
VU Research Portal

Supporting Teachers in Higher Education in Designing Test Items

Draaijer, S.

2016

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Draaijer, S. (2016). Supporting Teachers in Higher Education in Designing Test Items. [PhD-Thesis - Research
and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/a1946006-f9d5-4262-baa9-c37814d3a6f9


 

322 

Samenvatting 

Het belang van het ontwikkelen van goede toetsen en toetsvragen in het hoger 
onderwijs is groot. Toetsen en toetsvragen bepalen namelijk voor een belangrijk 
deel wat studenten leren en hoe zij het kennisdomein of professie waarvoor zij 
studeren ervaren. Vooral in de eerste jaren van het hoger onderwijs worden voor 
het onderwijs veel gesloten toetsvragen gebruikt om de nakijklast binnen de perken 
te houden. Gesloten toetsvragen zijn bijvoorbeeld Juist/Onjuist vragen, meerkeuze 
vragen, meervoudig correct vragen, ordenings vragen e.d. (eng: test items). In het 
hoger onderwijs worden deze gesloten toetsvragen door docenten zelf ontwikkeld. 
Er is vaak kritiek op de gesloten toetsvragen die docenten ontwikkelen. Er worden 
teveel contextloze en letterlijke feitjes bevraagd of de toetsvragen zijn niet 
eenduidig genoeg. Docenten ontwikkelen deze vragen echter vaak zonder 
specifieke training en in beperkte tijd. Docenten kunnen nauwelijks gezamenlijk en 
systematisch met elkaar en met toetsexperts aan toetsvragen werken om de 
vaardigheid op peil te houden. Docenten zijn veelal noodgedwongen solitair bezig 
met deze activiteit. Als er al training wordt aangeboden blijkt dit in de praktijk niet 
heel effectief te zijn. De bestaande literatuur en ondersteuning ten aanzien van het 
ontwerpen van toetsvragen wordt door docenten in het hoger onderwijs als weinig 
behulpzaam ervaren en biedt hen geen houvast in hun dagelijkse praktijk. De 
hiervoor geschetste situatie is problematisch en gaat ten koste van de kwaliteit van 
toetsing in het hoger onderwijs. In dit proefschrift werden om die reden nieuwe 
wegen onderzocht om het bedenken van toetsvragen door docenten in het hoger 
onderwijs te verbeteren. 

Het doel van dit promotieonderzoek was tweeledig. Ten eerste werd als doel gesteld 
om het bedenken van toetsvragen door docenten beter te begrijpen en beschrijven. 
Er is namelijk weinig bekend over het bedenken en construeren van toetsvragen 
vanuit het perspectief van docenten en het intensieve cognitieve proces dat daarbij 
van belang is. Zonder goed begrip van dit proces lijkt het ontwikkelen van 
methoden voor verbetering van het maken van toetsvragen minder effectief. Ten 
tweede, als dit proces van het bedenken van toetsvragen beter begrepen werd, dan 
kon op basis daarvan mogelijk betere ondersteuning voor docenten worden 
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ontwikkeld. Hoe ziet zulke ondersteuning er dan uit en wat is de effectiviteit 
daarvan? 

De centrale onderzoeksvraag van dit promotieonderzoek was dan ook: Wat zijn de 
cognitieve processen die een rol spelen bij het bedenken van toetsvragen en hoe 
kan op basis daarvan ondersteuning voor docenten worden vormgegeven om dit 
proces te verbeteren? 

Dit proefschrift bevat zes studies die uitwerking geven aan de centrale 
onderzoeksvraag. In de studie van hoofdstuk 2 wordt beschreven dat in de 
bestaande literatuur voor toetsvraagontwikkeling vooral de kwaliteit van het 
eindproduct dat gerealiseerd moet worden (de toetsvraag zelf) benadrukt wordt. 
Daarbij worden met name strenge eisen geformuleerd waar deze vragen aan 
moeten voldoen en worden meestal lijstjes van valkuilen en constructiefouten 
gepresenteerd die vermeden moeten worden. Er wordt in deze literatuur nauwelijks 
stilgestaan bij de wijze waarop dit resultaat tot stand moet komen. Als deze wijze al 
aan bod komt, dan wordt het bedenken van toetsvragen min of meer gepresenteerd 
als een logisch deductief proces. In dat proces komt de vragenmaker, uitgaande van 
een ogenschijnlijk duidelijk beginpunt ten aanzien van dekking van de stof en 
moeilijkheidsgraad van toetsvragen, tot een correcte toetsvraag die daar bij moet 
passen. Het ontwerpen van toetsvragen wordt impliciet gepresenteerd als een goed 
gedefinieerd probleem met een eenduidige en correcte oplossing.  

