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Zijn multimediatoetsen 
wel betrouwbaar?
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Het simpelweg digitaliseren van een papieren toets heeft 
geen effect op de betrouwbaarheid van de toets. Maar 
zodra je de digitale toets gaat verrijken, moet je er  
rekening mee houden dat er andere principes voor gelden 
dan het vormgeven van digitaal leermateriaal, omdat 
leren en toetsen wezenlijk van elkaar verschillen.

• Multimedia kunnen toetsen meer realistisch en valide maken. 
Bijvoorbeeld: een leerling die het gedrag van een vis moet classifi-
ceren op basis van diens bewegingen, kan dit accurater doen aan 
de hand van een video met bewegende beelden dan aan de hand 
van een tekstuele beschrijving of foto’s. 

• Leerlingen leren meer van digitaal leermateriaal waar beeld en 
bijbehorende tekst dicht bij elkaar staan. Maar ze halen hogere 
scores op toetsvragen waar het beeld juist ver weg staat van de 
tekst. 

• Leren en toetsen zijn dan ook twee verschillende cognitieve pro-
cessen: bij leren gaat het erom dat leerlingen snel en zonder 
cognitieve overbelasting informatie selecteren, kennis opdoen en 
deze met hun aanwezige voorkennis verbinden. Bij toetsen wordt 
leerlingen juist gevraagd kennis te reproduceren of toe te passen, 
vaak onder tijdsdruk. 

Er is nieuw onderzoek dat kijkt 
naar het effect van eye-tracking 
als toevoeging aan digitale, 
adaptieve toetsen. Als de software 
merkt dat een leerling erg lang 
naar een grafiek kijkt, is de kans 
groot dat hij deze informatie niet 
begrijpt en kan er bijvoorbeeld 
aanvullende, verklarende tekst in 
beeld verschijnen. Zo kan de toets 
reageren op het kijkgedrag van de 
leerling. 

Extra informatie

Uit onderzoek weten we:



Bron: Jarodzka, H. & Kirschner., P (2014), 4W - Digitaal toetsen: waar moet je op letten? Welten-instituut,  

Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie, Open Universiteit

Foto: Kornak Kersten / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl

