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Webbased Vragenlijst Principes CTML  

Om antwoord te verkrijgen op deelvraag A2 is voor drie CTML-Principes de data verwerkt in 

een frequentietabel en zijn de volgende kenmerken berekend: het gemiddelde, de 

standaarddeviatie, percentage bekend met de principes en percentage eens met de principes. 

Tevens is in het opmerkingenveld van de vragenlijst gezocht naar kwalitatieve uitspraken door de 

deelnemers. Op die manier is gepoogd de ruwe data te ordenen in thema’s zodat patronen kunnen 

worden gesignaleerd (Boeije, 2016). De betrouwbaarheid voor het meten van deze drie principes was 

laag (3 items; ⍺ = .567).  

Webbased Vragenlijst Irrelevante Details in Toetsitems  

 Om antwoord te krijgen op deelvraag B1 is voorafgaand aan de analyse van de toetsitems 

door de onderzoekers een antwoordsleutel (Bijlage D) gemaakt. Met behulp van deze 

antwoordsleutel is de score van alle deelnemers per toetsitem uitgerekend. Omdat achteraf bleek 

dat de vraagstelling voor de deelnemers van 10vdl negatief geformuleerd was, is via SPSS een 

hercodering van de antwoorden uitgevoerd. Alle scores uit SPSS zijn overgenomen in Excel om daar 

een gemiddelde procentuele score te berekenen op toetsitems met relevante en irrelevante details. 

 Om antwoord te krijgen op deelvraag B2 zijn van de totaal 31 toetsitems 21 toetsitems die 

volgens de antwoordsleutel (Bijlage D) irrelevante details bevatten, verwerkt in de analyse.  Per 

irrelevant detail is zowel de gemiddelde procentuele score van het detail uitgerekend over de 

vakgebieden heen als per vakgebied. Deelnemers konden met Ja/Nee/Weet niet aangeven of 

bijvoorbeeld de afbeelding irrelevant was. Deze procentuele scores zijn via SPSS verkregen en 

vervolgens vertaald naar een tabel. Van het begrip hinderlijk is het gemiddelde en de 

standaarddeviatie berekend. Tevens is de gepaarde t-toets gebruikt om verschillen in hinderlijkheid 

tussen de vakgebieden in kaart te brengen. Tenslotte zijn alle tekstuele opmerkingen per vakgebied 

bestudeerd. 
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3. Resultaten 

3.1 Constructie van Toetsitems Rekening Houdend met Multimediaprincipes  

A1 Constructierichtlijnen  

 Uit de documentanalyse kwamen de volgende frequenties op de drie principes van CTML 

naar voren (zie Tabel 3). De meeste tekstelementen hebben het label ‘regel’ gekregen. Tevens is in 

Tabel 3 af te lezen dat deze ‘regel’ in de meeste gevallen past bij het coherentieprincipe. Het label 

‘advies’ kreeg eenmaal bij hetzelfde tekstelement de koppeling met zowel het multimediaprincipe als 

het coherentieprincipe. Het label ‘regel’ kwam eenmaal in eenzelfde tekstelement terug bij zowel het 

multimediaprincipe als het coherentieprincipe en eenmaal bij eenzelfde tekstelement dat aansluit bij 

het multimediaprincipe en het signaleringsprincipe. 

 

Tabel 3 

Frequentietabel CTML-Principes, met Bijbehorende Labels 

CTML-Principes Labels 

 Advies Regel Techniek Verbetering 

Multimediaprincipe  
(Tekst én beeld is beter dan tekst alleen)  

2 1   

Coherentieprincipe 
(Vermijd overbodige, ongerelateerde woorden, 
beelden en geluiden.) 

2 11 2 2 

Signaleringsprincipe  
(Stuur de aandacht naar kritische en essentiële 
aspecten van het toetsmateriaal d.m.v. extra 
markeringen.) 

 3   

Totaal (aantallen) 4 15 2 2 

 

Een voorbeeld van een tekstelement dat past bij het multimediaprincipe is de regel dat 

afbeeldingen zoals een foto, tekening, schema, grafiek of formule alleen gebruikt mogen worden als 

het een toegevoegde waarde heeft. Een voorbeeld van een tekstelement dat past bij het 

coherentieprincipe is de regel dat alleen de student die de stof beheerst de vraag moet kunnen 

beantwoorden. De vraag mag dus geen aanwijzingen bevatten die het antwoord kunnen ‘verraden’ 

of de student op het verkeerde been zetten. Een voorbeeld van een tekstelement dat past bij het 
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signaleringsprincipe is de regel om geen verwijzingen naar de plek van de afbeelding, zoals ‘Op 

bovenstaande foto …’ of ‘In onderstaande grafiek’ te gebruiken, omdat op enig moment de plaats 

van een afbeelding in het toetsframe kan wijzigen. 

A2 Ontwerpprincipes CTML 

 Uit de resultaten op de vragenlijst naar ontwerpprincipes op basis van CTML (zie Tabel 4) is 

op te maken dat het coherentieprincipe het meest bekend is bij de deelnemers en men het ook het 

meest eens is met dit principe. Om na te gaan of de drie principes significant van elkaar verschilden, 

is een gepaarde t-toets uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat de deelnemers gemiddeld meer 

rekening houden met het coherentieprincipe (M = 3.92; SD = 1.06) dan met het multimediaprincipe 

(M = 3.51; SD = 1.07). Dit verschil, p = .045, is significant. De deelnemers houden gemiddeld ook 

meer rekening met het coherentieprincipe (M = 3.92; SD = 1.06) dan met het signaleringsprincipe (M 

= 3.22; SD = .92). Dit verschil, p = <.001, is significant. Tenslotte houden de deelnemers gemiddeld 

meer rekening met het multimediaprincipe (M = 3.51; SD = 1.07) dan met het signaleringsprincipe (M 

= 3.22; SD = .92). Dit verschil, p = .176, is niet significant. 

 

Tabel 4 

Gemiddelde Scores, Standaarddeviatie en Percentage Bekend en Eens met CTML-Principes 

CTML-Principes N M(SD) % Bekend % Eens 

Multimediaprincipe 
(Tekst én beeld is beter dan tekst alleen)  

37 3.51 (1.07) 94,6 78,4 

Coherentieprincipe 
(Vermijd overbodige, ongerelateerde 
woorden, beelden en geluiden.) 

37 3.92 (1.06) 97,3 94,6 

Signaleringsprincipe  
(Stuur de aandacht naar kritische en 
essentiële aspecten van het 
toetsmateriaal d.m.v. extra markeringen.) 

37 3.22 (.92) 89,2 78,4 

Noot. M = Gemiddelde score (schaal 1-5), SD = Standaarddeviatie 
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3.2 Irrelevante Details in Landelijke Kennistoetsen 

B1 Beoordeling relevante en irrelevante details in toetsitems 

 De gemiddelde procentuele scores uit de vragenlijst naar relevante en irrelevante details in 

de toetsitems wijzen uit dat procentueel gezien minder dan 50% van alle deelnemers de toetsitems 

met relevante en de irrelevante details juist beantwoorden (zie Tabel 5). 

 

Tabel 5 

Gemiddelde Procentuele Score op Toetsitems met Relevante en Irrelevante Details Door 10vdl (links) 

en LOEx (rechts) Juist en Onjuist Beantwoord 

Relevant en juist 
beantwoord 

Relevant en fout 
beantwoord 

Neutraal Missing 
N 

48,13% 40% 21,25% 22,50% 11,88% - 18,75% 37,50% 16 16 

Irrelevant en juist 
beantwoord 

Irrelevant en fout 
beantwoord 

Neutraal Missing 
N 

35,03% 48,18% 25,04% 16,07% 13,81,% - 26,12% 35,74% 16 16 

 

B2 Irrelevantie Details en Bijdrage aan Seductive Detail Effect 

 Van de 21 toetsitems met irrelevante details zijn per type irrelevant detail gemiddelde 

procentuele scores berekend (zie Tabel 6).  Het valt op dat de deelnemers afbeeldingen, onderdelen 

op een afbeelding en kleur in een afbeelding procentueel als minder irrelevante details zien dan tekst 

en signalen. Zoomen we in op de verschillende vakgebieden dat valt op dat bij het vak Rekenen-

Wiskunde de afbeeldingen wel als irrelevant detail worden beoordeeld.  

 

Tabel 6 

Gemiddelde Subjectieve Procentuele Score of Deze Elementen als Irrelevante Details Worden Ervaren 

Mogelijke irrelevante details per vak Ja Nee Weet niet Missing  

Afbeelding totaal  
Rekenen 
Aardrijkskunde 
Biologie 

36,8% 
60,5% 
28,9% 
7,9% 

47,4% 
23,7% 
31,6% 
42,1% 

 15,8% 
15,8% 
39,5% 
50% 
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Mogelijke irrelevante details per vak Ja Nee Weet niet Missing  

Onderdeel totaal  
Rekenen 
Aardrijkskunde 
Biologie 

23,7% 
34,2% 
10,5% 
7,9% 

60,5% 
47,4% 
47,4% 
42,1% 

 
2,6% 

 
 

15,8% 
15,8% 
42,1% 
50% 

Kleur totaal  
Rekenen 
Aardrijkskunde 
Biologie 

28,9% 
31,6% 
15,8% 
15,8% 

52,6% 
52,6% 
39,5% 
26,3% 

2,6% 
 

2,6% 
2,6% 

15,8% 
15,8% 
42,1% 
55,3% 

Tekst totaal  
Rekenen 
Aardrijkskunde 
Biologie 

47,4% 
52,6% 
23,7% 
18,4% 

28,9% 
23,7% 
23,7% 
21,1% 

5,2% 
5,2% 
5,2% 
5,2% 

18,4% 
18,4% 
47,4% 
55,3% 

Signaal totaal  
Rekenen 
Aardrijkskunde 
Biologie 

39,5% 
47,4% 
21,1% 
39,5% 

28,9% 
10,5% 
15,8% 
28,9% 

5,3% 
7,9% 
2,6% 
5,3% 

26,3% 
34,2% 
60,5% 
26,3% 

 