Bij nadere bestudering blijkt dat aan het ontwerpen van toetsvragen een 
fundamenteel ander proces ten grondslag ligt. Het ontwerpen van toetsvragen valt 
namelijk op te vatten als het oplossen van een slecht gestructureerd en slecht 
gedefinieerd (ill-defined) creatief ontwerpprobleem. Bij dergelijke problemen zijn 
de startcondities niet eenduidig vast te stellen, evenals de condities voor het 
eindpunt en zijn er meerdere manieren om het probleem op te lossen. Meerdere 
acceptabele oplossingen zijn mogelijk. In hoofdstuk 2 worden deze kenmerken 
uitgewerkt.  

Het oplossen van dergelijke problemen vraagt om een intensief cognitief proces van 
divergent en convergent denken. Divergent denken wil zeggen dat de er meerdere 
ideeën en beginnetjes voor toetsvragen gegenereerd moeten worden. Convergent 
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denken wil zeggen dat bedachte ideeën kritisch beschouwd en geselecteerd worden 
om ze verder te optimaliseren en uit te werken. Tijdens het proces van divergeren 
en convergeren verandert ook voortdurend de definitie en perceptie van het 
probleem: “Wat is het precies dat ik aan studenten wil vragen en met welk doel? 
Hoe moet ik de toetsvraag verwoorden en aanpassen zodat de vraag past bij wat ik 
vindt dat bevraagd moet worden en dat de studenten dat ook zo begrijpen? Welke 
variant of aanpassing vervult deze functie het beste? Hoe zeker ben ik er van dat de 
goede studenten het antwoord correct hebben en de minder goede studenten 
waarschijnlijk niet?” Op basis van onvolledige informatie en inschattingen moet 
een docent daarbij beslissingen nemen. Dit proces van probleemoplossen is 
uiteindelijk visueel weergegeven in hoofdstuk 2 in een figuur gebaseerd op het 
concept van Creative Problem Solving zoals met name beschreven door Isaksen en 
Treffinger (2004). Op basis van een beschrijving van dit proces is vastgesteld dat 
ondersteuning in het proces van toetsvragen maken vooral nodig is voor het 
divergente en convergente proces tijdens het toetsvragen maken. Vooral het 
divergente proces bij toetsvragenmaken is onderbelicht in de literatuur over 
toetsvraagontwikkeling. De rest van het proefschrift richt zich dan ook met name 
op het divergente denkproces bij het toetsvragen maken. 

In hoofdstuk 3 werd een inventarisatie en ordening gemaakt van een aantal 
inspirerende handreikingen (inspirational guidelines) die kunnen helpen om ideeën 
voor toetsvragen te genereren. Deze handreikingen werden met name gemaakt 
door en voor docenten uit de domeinen van de geneeskunde en gezondheids- en 
levenswetenschappen. De ordening heeft geleid tot een tiental categorieën en 
daarbinnen vier drie tot tien relatief simpele aanwijzingen. Elke aanwijzing kan een 
inspiratiebron vormen (en dus als interventie cq. ondersteuning dienen) die 
gebruikt kan worden om nieuwe toetsvragen te bedenken. In 15 
toetsontwikkelingsprojecten werden de inspirerende handreikingen door docenten 
en docentondersteuners gebruikt. Op basis van het gebruik, de ervaringen en de 
gepercipieerde bruikbaarheid van de inspirerende handreikingen is in kaart 
gebracht welke handreikingen in welke condities bruikbaar waren. Er werd 
geconcludeerd dat voor elk ontwikkelproject zeker altijd vier handreikingen nuttig 
zijn. Verder werd geconcludeerd dat als alle handreikingen in één keer worden 
aangeboden, docenten zich overvoerd voelen. Ondersteuning door een 
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onderwijsontwikkelaar is nodig om alleen die handreiking aan docenten aan te 
bieden die in specifieke situaties snel effectief en cognitief verwerkbaar zijn om 
overbelasting te voorkomen. 

