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De relatie tussen het tonen van hogere cognitieve vaardigheden 

 en de hoogte van het tentamencijfer. 
 

J.M. Geerts 

Universiteit Utrecht 

 

 

Samenvatting 

 

In het kader van de masterstudie onderwijskundig ontwerp en advisering is een onderzoek gedaan 

naar de samenhang tussen de hoogte van een verkregen tentamencijfer en de mate van tonen van 

hogere cognitieve vaardigheden. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een beoordelingsmatrix 

op grond van een taxonomie van geobserveerde leeropbrengst, de solo-taxonomie. Deze taxonomie 

wordt in het theoretisch kader toegelicht en verbonden met leerprocessen; diep leren en 

oppervlakkig leren. Ook wordt er een verbinding gelegd tussen de taxonomie en hogere cognitieve 

vaardigheden, volgens de herziene taxonomie van Bloom. Hieruit blijkt dat de solo-taxonomie een 

goed instrument kan zijn om de opbrengst van een tentamen te toetsen aan het tonen van hogere 

cognitieve vaardigheden. In het empirisch onderzoek is een steekproef genomen uit een tentamen 

voor een derdejaars vak onderwijskunde. Uit dit onderzoek blijkt dat in het tentamen hogere 

cognitieve vaardigheden worden bevraagd en dat er een sterk verband kan worden geconstateerd 

tussen de hoogte van het cijfer en getoonde hogere cognitieve vaardigheden. Wel is er binnen elk 

solo-niveau differentiatie in het toegekende puntenaantal. Ook blijkt dat gemiddeld genomen geen 

hogere cognitieve vaardigheden werden getoond. De thesis sluit af met discussie punten die uit het 

onderzoek voortkomen. Deze omvatten aandachtspunten ten aanzien van het opstellen van 

tentamenvragen, de consequentie van het kunnen behalen van een voldoende op basis van solo-

niveau drie, mogelijkheden van de solo-taxonomie als beoordelingsmodel en reikwijdte van het 

onderzoek. Bij ieder discussiepunt worden onderwerpen genoemd voor vervolgonderzoek. 

 

 

Introductie en probleemstelling 

 

 In het algemeen wordt universitair onderwijs geassocieerd met het opdoen van kennis in een 

vakgebied. De laatste decennia echter, is er veel veranderd in de doelstellingen van het hoger en 

universitair onderwijs betreffende die kennis. Het gaat niet alleen meer om het vergaren van zo veel 

mogelijk kennis, maar ook om het kunnen toepassen van die kennis in nieuwe situaties, om het zelf 

ontwikkelen van weer andere kennis en om het kunnen reflecteren op de vergaarde kennis om deze 

juist te selecteren en toe te passen. Diverse wetenschappelijke artikelen (Boud, 1990; Dochy, 2001; 
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Vermunt, 2008) benadrukken deze verandering en ook in regeringsrapporten en internationale 

overeenkomsten worden deze nieuwe eisen zichtbaar (Pilot, 2002; Europese Commissie, 2009). 

Deze veranderende doelen kunnen alleen dan behaald worden, als de opleiding zich niet alleen bezig 

houdt met kennisoverdracht, waardoor de student iets kan onthouden en reproduceren, maar ook met 

het ontwikkelen van vaardigheden als kennis toepassen, zelf kennis produceren en creëren. Deze 

vaardigheden worden hogere cognitieve vaardigheden genoemd. Cognitieve vaardigheden, omdat 

het gaat over het denken (cognitie), dus vaardigheden waarbij de hersenen een actieve rol spelen in 

tegenstelling tot (louter) motorische vaardigheden zoals bijvoorbeeld fietsen. Vaardigheden van 

hogere orde, dat wil zeggen vaardigheden die verder gaan dan enkel het onthouden en reproduceren 

van kennis en leiden tot het zodanig combineren van kennis dat nieuwe situaties adequaat aangepakt 

kunnen worden (Dochy; Vermunt; Krathwohl, 2002; Mayer, 2002).  

 Om te toetsen of de student de onderwijsdoelen heeft bereikt, is het in het onderwijs zeer 

gewoon om een periode van onderwijs af te sluiten met een toets. Het tentamen met open vragen, 

eventueel aan de hand van een casus, is nog steeds een veel gebruikte toetsvorm (Struyven, Dochy, 

Janssens, Schelfhout, & Gielen, 2006). Hierdoor kan kennis getoetst worden en zijn hogere 

cognitieve vaardigheden meetbaar, mits de vragen goed worden geformuleerd (Erkens, 2002). Dat 

wil zeggen dat de vragen zodanig geformuleerd moeten worden, dat deze vaardigheden ook 

daadwerkelijk bevraagd worden (Mayer, 2002) en dat zij eenduidig door verschillende studenten 

begrepen worden. Ook het beoordelen moet uiteraard betrouwbaar gebeuren, waarvoor diverse 

schrijvers richtlijnen geven (Erkens; Fleming, 2003). Toch blijft het geven van cijfers een 

ingewikkelde zaak, waarbij subjectiviteit al gauw een rol speelt. Zo wijst Knight (2002) op het 

belang van eenduidigheid van de criteria. Woolf (2004) wijst daarbij op het belang van 

overeenstemming over de waarde die de diverse criteria toegekend krijgen in de uiteindelijke 

beoordeling. Tenslotte  kunnen zich problemen voor doen bij het geven van een cijfer, bijvoorbeeld 

het signifische effect (Erkens) waarbij een beoordelaar minder kritisch wordt naarmate er meer 

tentamens zijn nagekeken. Knight  wijst ook op het feit, dat de criteria wel eenduidig kunnen zijn, 

maar dat de gegeven antwoorden vaak complex en diffuus zijn en zo nogmaals beroep doen op het 

oordelend vermogen van de beoordelaar. 

 Yorke, Bridges en Woolf (2002) doen de aanbeveling om vanwege deze problemen te 

zoeken naar criteria voor het beoordelen van open vragen tentamens en essays, die meer algemeen 

beschreven zijn dan nu vaak het geval is. Een voorbeeld van het zoeken naar zulke criteria geven 

Price en Rust (1999) die op basis van de leeropbrengsten taxonomie van Biggs (Biggs & Collis, 

1982) een algemeen raster hebben gemaakt. In dit raster spitsen criteria zich toe op het gebruik van 

hogere cognitieve vaardigheden, waarbij een hogere waardering gelijk loopt met een betere inzet 

van deze vaardigheden. Hoewel hier het probleem van overeenstemming over de 

formuleringsbetekenis bleef spelen, rapporteren zij toch een merkbare verbetering in het 

beoordelingsproces. Tynjalä (1998) vond op basis van de genoemde taxonomie een verschil tussen 
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twee onderzoeksgroepen in getoonde hogere cognitieve vaardigheden tijdens een universitair 

tentamen: Dit verschil werd echter niet gehonoreerd in de beoordeling. Om de huidige doelen van 

universitair onderwijs te behalen is het dus noodzakelijk dat hogere cognitieve vaardigheden 

ontwikkeld worden. Tijdens de opleiding geven behaalde cijfers het niveau aan waarop het 

onderwijsdoel is bereikt. Op basis van de beschreven problemen is het zinvol om na te gaan in 

hoeverre de hoogte van gegeven cijfers samen hangt met de opbrengst op het gebied van hogere 

cognitieve vaardigheden. 

 

 De opbrengst van een toets behoort immers de opbrengst naar vaardigheden met betrekking 

tot de leerdoelen van de cursus te weerspiegelen. Deze leerdoelen hangen samen met de 

opleidingsdoelen: Een hoger cijfer zou dus gegeven moeten worden aan diegenen die hogere 

cognitieve vaardigheden tonen. 

 

Om de juistheid van deze stelling nader te onderzoeken is een onderzoek uitgevoerd op de 

universiteit. Deze thesis omvat de resultaten van dit empirische onderzoek. 

 

 

Theoretisch kader 

 

 Om de stelling uit de introductie nader te onderzoeken is een instrument nodig, waarmee het 

mogelijk is om het gebruik van hogere cognitieve vaardigheden te beoordelen. In de introductie is 

een voorbeeld gegeven, hoe aan de hand van de leeropbrengsten taxonomie van Biggs en Collis 

(1982) criteria gesteld kunnen worden om een toets te beoordelen (o.a. Price & Rust, 1999). De 

taxonomie geeft inzicht in het gebruik van hogere cognitieve vaardigheden binnen opeenvolgende 

antwoordcategorieën. Deze taxonomie zal in deze thesis gebruikt worden en wordt hier nader 

beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de relatie tussen deze taxonomie en het leerproces van 

studenten. Als derde is de relatie onderzocht die er bestaat tussen de taxonomie, cognitieve 

processen en cognitieve vaardigheden. De stelling in de introductie gaat ook over beoordelen in het 

universitair onderwijs. Het theoretisch kader wordt afgesloten met dit onderwerp met het oog op het 

goed uitvoeren van het praktisch gedeelte van dit onderzoek. 

 

Taxonomie van de structuur van geobserveerde leeropbrengst: solo-taxonomie 

 

 Beschrijving.  

