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Inleiding i.d. Psy 
College week Onderwerp Hfdst. Toets Deadline 

1 1- 4 sep geschiedenis, babies 1, enkel History 

2 het brein, genen 2 0 geen 

3   ontwikkeling 3 1 14 sept. 

4 8-10 sep zintuigen 4, 5 t/m attention     

5 waarnemen en bewustzijn 5, 6 t/m hypnose 

6 drugs en leren 6, 7 2 14 sept. 

7 
15-17 

sep 
geheugen 8 

8   taal en denken 9 3 21 sept. 

9 
22-24 

sep 
waarom doen we iets? 10     

10 emoties 11 4 28 sept. 

11 29 sep - 

1 okt 

intelligentie 12 

12 persoonlijkheid 13 5 5 okt. 

13 6-8 okt stress en angst 14, 15 t/m anxiety     

14 geestelijke gezondheid 15, 16 6 12 okt. 

15 13-15 okt sociale interactie 17 

16   
sociale cognitie, 

conclusies 

18, 1 enkel Contemp. 

Psych. Persp. 
    

(693 blz.) 



DOELEN ONLINE TUSSENTOETSEN 

> Studiegedrag beinvloeden 

> meteen aan het werk ipv. studeren uitstellen tot het tentamen 

 

> Retentie verbeteren 

> meerdere keren toetsen ipv. eenmalig 

 

> Verhoging slaagkans studenten 

 



TOETSEFFECTEN 
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WAT IS ONLINE TUSSENTOETSEN 

Studenten beantwoorden online sets van gesloten vragen en krijgen 
direct feedback 

 

> Vaste set vragen 

 
> Wekelijks 20 vragen en ‘ingeroosterd’ (vb: FPP Functieleer – zgn collaborative 

testing) 

 

> 5 vragen voorafgaand aan college 

 

 

> Willekeuriggetrokken vragen uit een pool 

 
> Wekelijks toets 10-15 mc-vragen, individueel thuis 

 

> Benodigd: vragenpool van 50-100 vragen per onderwerp! 

 

 



IN DE PRAKTIJK: PROGRAMMA’S 

Blackboard – Questionmark Perception 



IN DE PRAKTIJK: VOORBEREIDING 

Vraagformaat 

> multiple choice 

> schrijfopdrachten zitten eraan te komen 

 

Vragenbanken 

> iedereen andere vragen:  

> Tip 1: vragenbank uitgeverijen 

> Tip 2: programma’s waarin studenten zelf vragen moeten maken (bijv. 
PeerWise, OpenStudy) 

 

 

Ondersteuning goed regelen  

> inlogproblemen, technische problemen, vraaginhoudelijke problemen 

 



IN DE PRAKTIJK 

> DAN: studenten kunnen zelfstandig aan de slag 

 

> Om het probleem van technisch falen heenwerken 

> vrijwillig om wettelijke keurslijven te vermijden 

> meerdere pogingen mogelijk maken 

> bonus  

 

> Tijd plannen om resultaten te administreren 

> vinger aan de pols 

> identificatie moeilijke onderwerpen 

> identificatie probleemstudenten 

 



IMPACT 1: ONDERZOEK 

 

> Testing en Spacing effect 

> Door toetsvragen beantwoorden betere retentie van leerstof (dan bijv. 

herstuderen, schema’s maken e.d.) 

> Door regelmatiger (cumulatief) toetsen betere retentie van leerstof 

 

> Correlatie tussen geen/wel deelname en resultaten bij 

examens  

> correlatie geen causaal verband 

> al na 2-3 weken zicht op probleemstudenten 

 



IMPACT 2: EIGEN RESULTATEN 

> Studenten blijven meedoen 

 

 

 

 

 

> Tentamencijfers voor en na 

> tentamens zelfde, criterium zelfde 

> docenten beiden goed beoordeeld 

> stof uitgebreid 
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CONCLUSIE 

Toetsen 

> laten studenten eerder en harder werken 

> meer rendement? 

> vraagt veel inzet van docent 



BEDANKT 

 

Met dank aan Sylvester Draaijer, s.draaijer@vu.nl 
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