 Om te beoordelen of deze irrelevante details ook hinderlijk zijn, is per vakgebied de mate van 

hinderlijkheid gemeten. Uit de resultaten (zie Tabel 7) blijkt dat vooral bij het vak Aardrijkskunde de 

irrelevante details als meest hinderlijk worden ervaren voor het beantwoorden van een toetsitem. 

 

Tabel 7 

Gemiddelde score en standaarddeviatie op hinderlijkheid irrelevante details per vakgebied 

Hinderlijkheid per vak N M(SD) 

Rekenen  32 1.81 (.74) 
Aardrijkskunde 23 2.57 (.95) 
Biologie  19 1.52 (.42) 
Noot. M = Gemiddelde score (schaal 1-5), SD = Standaarddeviatie 

  

 Een gepaarde t-toets is uitgevoerd om na te gaan of de drie vakgebieden significant van 

elkaar verschilden in de mate van hinderlijkheid. Hieruit komt naar voren dat de deelnemers (N = 23) 

gemiddeld de irrelevante details voor het vak Aardrijkskunde (M = 2.57; SD = .794) meer hinderlijk 

vinden dan voor het vak Rekenen-Wiskunde (M = 1.30; SD = .78). Dit verschil, p = .002, is significant. 

De deelnemers (N = 19) beoordelen ook de irrelevante details voor het vak Aardrijkskunde (M = 2.37; 

SD = .761) meer hinderlijk dan voor het vak Biologie (M = 1.47; SD = .612). Dit verschil, p = .002, is 

significant. Vergelijken we tenslotte de mate van hinderlijkheid tussen de vakken Rekenen-Wiskunde 
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en Biologie dan valt op de dat deelnemers (N = 19) de irrelevante details voor het vak Rekenen-

Wiskunde (M = 1.63; SD = .597) iets meer hinderlijk vinden dan voor het vak Biologie (M = 1.47; SD = 

.612). Dit verschil, p = .268, is echter niet significant. 

 Tenslotte zijn alle antwoorden op de open vragen die de deelnemers bij de toetsitems met 

irrelevante details hebben gemaakt, vergeleken. Ten aanzien van het vak Rekenen-Wiskunde geven 

de deelnemers aan dat onderdelen, kleuren en pijlen in een afbeelding, alsmede bepaalde 

tekstfragmenten als storend of overbodig en afleidend worden ervaren. Uit de analyse van de 

opmerkingen bij Aardrijkskunde werd de kwaliteit van de afbeelding zoals de leesbaarheid en grootte 

genoemd als storend en afleidend. Tevens viel het de deelnemers op dat onderdelen op de 

afbeelding verwarrend zijn als ze niet nodig zijn om de vraag te beantwoorden. Tenslotte kwam uit 

de analyse van de opmerkingen bij Biologie naar voren dat de getoonde afbeeldingen vooral 

overbodig waren voor het beantwoorden van de vraag maar dat sommige afbeeldingen juist helpen 

om de voorkennis van de kandidaat te activeren.  

 

4. Conclusie en Discussie 

De primaire doelstelling van dit onderzoek was het achterhalen of in de landelijke 

kennistoetsen voor leraren irrelevante details aangetroffen worden die mogelijk zorgen voor het 

seductive detail effect. De aanname was dat in deze kennistoetsen onbedoeld irrelevante details te 

vinden zijn omdat wetenschappelijke richtlijnen voor het lezen van items op het scherm, in 

tegenstelling tot leren met multimedia, nog niet zijn beschreven (Jarodzka et al., 2015). De 

onderzoeksvragen vloeien voort uit het theoretisch kader dat is gevormd door inzichten uit de CLT, 

CTML en empirische bevindingen uit het seductive detail effect. 

De volgende twee hoofdvragen stonden centraal: “A. Op welke manier wordt rekening 

gehouden met multimediaprincipes in de constructie van de landelijke kennistoets voor leraren? En 

B. In hoeverre komen irrelevante details in de landelijke kennistoets voor die in de ogen van de 
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toetsconstructeurs mogelijk bijdragen aan een seductive detail effect?”. Uit de verkregen gegevens 

zijn de volgende bevindingen te rapporteren.  

 

4.1 Conclusie 

 De resultaten uit het eerste deelonderzoek bevestigen de verwachting dat in de schrijf- en 

constructiewijzer in formele zin geen aandacht is voor de ontwerpprincipes uit de CTML van Mayer. 