Hoofdstuk 4 behandelt een specifieke categorie van inspirerende handreikingen, 
namelijk de zogenaamde ontwerppatronen (design patterns). Ontwerppatronen zijn 
standaardoplossingen voor veelvoorkomende ontwerpproblemen. Experts op een 
bepaald domein weten vaak direct welke standaardoplossingen passen bij welke 
categorieën van problemen of kenmerken. Afhankelijk van de exacte context en 
invulling van het probleem kunnen de standaardoplossingen aangepast worden. 
Het identificeren en beschrijven van ontwerppatronen voor toetsvragen uit het 
hoger onderwijs kan docenten inspiratie bieden voor het bedenken van hun eigen 
toetsvragen. In hoofdstuk 4 werd op basis van de ontwikkelde toetsvragen in de 15 
toetsontwikkelingsprojecten van hoofdstuk 3 een beschrijvingsmodel gemaakt voor 
ontwerppatronen voor toetsvragen, specifiek voor digitale toetsvragen. 10 
Ontwerppatronen werden op basis daarvan volledig uitgewerkt. 

In hoofdstuk 5 werd de vraag centraal gesteld op welke wijze de computer een rol 
kan spelen bij het ondersteunen van docenten in het vragenmaakproces. In de 
studie wordt een prototype van een computerprogramma gepresenteerd dat 
ondersteuning biedt tijdens het ontwerpen van toetsvragen. Daarbij was het 
centrale uitgangspunt voor ontwikkeling het cognitieve model zoals gepresenteerd 
in hoofdstuk 2 van dit proefschrift en hoe dit model weerspiegeld wordt in de 
functies, inhouden en interacties van de vragenmaker met het systeem. Het 
computerprogramma biedt ondersteuning voor de oriëntatie op het 
ontwerpprobleem, het divergente denkproces en het convergente denkproces. Ook 
werd beschreven hoe tegemoet is gekomen aan de conflicterende 
gebruikersinteractiemogelijkheden ten aanzien het niet laten onderbenutten van 
hulp en informatie door de gebruiker enerzijds maar het tegelijkertijd ook niet 
overvoeren met informatie van de gebruiker anderzijds. Het programma is gebruikt 
in de vervolgstudie van hoofdstuk 6. 

In de hoofdstukken 6 en 7 worden tenslotte twee experimentele studies beschreven. 
Hierin werd de mate van effectiviteit van specifieke creativiteitstechnieken 
onderzocht. Deze creativiteitstechnieken waren reeds geïdentificeerd in hoofdstuk 
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2 en 5 van dit proefschrift als mogelijk effectieve interventies voor het verbeteren 
van divergente en convergente productie van toetsvragen. 

Hoofdstuk 6 betreft een studie waarbij proefpersonen toetsvragen moesten maken 
over een specifiek onderwerp uit de psychologie. In de experimentele conditie 
werden de proefpersonen voorgelicht over het belang van divergent en convergent 
denken om betere toetsvragen te maken (als een vorm van priming). Om divergent 
denken verder te stimuleren maakten de proefpersonen ter aanvulling een 
conceptmap en werden daarnaast startzinnen als begin voor mogelijke toetsvragen 
aangeboden. Om convergent denken te stimuleren kregen de proefpersonen in de 
experimentele conditie een presentatie over het belang van het maken van heldere 
en eenduidige vragen en konden zij lijstjes raadplegen met daarin 
veelvoorkomende fouten die vermeden moeten worden. De resultaten van de 
studie lieten zien dat proefpersonen in de experimentele conditie niet meer vragen 
maakten, maar gemiddeld wel originelere vragen dan proefpersonen in de controle 
conditie waaraan geen ondersteuning werd geboden. Ten opzichte van de 
proefpersonen in de controle conditie maakten proefpersonen in de experimentele 
conditie daarentegen niet technisch betere vragen. De conclusie van deze studie was 
dat de divergente interventie effectief is, maar de convergente interventie niet.  