 In een zoektocht naar mogelijkheden om de kwaliteit van het leren in het 

beoordelingsproces te betrekken, hebben Biggs en Collis (1982) een taxonomie samengesteld, die in 
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het toetsresultaat een verbinding legt naar cognitieve vaardigheden. De uitkomst van leren wordt 

hierbij beoordeeld naar de structuur in complexiteit van het antwoord. Biggs en Collis 

onderscheiden hiervoor vijf niveaus in de structuur van een antwoord op een open vraag. Op het 

eerste niveau geeft de student blijk van totaal onbegrip, op het vijfde niveau wordt de stof zodanig 

beheerst dat de student in staat is niet alleen verbindingen te leggen, maar ook nieuwe problemen op 

te lossen. Zoals in de inleiding van deze thesis beschreven is, zijn deze laatste vaardigheden ook 

doelen van universitair onderwijs. Biggs en Collis benadrukken dat het gaat om een taxonomie van 

geobserveerde leeropbrengsten. Zij hebben deze taxonomie daarom solo-taxonomie genoemd; 

structure of observed learning outcomes. De verschillende niveaus worden als volgt omschreven 

(Biggs & Collis, 1982; Biggs, 1996): 

1. Prestructureel niveau: Er is kennelijk geen begrip van de leerstof. Het antwoord maakt niet 

duidelijk dat de leerstof ook maar enigszins is opgepakt. 

2. Unistructureel niveau: Er is wel enig begrip van de leerstof, maar het is niet volledig. Het 

antwoord is niet consistent, maar warrig, of gebaseerd op één enkel gegeven. Conclusies 

worden getrokken op basis van één aspect. 

3. Multistructureel niveau: Het antwoord is gebaseerd op enkele, losstaande gegevens. Er zou 

in feite een andere conclusie, op basis van andere zichtbare gegevens, mogelijk zijn. 

4. Relationeel niveau: Het gegeven antwoord is in zichzelf, als systeem, consistent. Dat wil 

zeggen dat het antwoord een duidelijk geheel vormt, waarbij relaties tussen aspecten 

onderling helder en volledig zijn. Maar als er andere gegevens gebruikt zouden worden, kan 

bijstelling nodig zijn. Het is dus niet alomvattend, of uitgebreid naar andere mogelijkheden. 

5. Extended Abstract niveau: Dit is te vertalen als ‘uitgebreide abstractie’ en dit geeft aan, dat 

het hierbij gaat om een antwoord dat voorbij het eigenlijke onderwerp gaat. Dit betekent 

ook dat er geen gesloten conclusie getrokken hoeft te worden, maar dat uitkomsten open 

worden gehouden, op basis van de mogelijkheid van kwalitatief goede en logische 

alternatieven. 

In tabel 1 wordt deze taxonomie weergegeven, waarbij steeds een voorbeeld is gegeven van een 

antwoord op het genoemde niveau. Deze voorbeelden komen uit het onderzoek van Boulton-Lewis, 

die de samenhang tussen deze taxonomie en leerstrategieën heeft onderzocht (Boulton-Lewis, 

1994). Biggs en Collis geven aan dat deze taxonomie gebruikt kan worden voor het beoordelen van 

leeropbrengsten in allerlei soorten assessment, van meerkeuze vragen tot en met een performance 

assessment. Wat betreft de open vragen tentamens geeft Biggs (1996) aan dat  het belangrijk is dat 

de gestelde vragen zich ook richten op het laten zien van hogere cognitieve vaardigheden en dat dit 

niet zoveel voorkomt bij vragen waarop alleen een zeer kort antwoord mogelijk is. 
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Tabel 1. De solo-taxonomie (Biggs & Collis, 1982; Biggs, 1996) met een voorbeeld uit onderzoek van 

Boulton-Lewis naar de kennis over leren bij studenten (Boulton-Lewis, 1994, p.393.). 

Niveau  

 

Omschrijving voorbeeld 

1.Prestructureel 

 

Antwoord is verward, of irrelevant. De stof 

wordt niet juist weergegeven. (Geen begrip.) 

 

Geen idee 

2.Unistructureel 

 

Een juist antwoord, maar beperkt tot één, of 

enkele relevante aspecten. (Nominaal begrip.) 

Echt leren is datgene wat je je 

herinnert, dus belangrijke 

waarden en lessen, zelfs van 

langer geleden… 

 

3.Multistructureel Verschillende aspecten van de taak zijn weer-

gegeven, maar worden apart van elkaar 

behandeld. 

(Begrijpen als weten over.) 

Leren is echt begrip hebben van 

een onderwerp door ervaring, of 

andere bronnen zoals lesboeken. 

De mening van andere mensen 

kan beïnvloeden hoe ik leer. 

Toepassing op de werkelijkheid 

kan leren gemakkelijker maken… 

 

4.Relationeel Er is een coherent geheel van de delen, waar-

bij elk deel bijdraagt aan het geheel. 

(Begrijpen van relaties, maar nog binnen één 

systeem.) 

Leren betekent het delen van 

kennis, om de wereld beter te 

begrijpen en persoonlijk te 

groeien. Meestal wordt leren 

gezien als het produceren van 

vaardige mensen voor het werk, 

maar voor mij heeft het ook 

waarde voor mijn eigen zijn in de 

wereld, om de complexe 

samenleving  te begrijpen. 

 

5.Extended abstract De sleutel, relevante data, relaties daartussen 

en hypothesen zijn weergegeven. Er is sprake 

van een hoger niveau van abstractie, van 

generalisatie. 

Ten eerste is leren het beheersen 

van een informatiegeheel, maar 

dat is niet het enige. Er kan ook 

een synthese ontstaan tussen deze 

informatie en je eigen ervaring, 

waardoor nieuwe toepassingen 

gevonden kunnen worden. Daarbij 

speelt moraliteit dan ook een rol 

… .. 

 

 Verschillende onderzoekers hebben deze taxonomie gebruikt om de leeropbrengst van een 

bepaald studie onderdeel te verhelderen. Tynjalä (1998) is al in de inleiding genoemd. Leung (2000) 

heeft de solo-taxonomie gebruikt in een ontwerp en technologie opleiding in Hongkong. Uit de 

conclusies van dit onderzoek blijkt dat de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid van de taxonomie groot 

was (K=0.71). De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was echter minder groot (K=0.49). Uit eigen 

onderzoek van Biggs en Collis (1982) komt naar voren dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

groot genoeg is, maar zij geven geen getalswaarde aan. Als een algemeen oordeel wordt gevolgd 

dan geeft Cohens Kappa een redelijke betrouwbaarheid bij waarden van 0.40 tot 0.60 (Robson, 

2002). Mogelijk is er door Biggs en Collis vooraf meer uitleg gegeven over de betekenis van de 

verschillende solo-niveaus. Leung wijst op overleg als voorwaarde voor gebruik van de taxonomie. 

Ook Price en Rust (1999) geven in hun onderzoek aan dat overeenstemming over de betekenis van 
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de diverse niveaus in een bepaald vakgebied bereikt moet worden, alvorens de taxonomie als 

beoordelingscriterium te gebruiken. In de onderzoeksmethode van het onderhavige onderzoek dient 

hier rekening mee gehouden te worden; door van te voren antwoordniveaus vast te stellen en deze 

voor te leggen aan meerdere beoordelaars, kan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vergroot 

worden. Uit de onderzoeken komt verder naar voren dat feedback op grond van de taxonomie door 

studenten en docenten zeer gewaardeerd wordt en een transparant kader vormt om nieuwe 

leerdoelen te formuleren (Leung, 2000 ; Price & Rust, 1999). 

  

 Samenhang tussen de solo-taxonomie en leerprocessen. 

 Boulton-Lewis (1994) heeft met behulp van de solo-taxonomie onderzoek gedaan naar de 

kennis over leren van studenten in hoger onderwijs. Bovendien is in dit onderzoek gekeken naar de 

leermotieven en strategieën van studenten. Uit het onderzoek blijkt dat studenten die hogere niveaus 

tonen op de solo-taxonomie meer gebruik maken van diepe leerstrategieën en motieven en minder 

van oppervlakkige leerstrategieën en motieven. Ook Biggs en Collis (1982) zien een verband tussen 

deze leerprocessen en de solo-taxonomie. Marton en Säljö (1976a) hebben voor het eerst deze 

begrippen diep en oppervlakkig leren geïntroduceerd, om te verwijzen naar de manier van leren door 

studenten. Zij merkten dat studenten verschillende manieren van leren hadden, die ook verschillend 

resultaat gaven in leeropbrengst. Door het diepe leren bleef de kennis langer hangen en werd er 

meer naar de intentie van de leerstof gekeken. Oppervlakkig leren hing samen met herinneren en 

van buiten leren. Er werd door de student dan niet gezocht naar de diepere betekenis van een 

leertekst, maar naar oppervlakkige tekstuele kenmerken. Die studenten die een diep leerproces 

hadden doorgemaakt, bleken echter op een retentietest ook beter te scoren op geheugenvragen 

(Marton & Säljö, 1976b). De studenten pasten hun leerproces ook wel aan op de verwachting ten 

aanzien van de toets. Als zij verwachten dat er geheugenvragen gesteld werden, gebruikten zij een 

oppervlakkig leerproces; als er inzichtvragen verwacht werden dan werd het diepe proces meer 

gebruikt. Daarbij wijzen de onderzoekers op het gevaar van ‘technificatie’: Alleen die zaken die 

getoetst worden, worden geleerd. In hun onderzoeksartikelen geven Marton en Säljö aan dat 

antwoorden van studenten naar aanleiding van het lezen van een tekst konden worden 

geclassificeerd in vier verschillende niveaus. Biggs en Collis zien een parallel tussen deze niveaus 

en de door hen ontwikkelde taxonomie van leeropbrengst. In tabel 2 is dit verband zichtbaar 

gemaakt, door de classificatie uit de twee artikelen van Marton en Säljö en de solo-niveaus naast 

elkaar te zetten. Hieruit blijkt een duidelijke relatie tussen de hoogste solo-niveaus en diep leren 

door de student, als ook een verband tussen de lagere solo-niveaus en een oppervlakkig leerproces. 
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Tabel 2. Verband tussen leerproces van de student volgens Marton en Säljö en leeropbrengst op solo-niveau. 

