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Adviesnotitie “Digitaal toetsen  en studiesucces” 

 

ICLON, april 2011 

Drs. R. Jacobi en drs. J. Nouta 

 

“The quickest way to change student learning is to change the assessment system.
1
” 

 

Aanleiding en doel 

LEI heeft inmiddels veel nuttige informatie en inzichten opgedaan over de inzet van digitaal 

toetsen
1
. Tot nu toe is vooral gekeken naar de financiële en organisatorische randvoorwaarden 

van digitaal summatief toetsen, d.w.z. toetsen met een certificerend doel. De onderwijskundige 

meerwaarde heeft nog relatief weinig aandacht gekregen. Met deze notitie wordt getracht de 

besluitvorming rondom de inzet van digitaal toetsen te ondersteunen door het geven van een 

aantal evidence-based aanbevelingen die betrekking hebben op de onderwijskundige meerwaarde 

van digitaal toetsen. Specifiek wordt gekeken naar de mogelijke effectiviteit van digitaal toetsen 

voor het vergroten van leren en studiesucces.  

Het begrip studiesucces heeft betrekking op een structurele vermindering van studie-

uitval en een structurele verbetering van het studierendement. Er zijn diverse directe en indirecte 

factoren die invloed hebben op studiesucces. De hoeveelheid studietijd, de studiestrategie en de 

studiemotivatie van studenten bieden de meest directe aangrijpingspunten voor het vergroten van 

studiesucces door middel van digitaal toetsen.  

 

De volgende vraag staat in deze notitie centraal:  

“Welke aanbevelingen zijn er te formuleren op basis van literatuuronderzoek en desk research 

over de inzet van digitaal toetsen ten behoeve van het verhogen van studiesucces?” 

 

Resultaten literatuuronderzoek en desk research
2
 

Hieronder worden de belangrijkste resultaten beschreven die relevant zijn voor het beantwoorden 

van bovenstaande onderzoeksvraag. Deze resultaten zijn onderverdeeld in resultaten die 

betrekking hebben op de effectiviteit van toetsen voor studiesucces en op die van digitaal toetsen 

voor studiesucces.  

 

Effectiviteit van toetsen voor studiesucces  

Er bestaat een substantiële hoeveelheid wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de impact 

van toetsing op het leren van studenten
2
. De meest directe relatie ligt in het feit dat studenten 

veelal geneigd zijn om calculerend te studeren, om tijd te steken in wat summatief wordt getoetst. 

Studenten kunnen bovendien van leerstrategie wisselen al naar gelang de toetsingseisen van een 

cursus. Dit wordt ook wel het “backwash” effect van toetsing genoemd
3
.  

Uit de uitgevoerde literatuurverkenning blijken positieve leereffecten van toetsing. 

Recent onderzoek toont positieve leereffecten van vaker (en tussentijds) toetsen
4
 
5
 
6
 
7
. Het blijkt 

bijvoorbeeld dat het maken van korte (zelf)toetsen tijdens het bestuderen van de leerstof een 

effectieve en efficiënte studiemethode is
8
. Bij het maken van de toetsen moet de student de 

leerstof ophalen uit het geheugen, hetgeen het leereffect op langere termijn verhoogt. Het 

terughalen van de lesstof kan het beste gebeuren door het stellen van open vragen waarop een 

kort antwoord moet worden geformuleerd. De terugkoppeling naar de student bestaat uit het 

geven van de correcte antwoorden. 

                                                 
1 Zie hiervoor het rapport project digitaal toetsen 2010, het evaluatierapport pilots digitaal toetsen 2010-2011 en de 

business case digitaal toetsen universitair sportcentrum 
2 De “desk research” bestond uit: vragen aan experts op het gebied van digitaal toetsen, deelname aan een SIG 

bijeenkomst “Digitaal toetsen – van beleid naar uitvoering” en een websearch.  
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Gerelateerd onderzoek
9
 toont bovendien aan dat het aanbieden van “cumulatieve toetsen” 

eveneens het leerrendement verhoogt: Door studenten tussentijds steeds over de gehele lesstof-

tot-dan-toe te toetsen, blijft de eerder behandelde lesstof beter hangen en hoeven studenten zich 

alleen te richten op de materie die zij nog niet voldoende beheersen. Uitgebreide feedback is bij 

deze toetsen niet noodzakelijk. Verwijzing naar de leerstof die opnieuw bestudeerd moet worden, 

voldoet. Dit (cognitieve) leereffect van toetsen op zichzelf wordt door experts als een belangrijk 

en nieuw inzicht gezien.  