Na analyse van de tekstfragmenten en deze te relateren aan drie geselecteerde ontwerpprincipes, 

blijkt dat het coherentieprincipe, door het voorschrijven van zogenaamde ‘regels’, frequent wordt 

gebruikt. De verwachting dat de deelnemers onvoldoende rekening zouden houden met deze drie 

principes, bleek onjuist. De resultaten laten zien dat de drie principes bekend zijn bij alle deelnemers 

en men het er in meerderheid ook mee eens is. De deelnemers houden significant meer rekening 

met het coherentieprincipe dan met de andere twee principes. Op basis van de resultaten uit het 

eerste deelonderzoek kunnen we concluderen dat zowel bij de deelnemers als in de schrijf- en 

constructiewijzer de meeste aandacht uitgaat naar het coherentieprincipe. 

 De verwachting in het tweede deelonderzoek was dat de deelnemers, nu zij expliciet 

bevraagd zouden worden op de aanwezigheid van irrelevante details, zij deze zouden opmerken en 

als afleidend zouden kwalificeren. De resultaten laten zien dat minder dan de helft van de 

deelnemers de toetsitems met irrelevante details juist weten te scoren. Op de vraag welke details 

irrelevant zijn om het toetsitem goed te kunnen maken, worden tekstelementen en signalen het 

meest genoemd als irrelevant. Bij het vak Rekenen-Wiskunde worden afbeeldingen het meest 

genoemd als irrelevant voor het oplossen van het toetsitem. De deelnemers beoordelen over het 

geheel genomen de irrelevante details voor het vak Aardrijkskunde significant hinderlijker dan voor 

de andere twee vakgebieden.  

 In de volgende paragraaf worden interpretaties gemaakt van deze conclusies en volgen 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek en de praktijk. 
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4.2 Discussie 

4.2.1 Constructie van Toetsitems Rekening Houdend met Multimediaprincipes (A1-A2) 

 Het coherentieprincipe en het multimediaprincipe komen in dit deelonderzoek het meest 

sterk naar voren als principes waar volgens de deelnemers van het onderzoek het meest rekening 

mee moet worden gehouden bij de constructie van toetsitems. Een verklaring hiervoor kan zijn dat 

onbewust in de schrijf- en constructiewijzer regels zijn opgenomen die indirect verwijzen naar deze 

principes en de deelnemers deze principes daarom (her)kennen. Een andere verklaring is dat de 

meeste deelnemers al meer dan 18 jaar actief zijn op het gebied van toetsen en ze daarom 

(her)kennen.  

 Een verklaring dat het multimediaprincipe bij toetsen volgens de deelnemers ook irrelevant 

kan zijn, komt omdat men aangeeft dat een afbeelding alleen gebruikt dient te worden als dit van 

toegevoegde waarde is voor de beantwoording van een toetsitem, hetgeen overeenkomt met 

Molkenboer (2018). Indien constructeurs van toetsen multimedia in de vorm van een 

representatieve afbeelding bij de constructie van een toetsitem gebruiken, heeft dit volgens Lindner, 

Ihme et al. (2018) een positieve cognitieve en affectieve invloed bij het maken van een toets. 

Daartegenover waarschuwen Ögren et al. (2017) dat studenten eerder geneigd zijn te geloven dat 

stellingen waar zijn als deze worden vergezeld met bijbehorende afbeeldingen/grafieken. 

 Als verklaring dat het coherentieprincipe bij toetsen meestal moet worden toegepast, geven 

de deelnemers aan dat door het weglaten van overbodige en ongerelateerde zaken het toetsitem 

anders onbedoeld te moeilijk kan worden. Omdat bij toetsen het doel is opgeslagen kennis uit het 

langetermijngeheugen te reproduceren (Kirschner et al., 2016), is het nodig dat de lerende tijdens 

het maken van een toets de inhoud kan begrijpen en deze kan koppelen aan de eigen voorkennis. 

Volgens onderzoek (Canham & Hegarty, 2010; Park, Korbach et al., 2015) blijkt dat studenten met 

meer voorkennis een beter onderscheid kunnen maken tussen de noodzakelijke informatie en 

irrelevante details. De reden hiervoor zou zijn dat een student met voorkennis de irrelevante details 

in eerste instantie weet te negeren hetgeen ten goede komt aan de beschikbare cognitieve capaciteit 
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tijdens de toets. Desalniettemin zullen constructeurs van toetsen ook rekening moeten houden met 

uitkomsten van onderzoek naar het construct-irrelevant variance principe (Downing, 2002). Uit dit 

onderzoek blijkt namelijk dat irrelevante informatie in een toets de validiteit van de toets negatief 

kan beïnvloeden. En dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. 

 Tenslotte werd ten aanzien van het signaleringsprincipe opgemerkt dat te veel extra 

markeringen ook afleidend zou kunnen werken. Een vraag dient juist zo helder mogelijk te worden 

omschreven waardoor extra markeringen minimaal nodig zijn. 