       

Taxonomie  Antwoordcategorieën 
(Marton & Säljö, 1976a, 

p.6) 

 

 Antwoordcategorieën  
(Marton & Säljö, 1976b, 

p.120) 

 Type leerproces 
(Marton & Säljö, 

1976a, p.10) 

1 prestructureel 

 

 (niet benoemd) 

 

 

 (niet benoemd)   

2 unistructureel  “alleen de betekenis van 

een woord wordt gegeven” 

 

 

 “nauwelijks iets wordt 

genoemd” 

 oppervlakkig 

3 multistructureel  “verschillende aspecten 

worden genoemd, maar het 

antwoord klopt niet 

geheel” 

 

 

 “ volledige beschrijving, 

maar zonder conclusies/ 

oorzaken of consequenties” 

 oppervlakkig 

4 relationeel  “intentie wordt enigszins 

weergegeven, antwoord is 

consistent” 

 

 

 “conclusie georiënteerd, 

meeste zaken genoemd” 

 gemengd, 

meestal diep 

5 extended        

abstract 

 “intentie van de schrijver 

weergevend” 

 

 (niet benoemd)  diep 

 

 

 Zowel de artikelen van Marton en Säljö, als het boek van Biggs en Collis zijn nu zo’n 25 

jaar oud. Recenter onderzoek sluit echter aan bij hun bevindingen. Het leerproces dat een student 

vertoont is door verschillende onderzoekers verder bestudeerd. In Aziatische landen bleek de 

tweedeling in oppervlakkig leren en diep leren niet altijd op te gaan (Gow & Kember, 1990). 

Kember (1996) stelt daarom een meer gedifferentieerde indeling voor, waarbij de combinatie van 

memoriseren en begrijpen soms vanuit strategische overwegingen wordt gekozen. Als de werkdruk 

te hoog wordt en de student te veel stof tot zich moet nemen, wordt diep begrip van de leerstof 

gevolgd door oppervlakkig leren, om toch het tentamen te halen. Kember noemt dit strategisch 

gebruik van uit het hoofd leren. Dit sluit in wezen aan bij het begrip ‘technificatie’ van Marton en 

Säljö (1976b). In een review van onderzoek op dit gebied tonen Entwistle en Peterson (2004) aan 

dat diep leren in feite memoriseren niet uitsluit. Het gaat om de intentie waarmee dit gebeurt: Om 

begrip te krijgen voor de betekenis van de leerstof binnen een groter geheel en kennisconstructie 

(diepe benadering) of om de inhoud te kunnen reproduceren en kennisopname (oppervlakkige 

benadering). Entwistle, McCune en Hounsell (2008) refereren aan diverse onderzoeken, waarin een 

verband is gelegd tussen diep leren en goede leeropbrengsten in hoger onderwijs. Zij noemen onder 

andere Trigwell en Prosser (1991) die de solo-taxonomie gebruikten om een verband te leggen 

tussen kwalitatieve leeropbrengst en de leerbenadering door de student: Zij vonden een hoge 

correlatie tussen een kwalitatief hogere leeropbrengst en diep leren. Boulton-lewis (1994) toont een 
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verband aan tussen diep leren en de hogere niveaus van de solo-taxonomie. Biggs, Kember en 

Leung (2001) wijzen op het belang van een diep leren benadering door de student, om de doelen van 

hoger onderwijs te bereiken. Een en ander sluit aan bij het eerstgenoemde onderzoek van Marton en 

Säljö (1976a; 1976b) dat wijst op de betere retentie bij een diep leerproces.  

 

 Samenhang tussen de solo taxonomie en cognitieve processen. 

 De solo-taxonomie kan gebruikt worden om in de leeropbrengsten het gebruik van hogere 

cognitieve vaardigheden te beoordelen. Daarnaast is het belangrijk dat de gestelde vragen ook 

gericht zijn op het tonen van deze vaardigheden (Biggs, 1996). Om een goede analyse hiervoor te 

maken, is het belangrijk te weten welke cognitieve processen aangesproken dienen te worden om 

deze hogere cognitieve vaardigheden te kunnen tonen. Hiertoe wordt de herziene taxonomie van 

Bloom geïntroduceerd en gekoppeld aan de solo-taxonomie. Onder cognitieve processen worden de 

cognitieve activiteiten verstaan die een student gebruikt in het leerproces (Mayer, 2002). 

Verschillende cognitieve processen ondersteunen verschillende vaardigheden. Zo is voor het 

beantwoorden van een eenvoudige goed/fout vraag bijvoorbeeld herkennen van gegevens nodig. 

Voor het  opstellen van een diagnose is echter meer nodig dan alleen het herkennen van 

ziektebeelden; ook moeten gegevens juist gecombineerd worden en conclusies getrokken worden. 

De verscheidene cognitieve processen die een mens kan gebruiken, zijn in een taxonomie geordend. 

Krathwohl (2002) heeft deze taxonomie van Bloom, die meer dan een halve eeuw geleden is 

ontstaan, rond 2000 herzien en uitgebreid. In tabel 3 wordt deze taxonomie van cognitieve 

processen weergegeven. In het hierna volgende voorbeeld worden de processen in de taxonomie 

toegelicht. 

 

 Voor het bouwen van de Eiffeltoren had meneer Eiffel niet alleen kennis van materialen 

nodig en kennis over bouwen van ijzeren constructies, maar ook moest hij juist hypothetiseren hoe 

de verbindingen zich op 200 meter hoogte zouden gedragen met de daar heersende 

weersomstandigheden. Hij moest de verwachtingen juist implementeren, oordelen over voldoende 

sterkte etc. en plannen hoe hij dit hoge gebouw zou oprichten. Na een experiment moest hij de 

gegevens opnieuw interpreteren en toeschrijven aan de juiste processen. Bovendien moest hij zijn 

eigen vorderingsproces volgen, bijvoorbeeld om te zorgen dat er overal aan gedacht werd, of om te 

controleren of hij wel de juiste formules op de juiste plek gebruikte. 

 

In het geval van de Eiffeltoren is het duidelijk dat het om creëren van iets nieuws gaat. Maar ook bij 

het beantwoorden van een tentamenvraag door een student kan er sprake zijn van creëren van een 

voor de student nieuw antwoord, van analyseren en concluderen en ook van oordelen of er juist 

gedacht is en het antwoord voldoende zal worden bevonden. 
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Tabel 3. Herziene taxonomie van Bloom, dimensie van cognitieve processen (Krathwohl, 2002; Mayer, 2002). 

Cognitieve 

vaardigheid 

Betekenis Onderliggende cognitieve processen 

Herinneren Terughalen van relevante kennis uit het 

geheugen. 

 

 

Herkennen, reproduceren. 

Begrijpen Bepalen van betekenis.  Interpreteren, concretiseren, 

samenvatten, concluderen, vergelijken, 

uitleggen. 

 

Toepassen Uitvoeren van een procedure, of 

gebruiken van gegevens in een bepaalde 

situatie. 

 

 

Uitvoeren, implementeren. 

Analyseren Materiaal in deeltjes uiteen halen en 

relaties zien tussen delen en het geheel, 

of het doel van het geheel. 

 

Differentiëren, organiseren, 

toeschrijven aan. 

Evalueren Oordelen geven op basis van criteria en 

standaards. 

 

Controleren, oordelen. 

 

 

 

Creëren  Elementen samen voegen tot een nieuw 

geheel, of een origineel product maken. 

Hypothetiseren, plannen, construeren. 