Hoofdstuk 7 betreft een studie waarbij het effect van het stimuleren van divergent 
denken werd onderzocht bij een taak om toetsvragen te ontwikkelen over een 
onderwerp uit de economie. In die studie werd een interventie in de vorm van een 
ideestimuleringsfolder (idea-leaflet) aan proefpersonen aangeboden in twee 
experimentele condities. In de eerste experimentele conditie werd deze folder 
aangeboden voorafgaand aan de eigenlijke taak en in de tweede experimentele 
conditie werd deze folder aangeboden nadat de proefpersonen de meer voor de 
hand liggende ideeën hadden bedacht en extra inspanning nodig zou zijn om nog 
meer ideeën te kunnen bedenken. De resultaten van de studie lieten zien dat 
proefpersonen in de tweede experimentele conditie gemiddeld gezien originelere 
vragen maakten ten opzichte van proefpersonen in de controle groep en in de 
eerste experimentele conditie. De conclusie van die studie was derhalve dat de 
interventie in de vorm van een idee-stimuleringsfolder effectief is als vragenmakers 
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al enigszins uitgeput zijn in het bedenken van ideeën en een zetje krijgen om een 
extra inspanning te kunnen leveren op basis van de ideestimuleringsfolder. 

In het laatste hoofdstuk worden de resultaten van de verschillende studies 
samengevat en werd gekeken naar de betekenis hiervan voor de onderwijspraktijk 
en voor verder onderzoek. Al met al is gebleken dat het een productieve opvatting 
is om het bedenken van toetsvragen te beschouwen als het oplossen van een slecht 
gestructureerd creatief ontwerpprobleem. Het biedt een fundamenteel andere kijk 
op het probleem van toetsvragen maken en leidt tot nieuwe mogelijkheden om 
docenten te ondersteunen. Er is weinig reden om aan te nemen dat deze kijk ook 
niet voor docenten in het basis- over voortgezet onderwijs nuttig is. Specifieke 
informatiebronnen, middelen en interventies zijn ontwikkeld en waren ofwel in 
praktische setting ofwel in experimentele setting onderzocht op hun mate van 
bruikbaarheid en effectiviteit. Het bleek dat de bronnen elk voor zich effectief 
kunnen zijn voor het verbeteren van divergente productie van ideeën voor 
toetsvragen, maar niet in alle situaties. Ook blijft hulp en ondersteuning van 
onderwijsontwikkelaar vaak nodig om de effectiviteit te vergroten. 

Vanzelfsprekend zijn er ook nog andere vragen open voor verder onderzoek. Zo 
blijft een belangrijk punt voor toetsvraagontwikkeling dat het ondersteunen van het 
convergente proces niet eenvoudig is en extra aandacht behoeft. Ook is het 
noodzakelijk dat onderzocht wordt of en hoe het computerprogramma 
functioneert als het in de vrije praktijk aan docenten wordt aangeboden. Ook 
kunnen de ontwikkelde inspiratiehandreikingen en elk van de andere interventies 
zoals de exacte vorm van priming en verschillende vormen van taakopvatting of 
taakomschrijving, conceptmappen, startzinnen, de losse elementen van de idee-
stimuleringsfolder nog apart en nauwkeuriger worden onderzocht op hun mate 
van effectiviteit, zowel in experimentele situaties als in praktische situaties. 

Vanuit een theoretisch en praktisch standpunt, draagt dit proefschrift bij aan het 
begrijpen en mogelijk verminderen van de problematiek van het ontwerpen van 
toetsvragen in hoger onderwijs. Het ontwikkelde cognitieve proces model maakt de 
aard en complexiteit van het ontwikkelen van toetsvragen duidelijker. In het model 
worden de benodigde divergente en convergente denkprocessen onderkend. Het 
model kan helpen in het beter communiceren met docenten over het proces van 