Verder draagt toetsing in zich dat er gerichte feedback kan worden gegeven over de 

kennis en vaardigheden van studenten. Formatieve toetsing heeft specifiek als doel om 

terugkoppeling te geven over het leer- en onderwijsproces
10

. Feedback is een belangrijk onderdeel 

van formatief toetsen en kan, mits goed toegepast, een belangrijke functie vervullen in het 

bevorderen van studiesucces
11

 
12

 
13

 
14

. Feedback zet studenten namelijk aan tot beter en meer 

verdiepend leren
15

. Dit geldt specifiek voor zogenaamde feedforward, feedback die inzicht biedt 

in wat een student nog moet doen en leren om het gestelde leerdoel te bereiken. 

Uit onderzoek blijken verder ook negatieve effecten van toetsing, vooral van summatieve 

toetsing, d.w.z. met een beoordeling in de vorm van een cijfer. De meeste toetsen in het 

Nederlandse hoger onderwijs zijn summatief. Hoewel dit een belangrijk instrument is om 

studenten te erkennen met de door hen geleverde prestatie, kun je kanttekeningen plaatsen wat 

betreft het leereffect van het geven van cijfers. Zo worden op het niveau van toetsprogramma’s 

vooral positieve studentervaringen gerapporteerd in opleidingen waarin weinig summatief en veel 

formatief wordt getoetst
16

. Specifiek lijkt het geven van cijfers het leren te ondermijnen
17

. Dit 

heeft dus vooral betrekking op cursussen en opleidingen waarin “slechts” een summatieve 

eindtoets is opgenomen. Zoals eerder beschreven, kan het vaker en tussentijds (summatief) 

toetsen ook directe en positieve leereffecten hebben.  

Kortom, positieve effecten van toetsing op leren en studiesucces worden vooral gevonden bij:  

a. frequenter toetsen, zodat studenten regelmatig leren, en (hieruit volgend) 

b. tijdige en gerichte feedback, die niet alleen inzicht geeft in wat fout gaat, maar vooral ook 

wat de student moet doen of leren om het gewenste resultaat te bereiken (feedforward).  

  

Effectiviteit van digitaal toetsen voor studiesucces 

Directe effecten van digitaal toetsen op studiesucces en in algemene zin op het leren van 

studenten zijn vooralsnog nauwelijks gevonden. Ook experts op het gebied van digitaal toetsen 

geven aan dat er nauwelijks resultaten over de effectiviteit van digitaal toetsen op het leren van 

studenten voorhanden zijn. Een meta-analyse van internetgebaseerde instructie-interventies 

binnen opleidingen in de gezondheidszorg leverde geen interventies op die (direct) betrekking 

hadden op toetsing
18

. Wanneer je de vraag breder trekt naar het effect van deze 

internetgebaseerde instructie-interventies, dan valt op dat de positieve effecten hiervan 

vergelijkbaar zijn met meer traditionele interventies. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een 

aantal indirecte effecten, afkomstig uit praktijkvoorbeelden (good practices).  

 

Aanbevelingen  

De relatie tussen toetsing en leren is complex en wordt nog steeds niet goed begrepen
19

. Deze 

effecten kunnen bovendien per student en per opleiding verschillen. Daarnaast zijn er veel 

factoren van invloed op studiesucces. Toetsing is één van deze factoren. Toch kan er op basis van 

de uitgevoerde literatuurverkenning en desk research een aantal aanbevelingen worden gedaan 

over de meest effectieve inzet van digitale toetsing voor het bevorderen van het leerproces, en 

daarmee het vergroten van studiesucces. 

De belangrijkste aanbeveling is wellicht dat toetsing altijd een consequentie zou moeten 

hebben, wil het effect hebben op leren en studiesucces
20

. Dit kunnen consequenties zijn op cijfers 

en studievoortgang, maar ook op andere factoren, zoals zelfvertrouwen, gevoel van erkenning en 

feedback op persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast moet worden opgemerkt, dat toetsing altijd in 
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het geheel binnen een opleiding moet worden gezien. Het effect van een individuele interventie, 

zoals het in een cursus opnemen van een aantal tussentoetsen, kan gemakkelijk worden 

“uitgedoofd” wanneer deze interventie binnen de opleiding geen verdere navolging krijgt. 

Studenten ontwikkelen doorgaans ook snel een gevoel voor de toetscultuur binnen een opleiding. 

Een derde algemene aanbeveling betreft de “congruentie” van onderwijs en toetsing
21

. Het is aan 

te bevelen om de koppeling tussen onderwijs, leerdoelen en toetsing, tussen verschillende 

opdrachten en toetsvormen en tussen toetsen onderling zo groot en transparant mogelijk te laten 

zijn. Deze koppeling zorgt voor een “feedforward” effect: het zorgt ervoor dat studenten weten 

wat zij nog moeten doen om de leerinhoud te beheersen. 

In de onderstaande tabellen wordt specifiek benoemd wat de meerwaarde kan zijn van 

digitaal toetsen, specifiek voor het verhogen van studiesucces. Digitaal toetsen kan namelijk 

indirect, door het sneller en gemakkelijker beschikbaar maken van toetsen en van feedback, de 

(positieve) relatie tussen toetsen en studiesucces versterken. Bovendien geeft het toetsen met een 

digitaal toetsprogramma of een toetsmodule de mogelijkheid tot het aanbieden van nieuwe, 

authentieke vraagvormen (bijv met audio- en videofragmenten) en de mogelijkheid om plaats- en 

tijdonafhankelijk te toetsen
22

. 

De onderstaande aanbevelingen zijn afgeleid van een aantal condities waaronder toetsing 

het leren en het leergedrag van studenten kan verbeteren
23

. Deze condities komen voort uit de 

uitgevoerde literatuurverkenning met als zoekcriterium de relatie tussen toetsing (assessment), 

leren en studiesucces. De geraadpleegde bronnen zijn als eindnoot opgenomen en grotendeels 

hierboven reeds aangehaald. De suggesties voor digitale ondersteuning zijn vooral gebaseerd op 

gevonden praktijkartikelen en good practices 
24

 
25

 
26

 
27

 
28

 
29

 
30

 
31

. 

De aanbevelingen zijn verdeeld in twee categorieën, namelijk de invloed van het 

toetsontwerp en de invloed van feedback op leren en studiesucces.  

 

Tabel 1. De invloed van het toetsontwerp  
 Aanbeveling Meerwaarde digitaal toetsen 

1 Vergroot de “time-on-task” door meer en vaker te 

toetsen. Niet alleen vergroot dit de studietijd, ook 

het tussentijds toetsen zelf kan een positief 

leereffect hebben.  

Digitaal toetsen maakt het samenstellen van toetsen en 

de toetsafname gemakkelijker. Toetssoftware, maar 

ook Blackboard, biedt de mogelijkheid tot het opstellen 

van itembanken of pools van vragen
3
. Vanuit deze 

pools kunnen at random toetsen worden samengesteld. 

Dit biedt de mogelijkheid om (afhankelijk van het 

aantal vragen) vaker tussentijds te toetsen. 

2 Spreid de studielast van studenten door herhaald of 

vaker te oefenen. Verdeel de time-on-task en 

daarmee de toetsing gelijkmatig over onderwerpen 

en weken
32

.  

Ook hier kunnen itembanken een optie zijn. Elke vraag 

krijgt een kenmerk (bijv. specifiek thema) mee 

waardoor op onderwerp toetsen automatisch kunnen 

worden gegenereerd. Of er kunnen bv. online quizzes 

per thema of bij de leerstof van de week worden 

gemaakt en afgenomen (met feedback).
 
 

3 Daag studenten uit tot een actievere leerstrategie, in 

het bijzonder door uitdagende, authentieke toetsen. 