 

 

 

 

  

 De solo-taxonomie kent een ordening van getoonde hogere cognitieve vaardigheden die 

aansluit op de gegevens in tabel drie. Er kan nu een koppeling gelegd worden tussen solo-niveau en 

cognitieve processen. Zo zal een student op basis van alleen herinneren, door herkennen of 

reproduceren, geen antwoord kunnen geven op solo-niveau vijf, hiervoor is immers nodig dat er 

verbanden gelegd worden die uitstijgen boven de letterlijk gegeven leerstof. Ook kan nu geschat 

worden op welk solo-niveau een student moet antwoorden, om een vraag naar bepaalde cognitieve 

vaardigheden goed te beantwoorden. Een antwoord op niveau twee of drie is waarschijnlijk 

voldoende als er alleen om herinneren, of uitleggen van de leerstof gevraagd wordt. Er worden dan 

geen verbanden en relaties nodig geacht. Bij analyseren spelen cognitieve processen een rol, die 

leiden tot een antwoord op solo-niveau vier. Door differentiëren en organiseren van de stof en 

toeschrijven aan onderliggende aspecten wordt een geheel van de leerstof gevormd, dat consistent 

in zichzelf zal zijn en daarmee op solo-niveau vier uitkomt. Het mag duidelijk zijn, dat voor het 

creëren van iets nieuws alleen een resultaat op solo-niveau vijf voldoet: Hypothetiseren, plannen en 

construeren leidt dan tot een zodanig antwoord dat niet alleen relevante data en relaties daartussen, 

maar ook nieuwe hypothesen zichtbaar worden. Dit in tegenstelling tot evalueren, waarbij door 

controleren en oordelen nog binnen eenzelfde concept gebleven kan worden en dus een antwoord 

op niveau vier zou kunnen voldoen. In tabel vier is de herziene taxonomie van Bloom nogmaals 
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weergegeven, nu gekoppeld aan de solo-niveaus, die mogelijk zijn bij een antwoord op een vraag 

die naar deze vaardigheden vraagt (zie ook; solo-tax, n.d.). In de tabel is het verschil aangegeven 

tussen een voldoende beoordeling (vet getypt) en een waarschijnlijk onvoldoende beoordeling 

(normaal lettertype). 

  

Tabel 4. De cognitieve dimensie uit Blooms’ herziene taxonomie (Krathwohl, 2002) gekoppeld aan het 

mogelijke resultaatniveau in de solo-taxonomie. 

Herinneren 
herkennen 

reproduceren 

Begrijpen 
interpreteren 

concretiseren 

samenvatten 

concluderen 

vergelijken 

uitleggen 

Toepassen 
uitvoeren 

implementeren 

(gebruiken) 

Analyseren 
differentiëren 

organiseren 

toeschrijven 

aan 

Evalueren 
controleren 

oordelen 

Creëren 
hypothetiseren 

plannen 

construeren 

 

1,2,3 

 

 

1,2,3,4,5 

 

 

1,2,3,4,5 

 

1,2,3,4,5 

 

1,2,3,4,5 

 

1,2,3,4,5 

 

 

 

Toelichting mogelijk resultaatniveau: 

1 Prestructureel 4 Relationeel 

2 Unistructureel 5 Extended abstract 

3 Multistructureel NB De vet getypte cijfers geven aan dat antwoorden 

op dit niveau waarschijnlijk adequaat zijn. 
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Beoordelen van resultaten 

  

 Open vragen tentamens. 

 In dit onderzoek wordt gefocust op tentamens met open vragen en korte casussen. Dit type 

toetsen is zeer gebruikelijk in het universitair onderwijs (Struyven et al., 2006; Berkel & Bax, 

2002a). De solo-taxonomie is oorspronkelijk bedoeld voor dit type toets (Biggs & Collis, 1982). 

Erkens (2002) geeft als kenmerk van open vragen dat de student zelf het antwoord moet formuleren. 

Dit in tegenstelling tot gesloten vragen, waarbij het antwoord al gegeven wordt. Vragen waar enkel 

met ja of nee geantwoord kan worden, vallen ook onder gesloten vragen. Erkens geeft aan dat de 

toetsvorm met open vragen goed te gebruiken is voor hogere cognitieve vaardigheden mits de 

vragen gericht zijn op het juiste cognitieve proces, dus niet alleen gericht op herinneren maar ook op 

toepassen, analyseren, evalueren en creëren (zie tabel 3). Open vragen tentamens hebben ook 

nadelen: Fleming (2003) geeft aan dat bij het ontwerp van de toets zich problemen kunnen 

voordoen, waardoor de validiteit van de toets in gevaar komt. Airasian en Miranda (2002) wijzen in 

verband hiermee op het belang van een expliciete vraagstelling. Als er niet gevraagd wordt om 

hogere cognitieve processen in te zetten, is het niet reëel te verwachten dat dit wel gebeurt. Dit heeft 

in feite te maken met de begripsvaliditeit van een tentamen. Onder begripsvaliditeit wordt verstaan 

de mate waarin de toets de juiste cognitieve vaardigheden meet, passend bij de doelen van het 

onderwijs (Berkel en Bax, 2002a). Airasian en Miranda stellen voor de cognitieve processen in de 

herziene taxonomie (zie tabel 3) als werkwoorden op te vatten en deze werkwoorden in de 

toetsvragen terug te laten komen. Een vraagstelling waarin concluderen wordt gevraagd, levert meer 

kans op getoonde hogere cognitieve vaardigheid dan een vraagstelling waarin alleen uitleggen wordt 

gevraagd. Berkel en Bax geven aan dat deze werkwoorden ook gebruikt kunnen worden bij het 

opstellen van een vraaganalyse, om de begripsvaliditeit te toetsen. 

 

 Beoordelingsproblemen 

 Een toets moet valide zijn, dat wil zeggen de juiste inhoud bevragen, maar ook op 

eenduidige wijze. Het eenduidig bevragen wijst op een belangrijk probleem: Taal is meestal niet 

eenduidig en eenvoudig. In een tentamen kan dit gegeven drie maal een rol spelen, namelijk tijdens 

de toetssamenstelling, tijdens het maken van de toets door studenten en tijdens het beoordelen van 

de resultaten. Talige studenten kunnen in het voordeel zijn ten opzichte van minder taalvaardige 

studenten. Bij de beoordeling van de toetsresultaten kan daardoor bovendien een dubbel probleem 

ontstaan, als een slecht geformuleerde vraag moet worden nagekeken (Erkens, 2002; Race, 2003). 

Bij het huidige onderzoek gaat het om het meten van de kwalitatieve opbrengst van het tentamen 

met behulp van de solo-taxonomie. Hierbij speelt de formulering ook een rol: Voor een beoordeling 

op solo-niveau vier moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een consistent geheel. Het is gemakkelijker 
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dit geheel te herkennen, als de zinnen vloeiend lopen dan als dit niet het geval is. De beoordelaar 

moet zich hier van bewust zijn: Het gaat immers niet om de taalvaardigheid van studenten. 

 Het beoordelen in het universitair onderwijs gebeurt vaak op grond van criteria die gericht 

zijn op het gebruik van hogere cognitieve vaardigheden (Woolf, 2004). Deze criteria zijn echter lang 

niet altijd helder en eenduidig en in de loop van het beoordelingsproces spelen veel factoren een 

bemoeilijkende rol (Knight, 2002; Yorke 2002). Zulke factoren zijn bijvoorbeeld de verwachting 

van de beoordelaar, het minder kritisch worden na verloop van tijd en verschil tussen verschillende 

beoordelaars. Hier zijn echter ook beoordelingstechnieken op ontwikkeld, die de betrouwbaarheid 

ten goede komen. Zo kan men de toetsen het beste per vraag nakijken, anoniem, en met een 

voorbeeld antwoord. Daarnaast kunnen beoordelaars van te voren de criteria gezamenlijk 

doornemen, (Fleming, 2003; Erkens, 2002). In het huidige onderzoek betekent dit dat enerzijds 

gekeken moet worden hoe de docenten tot hun cijfer zijn gekomen: Zijn de juiste technieken 

toegepast, om tot een betrouwbaar resultaat te komen? Anderzijds is ook de beoordeling op basis 

van de solo-taxonomie aan deze effecten onderhevig. Er zijn ook hier mogelijkheden om deze 

zoveel mogelijk te ondervangen: Van te voren kan een modelantwoord geformuleerd worden op 

basis van de solo-taxonomie. Door met een eerste versie een aantal tentamens door derden te laten 

beoordelen en de uitkomsten te bespreken, kan dit model worden aangescherpt. Verder kan de 

beoordelaar dezelfde beoordelingstechnieken gebruiken als bij de beoordeling door de docenten zijn 

toegepast. 

  

 Waardering van de beoordeling. 

 Als laatste moet nog genoemd worden, dat cijfers in het onderwijs geen ratio waarde 

hebben. Bij een ratio waarde is er een vaststaand nulpunt, dit is bij toetsen in het onderwijs meestal 

niet zo, omdat er rekening wordt gehouden met motivatie factoren. In sommige artikelen wordt 

gepleit voor een ordinale schaal, met als onderbouwing dat de verschillen tussen de opeenvolgende 

cijfers niet gelijk zijn (Yorke, 2002; Groot, 1969). Toch wordt er meestal gerekend met een 

intervalschaal: Dit heeft als voordeel dat er een gemiddelde berekend kan worden over meerdere 

cijfers, dat ook voor de student inzichtelijk is (Groot; Berkel & Wijnen, 2002). De schaal voor de 

beoordeling op solo-niveau is in feite een rangorde: Het gaat hier om een kwalitatief verschil in het 

tonen van hogere cognitieve vaardigheden. Price en Rust (1999) hebben deze niveaus wel gebruikt 

om tot een cijfer op intervalschaal te komen, evenals Leung (2000). Trigwell en Prosser (1991) 

gebruiken alleen solo-niveau drie en vier en komen tot een dichotome schaal, dus nominaal. 