 

4.2.2 Irrelevante Details en Hinderlijkheid (B1, B2) 

 Uit de literatuur (Rey, 2012) weten we dat irrelevante details wel de interesse kunnen 

wekken en tegelijkertijd irrelevante informatie kunnen bevatten die niet nodig is i.r.t. het leerdoel. 

We weten ook uit bevindingen van o.a. Lehman et al. (2007), Mayer en Fiorella (2014), Rey (2012) en 

Sung en Mayer (2012) dat ontwerpers van leer- en testmateriaal deze irrelevante details dienen te 

voorkomen, omdat tijdens de verwerking van de taak (toets) hierdoor extraneous cognitive load kan 

optreden en dit de student kan afleiden van de relevante informatie in de toets. Uit dit voorliggende 

onderzoek komt naar voren dat de deelnemers het lastig vinden om te beoordelen of een toetsitem 

puur irrelevante details bevat. Het onderzoek laat wel zien dat de deelnemers aanvullende tekst of 

signalen meer irrelevant vinden dan een kleur, een extra onderdeel of een afbeelding in een toets. 

Kijken we vervolgens naar de beoordeling van de deelnemers of deze irrelevante details ook 

hinderlijk zijn, dan valt op dat deze irrelevante details het meest hinderlijk zijn bij het vak 

Aardrijkskunde. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat in toetsitems van Aardrijkskunde de 

interessante maar irrelevante informatie meer voor komt in de gebruikte multimedia dan bij de 

andere vakken. Bijvoorbeeld door het gebruik van afbeeldingen uit atlassen met uitgebreide 

legenda’s waarin informatie staat die niet past bij de vraagstelling. Deze verklaring kan mogelijk 

aansluiten bij bevindingen van Harp en Mayer (1998) over onderzoek naar seductive details in 

leerteksten. Zij concluderen middels de omleidingshypothese dat irrelevante informatie die overal in 
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een leertekst wordt gepresenteerd, leidt tot een mogelijk verkeerde samenstelling van een adequaat 

cognitief schema. Het gevolg was dat de lerende de informatie uit het langetermijngeheugen slechter 

bijeenbracht. Omdat dit onderzoek gaat over toetsen is de transfer niet zo te maken, maar mogelijk 

ligt hier een verband dat nader onderzocht zou kunnen worden. 

 

4.3 Beperkingen van het Onderzoek en Aanbevelingen Voor de Praktijk 

  De eerste beperking van dit onderzoek waren de lage aantallen deelnemers die hebben 

meegewerkt aan dit onderzoek. De groep redacteuren bij 10vdl is beperkt in omvang en de leden van 

het LOEx hadden rondom de zomervakantie niet allemaal de tijd om te kunnen deelnemen. De 

afname van de vragenlijsten via de computer en begeleidende instructie via MS-Teams is, als gevolg 

van de lockdown in Nederland, mogelijk ook een belemmering voor de deelnemers geweest. 

Überhaupt kunnen we aannemen dat specifiek deze groep deelnemers door de pandemie minder tijd 

over hadden om aan onderzoeken deel te nemen. Een aanbeveling is om binnen het netwerk 

peerreview, waarin lerarenopleiders samenwerken aan de landelijke kennisbasis voor leraren, een 

soortgelijk onderzoek uit te voeren. Op die manier wordt de populatie uitgebreid met meer 

gelijkgestemden die tevens veel kennis hebben van deze landelijke kennistoetsen. 

 Een tweede beperking van deze studie is dat alleen werd ingezoomd op de meest bekende 

ontwerpprincipes voor multimedialeren in relatie tot toetsing. In het onderzoek zijn alleen de 

deelnemers bevraagd op hun kennis over drie principes. Niet meegenomen is of zij deze 

ontwerpprincipes ook terugzien in de toetsitems. Een aanbeveling voor de praktijk is om in de schrijf-

en constructiewijzer de ontwerpprincipes uit de cognitieve multimediatheorie van Mayer (2001) te 

koppelen aan de reeds bestaande afspraken in deze wijzer. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek 

is om uitgebreider stil te staan bij alle ontwerpprincipes in relatie tot toetsing.  

 Een derde beperking is dat in het onderzoek alleen gebruik is gemaakt van voorbeeld 

toetsitems van 10vdl. Daarom laten de uitkomsten van dit onderzoek zich nog niet vertalen of 

mogelijke irrelevante details in de officiële toets-datebase van 10vdl voor komen. Een aanbeveling 
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voor het Programma 10vdl is om ook de officiële toetsitems uit de database te screenen op 

irrelevante details nu we weten dat in de oefentoetsen deze irrelevante details aanwezig zijn.  

