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Het effect van de 'read-recite-review' studiestrategie met 
ondersteunende vragen op het leren van tekst 

 

Samenvatting  

 

In dit onderzoek wordt nagegaan wat het effect is van het gebruik van de 'read-recite-review' 

(3R) studiestrategie met ondersteunende vragen op het leren van tekst. In een 2x2 factorieel 

design met de factoren Vraagtype (feit, begrip) en Alignment (ja, nee) en een controlegroep 

wordt onderzocht onder welke condities de 3R studiestrategie het meest effectief is. 

Deelnemers worden random verdeeld over 5 verschillende groepen. In de vier 3R-groepen 

worden tijdens (read fase) en na het lezen (recite fase) van een tekst feitenvragen en/of 

begripsvragen beantwoord. In de controlegroep maken de deelnemers aantekeningen tijdens 

het lezen (read fase) en na het lezen noteren ze wat ze onthouden hebben (recite fase). Een 

week na deze studiefase zal een eindtest worden afgenomen om na te gaan wat de deelnemers 

in de verschillende groepen onthouden en begrepen hebben van de tekst.  

Inleiding  
Onderzoek toont aan dat het gebruik van testen in het onderwijs kan bijdragen aan het beklijven van kennis 

(Roediger & Karpicke, 2006). Verschillende onderzoekers suggereren dan ook dat het geregeld afnemen van 

tests een effectieve methode kan zijn voor het beter kunnen onthouden van informatie uit een tekst (e.g., 

McDaniel, Roediger, & McDermott, 2007). In dit onderzoek zal vanuit dit gedachtegoed gekeken worden naar 

diverse vormen van self-testing waarbij de lerende bij zichzelf nagaat in hoeverre een bestudeerde tekst 

begrepen en onthouden is. In de eerste plaats zal nagegaan worden wat het effect is van het gebruik van de 

‘read-recite-review' (3R) studiestrategie. De 3R strategie maakt gebruik van self-testing (McDaniel, Howard, & 

Einstein, 2009). De lerende leest eerst een tekst (read), haalt onthouden informatie op uit het geheugen (recite) 

en leest de tekst voor een tweede keer (review). Daarnaast zal worden nagegaan wat het effect is van het 

inzetten van ondersteunende vragen (adjunct questions) binnen deze strategie op het onthouden en begrijpen 

van tekst. Onderzoek laat zien dat het beantwoorden van vragen kan bijdragen aan een betere score op een test 

die op een later moment wordt afgenomen(e.g., Hamaker, 1984; Rothkopf & Bisbicos, 1967). Hierbij zal met 

name gekeken worden naar de invloed van verschillende typen vragen (feitenvragen en begripsvragen). Op 

basis van onderzoek bestaat de verwachting dat hogere orde vragen (begripsvragen) een groter effect laten zien 

dan feitenvragen op een uiteindelijke test die het geheugen en begrip meet (e.g., Watts & Anderson, 1971). Tot 

slot zal gekeken worden naar het effect van alignment. Uit de geheugenliteratuur blijkt dat leerprestaties positief 

beïnvloed kunnen worden wanneer er overeenstemming is tussen de processen die aangesproken worden tijdens 

studieactiviteiten en activiteiten die vereist zijn tijdens retrieval (Thomas & McDaniel, 2007). 

 

Methode  

Deelnemers  
Deelnemers in dit onderzoek zijn honderd tot honderdvijftig eerstejaars studenten pedagogische wetenschappen 

aan de KU Leuven.  

Meetinstrumenten  
Een voorkennistest bestaande uit multiple choice items. 

Een tekst van ongeveer 1000 woorden uit het domein geschiedenis.  

Een initial short-answer test voor de vier 3R groepen met bijbehorende feiten- of begripsvragen in een short-

answer format.  

Een free recall test voor de controlegroep waarbij deelnemers noteren wat ze onthouden hebben van de tekst. 

Een eindtest bestaande uit herhaalde en nieuwe feiten- en begripsvragen en een essayopdracht  

In de studiefase worden Sudoku puzzels gebruikt als afleidingstaak. 

Design en Procedure  
Er wordt gebruik gemaakt van een 2 x 2 factorieel design met Vraagtype (feiten, begrip) en Alignment (ja, nee) 

als factoren en een controlegroep. 

De deelnemers worden verdeeld over vijf condities. In week 1 wordt een voorkennistest afgenomen bij alle 

deelnemers. Om mogelijke geheugeneffecten van de voorkennistest te minimaliseren, wordt gebruik gemaakt 

van multiple choice items met bijbehorende feedback en de items zullen een parafrase vormen van de items die 

tijdens de initial short-answer test worden gebruikt (voorkennistest: 30 minuten). Een week na de 



voorkennistest, vindt de studiefase plaats. Groep 1 beantwoordt feitenvragen tijdens het lezen en ophalen van de 

tekst. Groep 2 beantwoordt feitenvragen tijdens het lezen en begripsvragen tijdens het ophalen. Groep 3 

beantwoordt begripsvragen tijdens het lezen en feitenvragen tijdens het ophalen. Groep 4 beantwoordt tijdens 

het lezen en ophalen van de tekst begripsvragen. Groep 5 is de controlegroep. Deze groep maakt aantekeningen 

tijdens het lezen en krijgt de instructie om alles op te schrijven wat ze onthouden hebben van de tekst. Tot slot 

lezen alle groepen nogmaals de tekst (studiefase: 1 uur). Tussen de verschillende fasen van de studiefase maken 

de deelnemers steeds vijf minuten een Sudoku puzzel. Een week na de studiefase krijgen alle deelnemers een 

eindtest met herhaalde en nieuwe feiten- en begripsvragen en een essayopdracht (eindtest: 1 uur).  

 

Data-analyse  
Bij het analyseren van de data zal gekeken worden naar het effect van de 3R studiestrategie en ondersteunende 

vragen op testprestaties, het mogelijke verschil in effect van verschillende typen vragen en het effect van 

alignment. De data zullen geanalyseerd worden aan de hand van een variantieanalyse (ANOVA). 

Resultaten, conclusie en discussie 
Het experiment zal uitgevoerd worden in de periode half maart – half april 2012.  

Verbinding met het deelthema waaronder ingediend 
Dit onderzoek sluit aan bij het deelthema ‘Leren en instructie’. Op basis van eerder uitgevoerd onderzoek naar 

het gebruik van studiestrategieën zal gekeken worden of het gebruik van studiestrategieën in het onderwijs kan 

bijdragen aan het beter onthouden en begrijpen van tekst.  
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