Aangezien voor het huidige onderzoek alle niveaus worden betrokken in de beoordeling ligt het 

voor de hand om Price en Rust en Leung te volgen en met een intervalschaal te werken. In feite 

geldt hiervoor dezelfde redenering als voor de gangbare cijfers. 
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Onderzoeksvraag 

 

 Op basis van de probleemstelling uit de introductie van deze thesis kan de volgende 

onderzoeksvraag worden geformuleerd: 

 

 Is er een samenhang tussen de hoogte van door de beoordelaar gegeven cijfers voor een 

open vragen tentamen binnen het universitair onderwijs en het niveau van getoonde hogere 

cognitieve vaardigheden, zoals dit met de solo-taxonomie gemeten kan worden? 

 

Deze hoofdvraag is in een viertal onderzoeksvragen onder te verdelen: 

 

1. Welke cognitieve vaardigheden, zoals geordend in de herziene taxonomie van Bloom, 

worden in het tentamen bevraagd? 

2. Wat is het gemiddelde solo-niveau dat per vraag aan de gegeven tentamenantwoorden kan 

worden toegekend? 

3. Welke samenhang bestaat er tussen het solo-niveau en het aantal toegekende punten door 

de docent per tentamenvraag? 

4. Welke samenhang bestaat er tussen het gemiddelde solo-niveau per tentamen en het 

behaalde cijfer? 

 

Aangezien het in het universitair onderwijs gaat om het ontwikkelen van hogere cognitieve 

vaardigheden en de beoordelingen van tentamens ijkpunten zijn voor het behalen van de doelen, 

kunnen de volgende hypothesen gesteld worden: 

 Hypothese I: 

In een open vragen tentamen op universitair niveau worden cognitieve processen verondersteld die 

uitstijgen boven herinneren en begrijpen. 

 Hypothese II: 

Bij het beoordelen van een open vragen tentamen (op universitair niveau) bestaat er een positieve 

correlatie tussen de hoogte van het cijfer en het getoonde gebruik van hogere cognitieve 

vaardigheden. 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden en de houdbaarheid van de hypothesen te onderzoeken, 

is een steekproef genomen van een universitair tentamen waarna een beoordeling volgde met behulp 

van de solo-taxonomie. In de volgende paragrafen worden methode, resultaten en conclusie 

gegeven. 
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Onderzoeksmethode 

 

 

Onderzoeksmateriaal 

 

 Voor het onderzoek is gebruikt gemaakt van open vragen tentamens van het vak Assessment 

en Evaluatie, een derdejaarsvak van de opleiding onderwijskunde, aan de universiteit Utrecht. Dit 

vak stelt in de cursusbeschrijving ten doel het ontwikkelen van kennis en inzicht binnen het thema 

assessment en vaardigheid in het ontwerpen, beoordelen en evalueren van relevant materiaal. 

Bovendien worden synthetiseren, onderzoeken, schrijven en beoordelen genoemd als cursusdoelen 

op het gebied van het verwerven van academische vaardigheden. Het gaat dus niet alleen om 

kennisreproductie, maar ook om gebruik van hogere cognitieve vaardigheden als toepassen, 

analyseren en evalueren (cursusbeschrijving, 2009). De cursus werd afgesloten met een paper en een 

tentamen dat voor 40% meetelde in het cursuseindcijfer. Beide beoordelingsonderdelen moesten 

met tenminste een 5,5 worden afgesloten. Het tentamen bestond uit vijf open vragen die de student 

binnen twee uur moest beantwoorden op ongeveer een half A4 blad per vraag. Op het voorblad van 

het tentamen werd duidelijk gevraagd naar argumentering. Er werd aangegeven dat de 

tentamenvragen een beroep doen op inzicht, analyseren, leggen van verbanden, vergelijken, 

toepassen, combineren en evalueren op basis van kennis en overzicht over de leerstof. De opgaven 

zelf begonnen steeds met enkele inleidende zinnen met gegevens. Daarover of naar aanleiding van 

deze gegevens werd een vraag gesteld. Vraag twee was opgesplitst in een a- en een b-vraag. 

 Het tentamen is indertijd, 2008, door docenten beoordeeld op grond van een van te voren 

opgesteld antwoordmodel per tentamenvraag. Dit antwoordmodel benoemde per vraag de 

onderdelen die punten opleverden en een bijbehorende verdeling van de punten. Uit deze verdeling 

bleek dat punten werden toegekend aan inhoudelijk juiste antwoorden en ook aan de vorm van het 

antwoord waarbij het gebruik van hogere cognitieve vaardigheden een rol speelde. Er werd 

bijvoorbeeld een punt gegeven voor een goede redeneerlijn. Per vraag konden vijf punten behaald 

worden. Het tentamen is nagekeken door twee docenten, vraag 1 t/m 3 door de één, vraag 4 en 5 

door de ander. Achteraf bleek dat vraag drie door het merendeel van de studenten onvoldoende was 

gemaakt. Hierop is besloten om het behaalde puntenaantal voor deze vraag met één punt te 

verhogen.   

 

 Steekproefgrootte. 

 De steekproef is getrokken uit de tentamens die in 2008 zijn gemaakt. Aan dit tentamen 

deden zowel voltijd als deeltijd studenten mee (in totaal 138 studenten). De steekproef omvatte een 

evenredig aantal tentamens uit deze twee groepen. De steekproef is at random getrokken en bestond 

uit vijftig tentamens. Voordat de steekproef getrokken werd zijn de tentamens genummerd, zodat er 
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een koppeling naar de (geanonimiseerde) cijferlijst van de docenten mogelijk bleef. Na trekking zijn 

de tentamens van de steekproef gekopieerd en geanonimiseerd.  

 

Procedure 

 

 Analyse tentamenvragen. 

 Om de eerste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is onderzocht welke cognitieve 

vaardigheden in de tentamenvragen daadwerkelijk werden bevraagd. De vraaganalyse is gebaseerd 

op tabel drie uit het theoretisch kader. In deze tabel wordt de cognitieve dimensie van de herziene 

taxonomie van Bloom zichtbaar, zoals uitgelegd door Krathwohl (2002) en Mayer (2002). Berkel en 

Bax (2002a) gebruiken deze taxonomie om tot een vraaganalyse te komen. Zij geven hiervoor per 

categorie werkwoorden aan, die verwant zijn met het bevragen van de verschillende processen. Zo 

is bijvoorbeeld onderscheiden een werkwoord dat hoort bij ‘analyseren’, berekenen een werkwoord 

dat hoort bij ‘toepassen’. Daarnaast is voor de vraaganalyse gebruik gemaakt van het 

antwoordmodel voor dit tentamen, zoals opgesteld door de docenten. Per tentamenvraag is 

vervolgens gekeken welke werkwoorden in de vraag voorkwamen. Er is bekeken welke cognitieve 

vaardigheden op grond van deze werkwoorden bevraagd werden en ook welke vaardigheden op 

grond van de inhoud van de vraag bevraagd werden. Bovendien is het antwoordmodel van de 

docenten gebruikt om vast te leggen welke cognitieve vaardigheden met punten beloond werden. De 

uitkomst van deze vraaganalyse is voorgelegd aan een subject matter expert, waarna geen bijstelling 

meer nodig was. De uiteindelijke vraaganalyse is opgenomen in bijlage B. 

 

 Model antwoorden ten behoeve van beoordeling  naar solo-niveau.  

Om de tentamens te kunnen beoordelen naar solo-niveau, is per tentamenvraag een modelantwoord 

opgesteld, waarbij voor elk solo-niveau de inhoud van het antwoord werd beschreven. De 

modelantwoorden zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de solo-taxonomie (zie tabel 1 in het 

theoretisch kader) en op het antwoordmodel van de docenten. De eerste versie van de model-

antwoorden zijn becommentarieerd door een subject matter expert, de coördinatrice van de cursus 

assessment en evaluatie. Aan de hand van haar commentaar is een tweede versie opgesteld. Om de 

modelantwoorden nog meer te concretiseren en de helderheid van het taalgebruik te verhogen is 

bovendien samenwerking gezocht met medestudenten. De tweede versie is gebruikt om vijf 

tentamens na te kijken, waarna de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is berekend (K = 0,4). Hierna 

volgde een verfijning van het antwoordmodel. De derde versie is ook getoetst op interbeoordelaars-

betrouwbaarheid, met een andere medewerker, waarbij de ibb hoger uitkwam (K = 0,6). Volgens 

Robson (2002) betekent dit een redelijk goede betrouwbaarheid (Kappa van 0,4 – 0,6 is redelijk, 

Kappa van 0,6 – 0,75 is goed). Deze derde versie is vervolgens vastgesteld als antwoordmodel voor 

beoordeling op solo-niveau. Hierbij waren de volgende argumenten van belang: De 
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interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het antwoordmodel van de docenten is niet berekend, de 

tentamenvragen zijn door een enkele docent nagekeken. Daarmee werd een vergelijkbare situatie 

gezocht wat betreft het antwoordmodel op solo-niveau. Bovendien vond dit onderzoek plaats in het 

kader van een masterstudie, waarbij uitgegaan wordt van een individuele tijdsbesteding. 