 Tenslotte is in dit onderzoek niet gevraagd op welke wijze constructeurs de beschikking 

hebben over de gebruikte multimedia in toetsitems. Omdat in digitale toetsen veelvuldig gebruik 

wordt gemaakt van allerhande verkregen multimedia, zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op 

welke criteria die je kunt stellen aan multimedia alvorens deze media te gebruiken in digitale 

toetsitems. 
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Bijlagen 

Bijlage A. Informatiebrief Over het Onderzoek Voor de Deelnemers van 10vdl 

 

Inleiding 

 

Geachte redacteur van het programma 10voordeleraar, 

  

In het kader van het ontwikkelen van richtlijnen voor digitale toetsvragen, vraag ik – Luc van de Laar, 

verbonden aan de Masteropleiding Onderwijswetenschappen Open Universiteit – via uw 

contactpersoon bij het programma 10voordeleraar om mee te doen aan een wetenschappelijk 

onderzoek.  

Meedoen is vrijwillig. Om u mee te laten doen, is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U wordt 

uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek omdat u voor het programma 10voordeleraar 

redactiewerkzaamheden uitvoert. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u 

uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag ondergetekende 

om uitleg als u vragen heeft.  

  

Doel van het onderzoek  

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste wordt onderzocht of de wijze waarop toetsitems 

voor de landelijke kennistoetsing van leraren worden geconstrueerd, aansluit bij wetenschappelijke 

opvattingen over digitale toetsen met multimedia. Ten tweede wordt onderzocht of irrelevante 

details door het gebruik van multimedia in bestaande toetsitems voorkomen. 

  

Achtergrond van het onderzoek  

Het onderzoek heeft aansluiting gevonden bij het multidisciplinaire onderzoeksprogramma 

‘Innovating for Resilience’ en de vakgroep online leren en instructie van de faculteit 
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onderwijswetenschappen van de Open Universiteit.  Binnen deze topicgroep is een onderzoekslijn 

actief met als speerpunt het ontwikkelen van richtlijnen voor digitale toetsen en Innovating digital 

assessment. 

In dit multidisciplinair onderzoeksteam, bestaande uit gerenommeerde onderzoekers, wordt gezocht 

naar antwoorden op de vraag hoe multimedia in bestaande toetsen wordt gebruikt en op welke wijze 

multimediale toetsen het beste kunnen worden ontworpen. 

  

Wat meedoen inhoudt en wat wordt er van u verwacht  

Meedoen aan dit onderzoek vraagt van u dat u op de dag van een redactievergadering van het 

programma 10voordelaar een vragenlijst invult en toetsitems beoordeelt op aspecten van 

multimedia en irrelevante details. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 45 minuten van uw 

tijd.  Na afloop van het invullen van de vragenlijst is er, indien de tijd dit toelaat, de mogelijkheid om 

via een gesprek van max 30 minuten  (MS-Teams) in de redactievergadering te reageren of 

opmerkingen te maken n.a.v. de ingevulde vragenlijsten. Dit gesprek maakt formeel geen onderdeel 

uit van het onderzoek maar biedt wel de gelegenheid tot het stellen van vragen indien daar behoefte 

aan is. 

 

Mogelijke voor- en nadelen  

Door mee te doen aan dit onderzoek krijgt u informatie over het gebruik van multimedia in digitale 

toetsen. Deze informatie helpt u om in uw werk als redacteur rekening te houden met de gevolgen 

van het opnemen van multimedia in een toets voor de student. 

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek  

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen heeft 

dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, 

ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment 

zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek. 
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Einde van het onderzoek  

Uw deelname aan het onderzoek stopt als de vragenlijst is ingevuld. Het hele onderzoek is afgelopen 

als alle deelnemers klaar zijn. Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u en 

de contactpersoon van het programma 10voordeleraar over de belangrijkste uitkomsten van het 

onderzoek. Dit gebeurt ongeveer twee maanden na uw deelname.   

  

Gebruik en bewaren van uw gegevens  

Voor dit onderzoek worden enkele persoonsgegevens verzameld, gebruikt of bewaard. Naast de 

antwoorden op de vragenlijst wordt alleen gevraagd naar een indicatie van uw leeftijd, geslacht, de 

sector waarin u werkzaam bent en voor welk redactieteam u actief bent. Het verzamelen, gebruiken 

en bewaren van uw antwoorden is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te 

kunnen beantwoorden. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gedeeld met collega’s. De 

gegevens die worden gedeeld bevatten geen informatie die tot u te herleiden is. Ook in rapporten en 

publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.    

  

Vertrouwelijkheid van uw gegevens   

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw gegevens worden op deze wijze 

versleuteld. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen, binnen de Open Universiteit. Personen 

die toegang krijgen tot de niet-versleutelde informatie zijn de begeleider Prof. dr. Halszka Jarodzka 

en onderzoeker Luc van de Laar. 

 

Toegang tot uw gegevens voor controle  

Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare wijze is uitgevoerd, kunnen leden 

van een visitatiecommissie inzage krijgen in de niet-versleutelde informatie.  
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Bewaartermijn gegevens   

Uw gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit.   

