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Overzicht
• Welk doel kan een tussentijds toetsen hebben?
• Tussentijds toetsen als leerstrategie: het testing-effect
• 4 studies over tussentijds toetsen (testing-effect)

Doel van tussentijdse toetsen (2)
• Uit ons onderzoek onder leerlingen van het voortgezet onderwijs en
Universiteitsstudenten blijkt dat…
– “Een tussentijdse toets bedoelt is om te kijken wat ik nog niet weet en waar
ik dus nog aandacht aan moet besteden”.
– “Een tussentijdse toets bedoeld is om van te leren. Door het maken van een
toets onthoud ik veel meer”.
– “Een tussentijdse toets een idee geeft van het tentamen”.

Doel van tussentijdse toetsen (2)
• Uit ons onderzoek onder leerlingen van het voortgezet onderwijs en
Universiteitsstudenten blijkt dat…
– “Een tussentijdse toets bedoelt is om te kijken wat ik nog niet weet en waar
ik dus nog aandacht aan moet besteden”.
– “Een tussentijdse toets bedoeld is om van te leren. Door het maken van
een toets onthoud ik veel meer”.
– “Een tussentijdse toets een idee geeft van het tentamen”.

Tussentijds toetsen als leerstrategie
Uit onderzoek blijkt dat het het maken van een tussentijdse toets een effectieve
manier is om feiten lang te onthouden.

Effectiviteit
-

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

-

dus WEL open vragen, NIET MC vragen

Met name wanneer de tussentijdse toetsvorm overeenkomt met de
eindtoetsvorm
-

-

dus wel open vragen – open vragen, NIET MC-vragen - open vragen

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 enkel 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

Onderzoek 1
• Onderzoeksvraag:
Onderzoeksvraag Leidt tussentijds toetsen niet alleen tot beter onthouden
van identieke feiten maar heeft het ook en effect op het toepassen van
principes en procedures?
–

38 leerlingen uit VWO 4 (60 % jongens)

–

Leeftijd tussen 15 en 16 jaar (M = 15.91; SD = 0.67)

–

Twee groepen: LLLL; LTLT

–

Instructie tekst (899 woorden) over kansrekening

–

Eindtoets: 5 herhaalde feitenvragen; 5 herhaalde toepassingsvragen

Onderzoek 2.1
• Onderzoeksvraag:
Onderzoeksvraag Leidt tussentijds toetsen niet alleen tot het beter maken
van identieke toepassingsvragen, maar heeft het ook effect op nieuwe
toepassingsvragen?
–

56 Duitse leerlingen uit VWO 4 (50 % jongens)

–

Leeftijd tussen 15 en 16 jaar (M = 13.16; SD = .69)

–

Twee groepen: LLL; LTL

–

Instructie tekst over kansrekening

–

Eindtoets: 5 herhaalde toepassingsvragen, 5 nieuwe toepassingsvragen

Onderzoek 2.2
• Onderzoeksvraag:
Onderzoeksvraag Is een extra toetsmoment belangrijk voor het
vinden van een effect?

–

44 leerlingen uit VWO 4 (60 % jongens)

–

Leeftijd tussen 15 en 16 jaar (M = 15.61; SD = .65 )

–

Twee groepen: LLLL; LTLT

–

Instructie tekst (899 woorden) over kansrekening

–

Eindtoets: 5 herhaalde toepassingsvragen en 5 nieuwe toepassingsvragen

Onderzoek 3
•

Onderzoeksvraag:
Onderzoeksvraag Helpt tussentijds toetsen leerlingen om hun eigen leren beter in
te schatten?

•

42 leerlingen (50% jongens, leeftijd: M = 15.53; SD = 0.63)

•

Twee condities: LLLL+; LTLT+

•

Tekst over kansrekening

•

Posttest met 5 herhaalde feitenvragen, 5 herhaalde toepassingsvragen, 5 nieuwe feitenvragen en 5 nieuwe
toepassingsvragen

•

Judgements of learning

Onderzoek 4
• Onderzoeksvraag: Leidt tussentijds toetsen tot ander leesgedrag?
•
•
•

23 VWO leerlingen (42% jongens; leeftijd: M = 16.03; SD = .68)
Tekst over kansrekening
Eindtoets met 5 herhaalde feitenvragen en 5 nieuwe feitenvragen

Take home messages
•

Tussentijds toetsen is effectief voor het onthouden van feiten

•

Dit effect kan verklaard worden door het feit dat leerlingen hun aandacht richten op de
informatie die in de toets afgevraagd wordt.

•

Tussentijds toetsen is ook effectief voor het toepassen van principes en procedures

•

En, het leidt ertoe dat leerlingen hun eigen leren beter kunnen inschatten

Tussentijds toetsen is dus een effectieve leerstrategie.
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