
Wanneer leerlingen tijdens het leren oefentesten krijgen of zichzelf (laten) overhoren/
leren ze beter en warden er andere hersengebieden geactiveerd dan wanneer leerlingen
'gewoon studeren'.

op te noemen die ze willen onthouden.
ahne oefent Engelse woorden. Ze legt haar Bijzonder sterk is het testefFect met herhaling. Een

Herhaling van
stof is zinvol,

vooral na een

lange pauze

hand op het boek en probeert de Nederland-
se vertaling van de woorden te bedenken.

Later geeft ze het boek aan haar moeder die haar
overhoort. Samen maken ze hierdoor gebruik van

een belangrijk leerprincipe: het
testeffect.
Testen, zoals jezelf(laten) over-
horen, zorgt ervoor dat je kennis
beter onthoudt. Vergeleken met
andere oefeningen, zoals her her-
haald bestuderen van informatie,

leidt testen tot veel betere resulta-

ten op de lange termijn, weten we
uit eerder onderzoek.

Uitdaging
Leerlingen kunnen op een simpele manier gebruik
maken van dit testefFect: de crux is dat ze oefenen

om de feiten uit het geheugen te reproduceren
zonder hints uit de omgeving te gebruiken. Dit
kunnen ze bijvoorbeeld doen door een schriftelijke
(tussentijdse) toets of door in gedachten de feiten

voorwaarde is dat elke herhaling uitdagend blijft.
Voordat een nieuwe herhaling zinvol is, moet de
kennis van het antwoord al een beetje weggezakt
zijn.
Wat betekent dit voor Sanne en haar moeder?

Tij dens het oefenen raoet elk woord vaker dan een
keer aan bod komen. Om de herhalingen uitda-
gend te houden, kunnen zij bijvoorbeeld woorden
afwisselen en moeilijke woorden vaker terug laten
komen. Idealker gaat het testen door totdat Sanne
zonder moeite alle woorden kan vertalen, en wordt

het testen op een later moment herhaald - liefst na
een pauze van enkele uren (zie ook pagina 38).
Het menselijk geheugen is geen simpele opslag-
ruimte. Elke keer wanneer we informatie ophalen
uit het geheugen, dan wordt die infbrmatie toegan-
kelijker en vervolgens minder snel vergeten.

Brein

Tijdens het testen warden andere hersengebie-
den geactiveerd dan tijdens het besluderen van
informatie. Er vindt onder meer activiteit plaats
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Checklist leren
Herhaald testen geeft het sterkste leereffect. Laat leer-
lingen oefenen totdat ze een paar keer zelf het goede
antwoord kunnen geven.

Zorg dat elke herhaling uitdagend blijft, bijvoor-
beeld door vragen af te wisselen.
Oefentesten moeten moeilijk zijn. Testen die g-een
inspanningvereisen, helpen niet.

Geef na elke vraag informatie over het goede ant-

woord en laat leerlingen de vragen die ze niet kun-

nen beantwoorden, later nog een keer proberen.

Kies een test die goed aansluit op de leerdoelen.

Meerkeuzevragen zijn gericht op het herkennen

van het goede antwoord. Open vragen zijn ge-
schikter als leerlingen informatie later zonder hulp
moeten kunnen bedenken.

Testhulp
The Classroom Experiment is bijna 84 duizend keer

bekeken op YouTube. De BBC-documentaire waarin

de Britse onderwijskundige Dylan Wiliam laat zien

hoe je formatieve toetsing kunt inzetten omje onder-

wijs te verbeteren en je leerlingen tot betere presta-

ties te pressen. Zijn stelling: je les kan nog zo briljant

zijn, dat wil niet zeggen dat je leerlingen iets geleerd

hebben. Of misschien hebben ze iets geleerd watje
helemaal niet zo bedoelde. Het is een beetjejammer,

als Je daar pas achter komt na een proefwerk. Dat
duurt te lang en dan is de schade al geleden. Beter
is het direct te controleren ofje instructie beklijft.

Door bijvoorbeeld een vraagte stellen en wille-
keurig leerlingen aan te wijzen voor het antwoord.
Niets dodelijker dan handen opsteken. Het zijn altijd

dezelfden, toch? Willekeur activeert in dit geval, op-
letten wordt noodzaak. Wiliam adviseert ook zo veel

mogelijk leerlingen te laten reageren door bijvoor-
beeld geregeld een klassenquiz te geven. Geef iedere
leerling een set gelamineerde kaarten met A, B, C,
en D crop en je kunt het helejaarvooruit. Stel een
vraag en laat ze de kaart van hun keuze in de lucht
steken. Het testeffect zal zich ook hier laten gelden:
leerlingen leren beter en je weet zelf ook meteen
watje aanje les moetverbeteren. Wiliam legt het

uit en tipt handige testvormen. Kijken dus naar die
documentaire. / IVIIVI

£en link naar de BBC-documentaire The Classroom

Experiment is t-e vinden op www. didactiefonline. nl.

in de frontale gebieden die betrokken zijn bij het
geconcenu-eerd uitvoeren van moeilijke taken. Dat
blijkr uit ons onderzoek naar hersenactiviteiten
tijdens het leren.
Leerlingen moeten extra moeite doen tij dens het
testen, wat ervoor kan zorgen dat informatie beter
onthouden wordt. Door herhaald te testen kost

het vinden van het anwoord echter steeds minder

moeite en kunnen leerlingen steeds sneller het
goede anrwoord geven. De activiteit in frontale
gebieden neemt dan af.
Testen versterkt associaties die helpen om informa-
tie beter te onthouden, zoals ezelsbmggetjes. Hier
speelt waarschijnlijk mee dat leerlingen tijdens het
testen sneller doorhebben dat ze lets nog niet weten
en dan beter opletten, terwijl ze tijdens het gewone
studeren snel ten onrechte denken dat ze de stof

al beheersen. Tijdens het testen kunnen ze hun
aandacht beter verdelen.

Ten slotte verhoogt testen de activiteit in het
beloningscentrum van het brein. Dit zorgt voor een

signaal in het brein dat de leersrof
belangrijk is en goed onthouden
moet warden. En: leerlingen leren
niet alleen beter dankzij testen, het
is ook nog eens motiverend. .
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Meer weten over leren en testen?

Kijk dan in het dossier Toetsen en testen
op www. didactiefonline. nl.

Hersenactiviteit

neemt af naarmate

leerlingen stof
beter beheersen
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