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens  

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open 

Universiteit vindt u via www.ou.nl/privacy .  

  

Geen vergoeding voor meedoen  

Voor deelname aan dit onderzoek wordt geen vergoeding verstrekt. Deelname is vrijwillig, het 

onderzoek wordt tijdens een redactievergadering ingepland. 

 

Heeft u vragen?  

Bij vragen kunt u contact opnemen met een de personen zoals vermeld in bijlage A.  

 

Ondertekening toestemmingsformulier 

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit 

onderzoek. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en 

instemt met deelname aan het onderzoek. Voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst geeft u 

digitaal toestemming voor deelname aan het onderzoek.  
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Contact 

Deelnemers aan dit onderzoek kunnen, indien gewenst, contact opnemen bij de onderzoeker via het 

OU-e-mailadres: cbt_onderzoek@ou.nl  onder vermelding van 10vdl. Uiteraard wordt zeer 

zorgvuldig omgegaan met deze contactgegevens. 

 

 

 

 

Bijlage A: contactgegevens voor redacteuren van het programma 10voordeleraar 

  

Onderzoeker:   Luc van de Laar, e-mail: cbt_onderzoek@ou.nl 

     bereikbaar op werkdagen per e-mail  

Hoofdonderzoeker:  Prof. dr. H. Jarodzka, e-mail: halszka.jarodzka@ou.nl 

     bereikbaar op werkdagen per e-mail 

 

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming 

mw. S.E.M. (Saskia) van der Westen LLB 

e-mail: FG@ou.nl 

telefoon: 045- 5762431  

Internet: https://www.ou.nl/persoonsgegevens-disclaimer 

  

Voor meer informatie over uw rechten: www.ou.nl/privacy 

mailto:FG@ou.nl
https://www.ou.nl/persoonsgegevens-disclaimer
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Bijlage B. Informatiebrief Over het Onderzoek Voor de Deelnemers van LOEx 

Inleiding 

 

Beste collega, 

  

In het kader van het ontwikkelen van richtlijnen voor digitale toetsvragen, vraag ik – Luc van de Laar, 

verbonden aan de Masteropleiding Onderwijswetenschappen Open Universiteit en Fontys 

Hogeschool Kind en Educatie, om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek.  

Meedoen is vrijwillig. Om u mee te laten doen, is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U wordt 

uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek omdat u vanwege uw lidmaatschap van het LOEx 

te maken heeft met de borging van de landelijke kennistoetsing voor leraren. Voordat u beslist of u 

wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie 

rustig door en vraag ondergetekende om uitleg als u vragen heeft.  

  

Doel van het onderzoek  

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste wordt onderzocht of de wijze waarop toetsitems 

voor de landelijke kennistoetsing van leraren worden geconstrueerd, aansluit bij wetenschappelijke 

opvattingen over digitale toetsen met multimedia. Ten tweede wordt onderzocht of irrelevante 

details door het gebruik van multimedia in bestaande toetsitems voorkomen. 

  

Achtergrond van het onderzoek  

Het onderzoek heeft aansluiting gevonden bij het multidisciplinaire onderzoeksprogramma 

‘Innovating for Resilience’ en de vakgroep online leren en instructie van de faculteit 

onderwijswetenschappen van de Open Universiteit.  Binnen deze topicgroep is een onderzoekslijn 

actief met als speerpunt het ontwikkelen van richtlijnen voor digitale toetsen en Innovating digital 

assessment. 
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In dit multidisciplinair onderzoeksteam, bestaande uit gerenommeerde onderzoekers, wordt gezocht 

naar antwoorden op de vraag hoe multimedia in bestaande toetsen wordt gebruikt en op welke wijze 

multimediale toetsen het beste kunnen worden ontworpen. 

  

Wat meedoen inhoudt en wat wordt er van u verwacht  

Meedoen aan dit onderzoek vraagt van u dat u een digitale vragenlijst invult en toetsitems uit de 

landelijke kennistoetsing voor leraren beoordeelt op aspecten van multimedia en irrelevante details. 

Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 60-75 minuten van uw tijd. 

 

Mogelijke voor- en nadelen  

Door mee te doen aan dit onderzoek krijgt u informatie over het gebruik van multimedia in digitale 

toetsen. Deze informatie geeft u mogelijk meer inzicht om rekening te houden met de gevolgen van 

het opnemen van multimedia in een toets voor de student. 

 

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek  

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen heeft 

dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, 

ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment 

zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek. 