Digitaal toetsen biedt de mogelijkheid op andere en 

ook meer authentieke manieren te toetsen die niet bij 

schriftelijk toetsen mogelijk zijn. Studenten worden in 

een situatie geplaatst waar zij hun vaardigheden 

kunnen toetsen die afgeleid zijn van de werkelijkheid. 

In deze simulaties krijgen de studenten direct het effect 

te zien van hun handelen. Dit kan het leereffect 

verhogen. Bijvoorbeeld simulaties of games. 

Blackboard biedt bovendien de mogelijkheid om bij 

vragen audio- en videofragmenten te plaatsen, zoals de 

                                                 
3 In de pilot digitaal toetsen bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de LEI is hiermee ervaring opgedaan. Zie 

hiervoor het Evaluatierapport pilots digitaal toetsen, Universiteit Leiden, 2010-2011.  
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opname van een slecht-nieuwsgesprek. 

4 Communiceer de leerdoelen, beoordelingscriteria 

en beoordelingsstandaarden duidelijk, zorg ervoor 

dat studenten deze “internaliseren”.   

Feedback is hiervoor een belangrijk middel, zie Tabel 

2. Authentieke toetsitems en opdrachten kunnen hierin 

ook een functie vervullen, zie bij aanbeveling 3. Door 

middel van ICT kan de communicatie met studenten 

bovendien worden geïntensiveerd.  

 

Tabel 2. De invloed van feedback. 
 Aanbeveling Meerwaarde digitaal toetsen 

5 Geef tijdige, voldoende en voldoende 

gedetailleerde feedback. 

Directe en nauwkeurige feedback heeft veelal een 

positief effect op het leren. In alle digitale 

toetsprogramma’s kan kwalitatieve feedback bij de 

antwoorden beschreven en klaargezet worden: bij 

zowel de goede als foute antwoorden, zowel over het 

resultaat als over het denkproces. Studenten krijgen na 

het maken van de toets direct de feedback op hun 

resultaten gepresenteerd. Met deze informatie kunnen 

studenten leren wat ze qua kennis of vaardigheden nog 

moeten bijspijkeren. Vooral voor tussentoetsen is dit 

belangrijk om te doen zodat studenten direct weten (a) 

welke vragen ze verkeerd hebben gemaakt en waarom 

en (b) te bepalen wat ze wel en niet nog eens moeten 

doornemen. 

6 Stimuleer zelfwerkzaamheid en zelfbeoordeling.  Oefening en feedback zelf, maar ook bijvoorbeeld het 

bijhouden van een portfolio stimuleert de zelfreflectie 

en daarmee zelfbeoordeling. Een digitaal portfolio 

biedt de mogelijkheid ook audio en/of videofiles op te 

nemen, weblogs bij te houden of sociale media in te 

zetten. Bij alle files kunnen studenten reviews 

integreren (in de vorm van diverse media), zie 

bijvoorbeeld de Epass (endnote 31). 

7 Geef feedback die zich richt op het leren zelf.  Zie ook aanbeveling 5. Een belangrijke functie van 

feedback is die van “feedforward”: inzicht  geven in 

wat een student in het vervolg meer, minder of anders 

moet doen of leren. Naast directe feedback op 

gemaakte toetsen of opdrachten kunnen ook 

(beeldende) voorbeelden digitaal worden 

gepresenteerd.  

8 Geef feedback die duidelijk is gerelateerd aan de 

leerdoelen en beoordelingscriteria, zodat studenten 

weten hoever zij zijn.  

Zie ook aanbevelingen 5 en 7. In de beschreven 

feedback in de toetsprogramma’s kan ook steeds 

gerefereerd worden aan de leerdoelen. Of geef een 

eindoverzicht bij de laatste vraag met feedback met 

daarin de betreffende leerdoelen. 

9 Geef feedback die studenten begrijpen en waar 

studenten om vragen.  

Zie ook aanbevelingen 5 t/m 8. Vervolg: in een digitaal 

portfolio kunnen studenten zelf aangeven waarop men 

specifiek feedback wil. Vraag studenten om deze optie 

te gebruiken zodat de docent feedback geeft die de 

student graag wil ontvangen. 
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