 In de antwoordmodellen zijn de solo-niveaus gewaardeerd met een cijfer van één (voor het 

laagste niveau, prestructureel) tot en met vijf (voor het hoogste niveau, extended abstract). Deze 

scores hebben intervalwaarde, net zoals de scores die door de docenten zijn toegekend. In het 

theoretisch kader is deze keuze verantwoord. De antwoordmodellen zijn te vinden in bijlage A.  

 

 Beoordelen van de tentamens. 

 De steekproef tentamens zijn beoordeeld aan de hand van de antwoordmodellen op solo-

niveau. Hierbij is de volgende procedure gehanteerd: De tentamens werden at random geordend en 

in twee stapels verdeeld. Deze verdeling vond plaats om telkens weer bewust met de 

antwoordmodellen om te gaan en gewenning te voorkomen. De antwoorden zijn vervolgens per 

stapel, per vraag beoordeeld en gewaardeerd door de onderzoekster. De resultaten zijn na afloop 

gekoppeld aan het puntenaantal per vraag dat door de docenten is toegekend. Hierbij is gekozen 

voor het opgehoogde puntenaantal bij vraag drie. Dit is voor een correlatie berekening niet van 

belang. Bij het trekken van conclusies over solo-niveau en de hoogte van het toegekende 

puntenaantal moet hier wel rekening mee gehouden worden. Voor de uiteindelijke vergelijking van 

totalen was het echter wel van belang te rekenen met de uiteindelijke puntentelling. 

 

 Statistische analyse. 

 Om inzicht te verkrijgen in de onderzoeksresultaten zijn de frequenties berekend van alle 

gegevens. Er is per vraag een staafdiagram gemaakt, waarbij de resultaten van de beoordeling op 

solo-niveau en de beoordeling van de docenten tegen elkaar afgezet werden. Om de 

onderzoeksvragen te beantwoorden is de correlatie berekend tussen de waardering door de docent en 

de waardering op basis van het toegekende solo-niveau. Hiertoe is eerst met behulp van een 

spreidingsdiagram per vraag gecontroleerd of er sprake was van een lineair verband. Daarna is per 

vraag de Pearson’s correlatiecoëfficiënt r berekend. De significantie is berekend voor een 

betrouwbaarheid van 99% (tweezijdig getoetst). Voor dit hoge betrouwbaarheidsniveau is gekozen, 

omdat er in dit onderzoek veel analyses werden gedaan. Daarmee is de kans dat er samenhang 

gevonden werd vrij groot, waardoor het wenselijk was om de samenhang op basis van toeval zo 

klein mogelijk te houden (Robson, 2002). Om de sterkte van het verband aan te kunnen geven is de 

determinatiecoëfficiënt (r
2
) berekend. Deze geeft het aandeel verklaarde variantie weer. Voor een 

sterk verband moet de determinatiecoëfficiënt groter zijn dan 0,64 (De Vocht, 2006). Beide 

coëfficiënten zijn ook berekend voor het gehele tentamen, op basis van het gegeven cijfer en het 

gemiddelde solo-niveau per tentamen. 
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Resultaten 

 

Bevraagde cognitieve vaardigheden in de tentamenvragen 

 

 De belangrijkste resultaten van de vraaganalyse zijn hier gegeven en samengevat in tabel 5. 

In bijlage B is de volledige vraaganalyse per vraag opgenomen. 

In de vragen werd voornamelijk gevraagd naar de volgende cognitieve vaardigheden: 

• Herinneren ; betekenis van begrippen kennen en bepaalde kennis reproduceren. 

• Begrijpen ; interpreteren van gegevens en uitleggen, conclusies trekken. 

• Analyseren ; differentiëren van gevolgen, toeschrijven van voorwaarden of argumenten 

  aan bepaalde begrippen. 

• Evalueren ; oordelen over een thema, over oplossingen. 

In het docenten antwoordmodel van vraag 2b werd bovendien toepassen expliciet gevraagd en bij 

vraag drie werd een punt toegekend aan creëren. In het antwoordmodel van de docenten werden de 

punten steeds cumulatief toegekend, waarbij de meeste punten toegekend werden aan analyseren en 

begrijpen. In bijlage B, tabel B1, is het toegekende puntenaantal zichtbaar gemaakt. In elke vraag 

werden meerdere cognitieve vaardigheden bevraagd. De nadruk bij de meeste vragen lag op 

analyseren en begrijpen.  

 

Beoordeling op basis van de solo-taxonomie 

 

 Toegekend solo-niveau. 

 In tabel vijf is een overzicht gegeven van het gemiddelde solo-niveau, het minimum, 

maximum en de modus per tentamenvraag. Uit dit overzicht blijkt dat aan de meeste antwoorden in 

het gehele tentamen solo-niveau drie is toegekend, dit is het multistructurele niveau. Het gemiddelde 

voor het solo-niveau lag hier iets onder (M = 2,77). De docentbeoordeling leverde per antwoord 

gemiddeld 3,05 punt op, van de vijf punten per vraag.  

 

 Samenhang tussen solo niveau en toegekend puntenaantal. 

 De spreidingdiagrammen voor de tentamenantwoorden toonden een lineair verband tussen 

het toegekende solo-niveau en het toegekende aantal punten door de docenten (zie ook figuur 7). In 

tabel zes is de correlatie gegeven tussen het solo-niveau en het aantal toegekende punten door de 

docenten per tentamenvraag. De gevonden correlatie lag tussen 0,66 en 0,83. De correlatie tussen 

het gemiddelde solo-niveau en het uiteindelijke cijfer was 0,89. Deze waarden waren alle 

significant, rcrit.(50) = 0,38 ,  p < .01. De verklaarde variantie liet zien, dat de sterkte in samenhang 

verschillend was, van redelijk tot sterk (zie tabel 6).  
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Tabel 5. descriptieve gegevens van de tentamen antwoorden (n = 50) voor solo- en docent beoordeling. 

 

 

 

Tabel 6. Correlatie tussen solo-niveau en puntenaantal per tentamenvraag. 

Tentamenvraag 1 2 3 4 5 Gemiddeld 

Pearsons r (50) 

 

0,659** 0,735** 0,830** 0,809** 0,692** 0,889** 

Verklaarde 

variantie r
2
 

0,434 0,539 0,688 0,655 0,479 0,79 

** significantie bepaald bij rcrit. (50) = 0,38 ,  p < .01. 

 

 

Vraag/ 

beoordeling 
1 

solo 

 1 

docent 

 2a 

solo 

 2b 

solo 

 2 

docent 

 3 

solo 

 3 

docent 

 4 

solo 

 4 

docent 

 5 

solo 

 5 

docent 

 Gem. 

solo 

 Gem. 

docent 

M 3.36  3.56  1.92  2.36  2.34  2.62  3.23  2.88  2.83  2.80  3.05  2.77  3,05 

Modus 3  3.50  2  3  1.75  3  3  3  2.00  3  3.00   3  3 

SD .66  .78  .70  .88  .94  .90  .85  .72  1.05  .76  .98  0.41  0,98 

Min. 2  1.75  1  1  .50  0  1.75  1  .50  1  1.00  1  1 

Max. 5  5.00  4  4  4.50  4  5.00  4  5.00  5  5.00   5  5 
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Toelichting op de gevonden correlatie 

 Ten behoeve van een heldere discussie over de resultaten wordt per tentamenvraag een 

toelichting gegeven op de resultaten. In figuur één tot en met vijf is namelijk te zien dat per solo-

niveau het gemiddeld aantal toegekende punten oploopt, maar dat er binnen elk niveau een 

duidelijke differentiatie is. 

 

 Tentamenvraag 1. 

 Voor tentamenvraag één was het verband tussen de docentbeoordeling en het toegekende 

solo-niveau niet zo sterk, r
2
 = 0,43

 
. In figuur 1 is te zien dat solo-niveau één (prestructureel begrip) 

geen enkele keer is toegekend. Solo-niveau twee (unistructureel begrip) is twee keer toegekend. De 

docentbeoordeling leverde voor dit niveau rond de twee punten op. Dit was minder dan de helft van 

het aantal mogelijke punten. Solo-niveau drie (multistructureel begrip) werd vaak toegekend. De 

docentbeoordeling liep op dit niveau het meest uiteen, van twee punten, tot vier en een halve punt. 

Kwalitatieve analyse van deze antwoorden wees uit, dat een antwoord op niveau drie uitvoeriger 

kon zijn en meer juiste gegevens kon bevatten waardoor het puntenaantal wel steeg, maar het solo-

niveau niet. Ook was in het solo-antwoordmodel gekozen voor beoordeling op basis van het noemen 

van minimaal twee kritiekpunten, terwijl de docentbeoordeling gebaseerd was op drie kritiekpunten 

(zie bijlage A).  

 

Figuur 1. docentbeoordeling per solo-niveau van de antwoorden op vraag 1. 
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 Tentamenvraag twee. 