 

Einde van het onderzoek  

Uw deelname aan het onderzoek stopt als de vragenlijst is ingevuld. Het onderzoek staat open in de 

maand juni 2021. Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u via het extranet 

van 10voordeleraar. Dit gebeurt ongeveer twee à drie maanden na sluitingsdatum van het 

onderzoek.   
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Gebruik en bewaren van uw gegevens  

Voor dit onderzoek worden enkele persoonsgegevens verzameld, gebruikt of bewaard. Naast de 

antwoorden op de vragenlijst wordt alleen gevraagd naar een indicatie van uw leeftijd, geslacht, de 

sector waarin u werkzaam bent. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw antwoorden is nodig 

om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden. De uitkomsten van het 

onderzoek zullen worden gedeeld met collega’s. De gegevens die worden gedeeld bevatten geen 

informatie die tot u te herleiden is. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de 

gegevens niet tot u te herleiden.    

  

Vertrouwelijkheid van uw gegevens   

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw gegevens worden op deze wijze 

versleuteld. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen, binnen de Open Universiteit. Personen 

die toegang krijgen tot de niet-versleutelde informatie zijn de begeleider Prof. dr. Halszka Jarodzka 

en onderzoeker Luc van de Laar. 

 

Toegang tot uw gegevens voor controle  

Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare wijze is uitgevoerd, kunnen leden 

van een visitatiecommissie inzage krijgen in de niet-versleutelde informatie.  

 

Bewaartermijn gegevens   

Uw gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit.   

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens  

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open 

Universiteit vindt u via www.ou.nl/privacy .  
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Geen vergoeding voor meedoen  

Voor deelname aan dit onderzoek wordt geen vergoeding verstrekt. Deelname is vrijwillig, het 

onderzoek loopt in de maand juni-juli 2021. 

 

Heeft u vragen?  

Bij vragen kunt u contact opnemen met een de personen zoals vermeld in bijlage A.  

 

Ondertekening toestemmingsformulier 

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit 

onderzoek. Door uw digitale toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt 

met deelname aan het onderzoek. Voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst geeft u digitaal 

toestemming voor deelname aan het onderzoek.  
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Contact 

Deelnemers aan dit onderzoek kunnen contact, indien gewenst, opnemen bij de onderzoeker via het 

OU-e-mailadres: cbt_onderzoek@ou.nl  onder vermelding van LOEx. Uiteraard wordt zeer zorgvuldig 

omgegaan met deze contactgegevens.  

 

Bijlage A: contactgegevens deelnemers aan het onderzoek 

  

Onderzoeker:   Luc van de Laar, e-mail:  cbt_onderzoek@ou.nl 

     bereikbaar op werkdagen per e-mail  

Hoofdonderzoeker:  Prof. dr. H. Jarodzka, e-mail: halszka.jarodzka@ou.nl 

     bereikbaar op werkdagen per e-mail 

 

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming 

mw. S.E.M. (Saskia) van der Westen LLB 

e-mail: FG@ou.nl 

telefoon: 045- 5762431  

Internet: https://www.ou.nl/persoonsgegevens-disclaimer 

  

Voor meer informatie over uw rechten: www.ou.nl/privacy 

mailto:FG@ou.nl
https://www.ou.nl/persoonsgegevens-disclaimer
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Bijlage C. Toestemmingsformulier Voor Deelname aan het Onderzoek  

 

Toestemmingsformulier (Informed consent) 

 

Toestemmingsverklaring voor deelname aan het wetenschappelijk Onderzoek: 

Irrelevante details in een (digital) toetsitem; en nu? 

Een Onderzoek naar de betekenis van seductive details bij digitale toetsen. 

 

 

o Ik geef toestemming om de gegevens die tijdens dit onderzoek worden verzameld, te gebruiken 

voor dit wetenschappelijk onderzoek. 

o Ik heb de informatiebrief met betrekking tot dit onderzoek ontvangen en gelezen en ik heb de 

gelegenheid gehad om vragen te stellen aan de onderzoeker als bepaalde punten niet duidelijk 

waren. 

o Ik begrijp dat alle informatie die ik verstrek in verband met dit onderzoek op een veilige manier zal 

worden verzameld, anoniem zal worden gepubliceerd en daarom niet naar mij zal worden 

teruggevoerd. 

o Ik begrijp dat ik me op elk moment uit de studie kan terugtrekken en ik hoef hiervoor geen reden 

op te geven. 

o de gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard conform de richtlijnen van de Open Universiteit. 

o Als u de bovenstaande punten heeft gelezen en ermee instemt deel te nemen aan het onderzoek, 

ondertekent u dit toestemmingsformulier hieronder digitaal door de datum van vandaag in te 

voegen. 
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Bijlage D. Antwoordsleutel Deelvraag B1 en B2 

 

Toetsitem Rekenen-wiskunde Biologie Aardrijkskunde 

1 Fout Fout Goed 

2 Fout Fout Goed 

3 Fout Fout Fout 

4 Goed Fout Goed 

5 Fout Fout Fout 

6 Goed Fout Goed 

7 Goed Fout Goed 

8 Goed Fout Fout 

9 Goed Fout Fout 

10 - Fout Fout 

11 - - Fout 

12 - - Fout 

 