 Het verband tussen de docentbeoordeling en het toegekende solo-niveau was voor vraag 2 

redelijk sterk, r
2
 = 0,54. In figuur 2 is ervoor gekozen om zowel het solo-niveau voor de antwoorden 

op vraag 2a weer te geven, als het solo-niveau voor vraag 2b. Hoewel deze figuur hierdoor iets 

moeilijker te lezen is, geeft het veel meer reliëf aan de uitkomsten dan het gemiddelde solo-niveau 

zou doen. Meestal was voor solo-niveau één een hoger puntenaantal toegekend door de docent. Uit 

kwalitatieve analyse van deze antwoorden bleek dat puntjes zijn vergaard door enkele goede 

woorden, of een toevallige zin. Uit opmerkingen in de kantlijn viel op te maken dat dit met de 

goodwill van de docent te maken had. Verder viel op dat voor solo-niveau twee voor vraag 2a en 

niveau drie voor vraag 2b het puntenaantal sterk varieerde, van 0,75 tot 3,5. Ook hier gold net als bij 

tentamenvraag één, dat het antwoord op niveau drie meer uitgebreid kon zijn en daardoor soms 

beter beoordeeld werd. Opvallend is het antwoord, waarbij voor beide deelvragen solo-niveau drie is 

toegekend en een score van 4,5 punt is behaald. Kwalitatieve analyse liet zien dat bij dit tentamen 

het antwoord buiten het antwoordmodel voor het solo-niveau viel. Een strikte toepassing van dit 

model leidde tot indeling in niveau drie, maar een ruimere opvatting zou misschien leiden tot niveau 

vijf (extended abstract), namelijk verder gaand dan de vraag eigenlijk verwacht.  

 

Figuur 2. solo-niveau vraag 2b en docentbeoordeling vraag 2, afgezet tegen solo-niveau vraag 2a. 
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 Tentamenvraag drie. 

 Vraag drie toonde een sterk verband tussen het solo-niveau en het puntenaantal, r2 = 0,69. 

Bijzonder bij deze vraag was dat de docentbeoordeling naderhand met één punt is opgehoogd. Dit 

betekende, dat de antwoorden op solo-niveau één (prestructureel begrip) nu merendeels twee punten 

toegekend kregen, terwijl dit oorspronkelijk één punt was. Op solo-niveau drie (multistructureel 

begrip) kon zo ook een uitschieter naar boven ontstaan (zie figuur drie). Er zijn twee lage 

beoordelingen op dit niveau: In het ene tentamen werd wel veel kennis ten toon gespreid, maar deze 

was niet adequaat ingezet, het andere tentamen was nipt niveau drie. Voor één tentamen kon geen 

solo-niveau worden bepaald (-) ten gevolge van een onvolledige kopie van het tentamen. 

 

Fig.3. docentbeoordeling per solo-niveau van de antwoorden op vraag 3.  
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 Tentamenvraag vier. 

 Het verband tussen het solo-niveau en het toegekende puntenaantal voor de antwoorden op 

vraag vier was sterk, r
2
 = 0,66 . In figuur vier is te zien dat solo-niveau één slechts één keer is 

toegekend. Dit antwoord werd met een halve punt gewaardeerd in de docentbeoordeling. Solo-

niveau twee werd vaker toegekend, meestal leverde dit twee punten op in de docentbeoordeling, één 

keer één punt en één keer drie punten: Kwalitatieve analyse liet zien dat het eerste antwoord te 

mager was voor solo-niveau twee, maar steeg door juist gebruik van termen wel boven solo-niveau 

één uit. Het tweede antwoord was te mager voor niveau drie, omdat het te veel losse opmerkingen 

waren. Antwoorden op solo-niveau vier (relationeel niveau) werden meestal met vier punten of 

meer gewaardeerd door de docent , één keer met drie en een half. Bij dit tentamen was het solo-

niveau een ‘magere’ vier. 

 

Figuur 4. docentbeoordeling per solo-niveau van de antwoorden op vraag 4. 
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 Tentamenvraag vijf. 

 Het verband voor de antwoorden op vraag vijf tussen het solo-niveau en de 

docentbeoordeling was niet zo sterk, r
2
 = 0,48. Figuur vijf laat zien dat solo-niveau één 

(prestructureel begrip) één keer werd toegekend, waarbij ook een lage docentscore werd behaald. De 

docentwaardering voor de antwoorden op solo-niveau twee (unistructureel begrip) liet meer 

spreiding zien. Bij één tentamen is hier een fout geslopen in de docentbeoordeling; op het tentamen 

waren twee punten toegekend maar in de lijst zijn dit er vier geworden. Bij antwoorden op solo-

niveau drie (multistructureel begrip) was de grootste spreiding te zien naar docentbeoordeling. Dit 

had evenals in vorige vragen te maken met het al dan niet uitgebreid antwoord geven, waarbij wel 

binnen hetzelfde begripsniveau werd gebleven. Ditzelfde gold voor solo-niveau vier. Solo-niveau 

vijf was voor deze vraag één keer toegekend en werd gewaardeerd met het maximale aantal punten 

door de docent. 

Figuur 5. docentbeoordeling per solo-niveau van de antwoorden op vraag 5. 
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Resultaten voor het totaalgemiddelde 

  

 In figuur 6 is een staafdiagram getoond, van het gemiddelde solo-niveau per vraag en het 

gemiddelde puntenaantal. Deze figuur toont een sterke samenhang tussen beide gegevens, waarbij 

het verschil tussen het solo-niveau en het puntenaantal bij vraag 1, 2, en 5 redelijk gelijk is. Het 

verschil bij vraag drie is groter, hier moet rekening gehouden worden met de ophoging van het 

puntenaantal. Vraag vier kende weliswaar een sterk verband tussen het solo-niveau en het 

puntenaantal, maar wijkt qua vorm iets af van de andere gemiddelden. 

 De correlatie tussen het solo-niveau en de docentbeoordeling was significant, het verband 

sterk, r = 0,89 , rcrit.(50) = 0,38 ,  p < .01 ; r
2 = 0,79. In figuur 7 wordt de spreidingsdiagram 

getoond, waarin dit verband zichtbaar is. De uitschieter in dit diagram naar boven voor een laag 

solo-niveau is te verklaren uit het eerder genoemde ontbreken van een solo-niveau voor één van de 

antwoorden voor dit tentamen. Dit tentamen is daarom niet meegeteld in de uiteindelijke 

correlatieberekening.  

In bijlage C wordt een overzicht gegeven van alle resultaten. 

 
Figuur 6. gemiddeld solo-niveau en gemiddeld puntenaantal per tentamenvraag. 
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Figuur 7. Spreidingsdiagram van het uiteindelijke cijfer over het gemiddelde solo-niveau per tentamen. 

N.B. de uitschieter voor solo-niveau 2 en cijfer 7,5 is ontstaan door het ontbreken van een solo beoordeling 

voor (als zeer goed beoordeelde) vraag drie. 
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Conclusie 

 

 Voor de masterthesis van de opleiding onderwijskunde is een onderzoek gedaan naar de 

relatie tussen de getoonde cognitieve vaardigheden en de hoogte van het behaalde tentamencijfer 

voor een open vragen tentamen. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren is gebruik gemaakt van de 

solo-taxonomie die gebaseerd is op de structuur van de leeropbrengst. In het theoretisch kader van 

dit onderzoek is aangetoond dat deze taxonomie een duidelijke samenhang vertoont met diep leren 

en met het gebruik van hogere cognitieve processen. Het onderzoek richtte zich op een viertal 

vragen, die nu op basis van de gegevens uit de resultatenparagraaf kunnen worden beantwoord. 

 

 1. Welke cognitieve vaardigheden, zoals geordend in de herziene taxonomie van Bloom, 

worden in het tentamen bevraagd? Het blijkt dat in de tentamenvragen voornamelijk begrijpen en 

analyseren worden bevraagd. Herinneren en evalueren komen eveneens aan bod. Toepassen en 

creëren komen impliciet aan bod, doordat daar punten voor worden toegekend in de beoordeling. In 

de herziene taxonomie van Bloom worden de cognitieve vaardigheden ingedeeld van herinneren, via 

begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren naar creëren (zie tabel 3). Er worden in het tentamen dus 

hogere cognitieve vaardigheden bevraagd, hoewel de nadruk ligt op de middelste vaardigheden, 

begrijpen en analyseren. 

 2. Wat is het gemiddelde solo-niveau dat per vraag aan de gegeven tentamenantwoorden 

kan worden toegekend? Het blijkt dat het gemiddelde solo-niveau voor vraag één iets hoger ligt dan 

voor de andere vragen. Dit komt neer op ruim niveau drie, terwijl bij de andere vragen het 

gemiddelde ruim niveau twee was. Het meest toegekende solo-niveau voor vraag twee is niveau 

twee, voor alle andere vragen niveau drie. 

 3. Welke samenhang bestaat er tussen het solo-niveau en het aantal toegekende punten door 

de docent per tentamenvraag? Het blijkt dat voor elke vraag een positieve en significante correlatie 

is gevonden tussen het toegekende solo-niveau en het aantal punten dat door de docent is toegekend, 

bij een betrouwbaarheid van 99%. De correlatie is voor vraag drie en vier hoog genoeg om van een 

sterk verband te kunnen spreken.  

 4. Welke samenhang bestaat er tussen het gemiddelde solo-niveau per tentamen en het 

behaalde cijfer? Voor de tentamens in totaal is er een positieve en significante correlatie gevonden 

tussen het gemiddelde solo-niveau en het behaalde cijfer. De verklaarde variantie geeft een sterk 

verband aan. 

  

Na beantwoording van de deelvragen kan de hoofdvraag nu bevestigend beantwoord worden: Er is 

een samenhang tussen de hoogte van door de beoordelaar gegeven cijfers voor een open vragen 

tentamen binnen het universitair onderwijs en het niveau van getoonde hogere cognitieve 

vaardigheden. Deze samenhang is positief en er is gemiddeld  sprake van een sterk verband. 
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Discussie 

 

 De hypothesen die in dit onderzoek waren gesteld, kunnen beide worden aangenomen op 

grond van de resultaten: In een open vragen tentamen worden cognitieve processen verondersteld 

die uitstijgen boven herinneren en begrijpen en bij de beoordeling bestaat er een sterke positieve 

correlatie tussen de hoogte van het cijfer en het tonen van hogere cognitieve vaardigheden. Enige 

nuancering is echter op zijn plaats.  

 

Nuancering van de uitkomsten 

 

 Duidelijkheid van de vragen. 

 Om het tonen van hogere cognitieve vaardigheden te bewerkstelligen is het belangrijk dat in 

de vraag expliciet gesteld wordt, welke vaardigheden verwacht worden (Airasian en Miranda, 

2002). In het onderzochte tentamen worden wel hogere cognitieve vaardigheden bevraagd, maar 

niet altijd expliciet benoemd in de vraag. Uit de analyses blijkt dat over het algemeen deze hogere 

cognitieve vaardigheden niet worden getoond in de antwoorden. Uit de vraaganalyse blijkt dat de 

werkwoorden die horen bij hogere cognitieve vaardigheden (Berkel & Bax, 2002a) niet zo duidelijk 

in de vragen zijn terug te vinden. Bovendien blijken in het antwoordmodel van docenten twee 

vaardigheden benoemd en gewaardeerd, die niet als zodanig te herkennen zijn in de vraag 

(toepassen en creëren). Op het voorblad van het tentamen wordt wel expliciet genoemd dat het 

tentamen een beroep doet op hogere cognitieve vaardigheden: Het is echter de vraag of een student 

die het tentamen maakt hiernaar terug bladert, of dit onthoudt. De tijdsdruk en prestatiedruk zou 

hierbij negatief kunnen werken (Yorke et al., 2000). Het zou wellicht beter zijn als in de vraag zelf 

de beoogde vaardigheden opgenomen worden in de werkwoorden, zodat de student meer expliciet 

weet welk niveau verwacht wordt. In een vervolgonderzoek zou gekeken kunnen worden naar het 

resultaat in een vergelijkbaar tentamen, waarbij de gevraagde hogere cognitieve vaardigheden 

expliciet in elke tentamenvraag worden benoemd. 

 

 Gemiddeld getoonde cognitieve vaardigheden in relatie tot het cijfer. 

 Het gemiddelde antwoordniveau op de tentamenvragen lag op solo-niveau drie: In het 

theoretisch kader beschreven als weten over (zie tabel 1). In tabel vier in het theoretisch kader wordt 

verondersteld dat solo-niveau drie niet voldoende is om een vraag in het domein van analyseren en 

evalueren juist te beantwoorden. Het gemiddelde cijfer voor het tentamen was een zes, dat betekent 

net voldoende. De gevraagde cognitieve vaardigheden waren voornamelijk begrijpen en analyseren. 

Het blijkt dus mogelijk om op basis van een gemiddelde cognitieve vaardigheid (solo-niveau drie) 

een voldoende te halen. Dit aandachtspunt sluit aan bij onderzoek van Tynjalä (1998). Zij wijst op 

het feit dat op basis van solo-niveau drie een uitgebreid antwoord gegeven kan worden, dat 
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inhoudelijk veel goede aspecten bevat. In het theoretisch kader van het onderhavige onderzoek is op 

basis van literatuur aangetoond dat op solo-niveau drie de student geen gebruik maakt van diep leren 

en hogere cognitieve processen. Hierdoor ontstaat dus geen mogelijkheid om de hogere cognitieve 

vaardigheden eigen te maken en te tonen. De doelen van het universitair onderwijs worden dan niet 

gehaald. Als het voor studenten altijd mogelijk is om op basis van solo-niveau drie een zes te halen 

voor toetsen, dan betekent dit dat deze studenten de studie doorlopen zonder hogere cognitieve 

vaardigheden te tonen. De samenhang tussen de toetsen en het behalen van de doelen van 

universitair onderwijs gaat dan voor deze groep studenten niet op.  De vraag is of voor elke toets 

tijdens de studieloopbaan deze zak/slaag grens hetzelfde ligt. Vervolgonderzoek zou zich kunnen 

richten op meer inzicht in dit verband tussen solo-niveau en zak/slaaggrens van tentamens in het 

universitair onderwijs. Ook zou onderzocht kunnen worden in hoeverre dit thema speelt bij andere 

vormen van assessment tijdens de studieloopbaan van een student. Het geheel van assessment is 

uiteindelijk bepalend voor het wel/niet slagen op universitair niveau. Als blijkt dat de zak/slaaggrens 

inderdaad op soloniveau drie te passeren is, is dit een zaak van universitair belang gezien de 

genoemde doelen van universitair onderwijs. Verhoging van het niveau voor deze grens vraagt 

echter ook om verdieping in het cijfersysteem; de vraag is of er voldoende differentiatie overblijft 

voor soloniveau vier en vijf om de ruimte van voldoende naar helemaal goed te vullen. Hier wordt 

in deze discussie nader naar gekeken bij waardering van cognitieve vaardigheden en gebruik van 

solo-taxonomie. 

  

 Tonen van hogere cognitieve vaardigheden in een toetssituatie. 

 Uit het onderzoek blijkt dat hogere cognitieve vaardigheden weliswaar in het tentamen 

worden bevraagd, maar dat zij niet veelvuldig worden getoond in de antwoorden. Dit kan toevallig 

zijn, bij dit tentamen. Het kan ook zijn dat het tonen van hogere cognitieve vaardigheden in een 

toetssituatie niet vanzelfsprekend verondersteld kan worden bij studenten. Gow en Kember (1990) 

wijzen op de invloed van studiedruk en motivatie op het leerproces tijdens de studie. Met een 

oppervlakkig leerproces is solo-niveau drie haalbaar, zoals in het theoretisch kader wordt 

aangetoond (zie tabel 2). Gow en Kember vonden een toename van dit leerproces in de eerste jaren 

van universitair onderwijs, o.a. ten gevolge van de studiedruk. Biggs en Collis (1982) stellen 

weliswaar dat hogere solo-niveaus voor studenten goed haalbaar zijn, maar geven ook aan dat 

terugval mogelijk is in een situatie waar tijdsdruk en onervarenheid met de leerstof een rol spelen. 

Dit kan in een cursus zoals Assessment en Evaluatie het geval zijn. Deze cursus duurt ongeveer tien 

weken, en wordt afgesloten met een tentamen en een (Engels) paper. In het begin van de cursus is er 

nog geen inzicht mogelijk voor de student in alle leerstof. De eigenlijke verbinding met de leerstof 

kan waarschijnlijk pas halverwege de cursus plaats vinden. Dan blijft er een korte tijdspanne over. 

Voor diep leren en daarmee voor het tonen van hogere cognitieve vaardigheden is het belangrijk dat 

de student de stof eigen kan maken: Volgens Entwistle en Entwistle (1991) gebeurt dit onder andere 
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door het hernemen, in eigen woorden vatten en overdenken van de stof. De vraag is, of hiervoor 

binnen de cursustijd voldoende tijd is. Bovendien beschrijven deze onderzoekers dat er voor het 

tonen van hogere cognitieve vaardigheden tijd nodig is tijdens het toetsproces om na te denken over 

het gevraagde probleem (Entwistle & Entwistle, 1991). De vraag is of dit in twee uur mogelijk is 

voor vijf vragen. De cursus wordt afgesloten met een toets en een paper. Bij de paper geldt de 

tijdsdruk in veel mindere mate. Nader onderzoek zou kunnen uitwijzen in hoeverre hier wel hogere 

cognitieve vaardigheden getoond worden. Dit zou betekenen dat binnen tien weken het wel 

mogelijk is hogere cognitieve vaardigheden te ontwikkelen op een bepaald leergebied. Bovendien 

zou gekeken kunnen worden naar de samenhang tussen deze cursus en opeenvolgende cursussen op 

het gebied van assessment en evaluatie. Als er een duidelijke samenhang in leerstof geconstateerd 

kan worden, zou onderzocht kunnen worden of na langere tijd het tonen van hogere cognitieve 

vaardigheden meer gemeengoed is geworden. Een laatste optie die door Gow en Kember (1990) 

wordt genoemd is de afnemende motivatie van studenten in het derde studiejaar. Het zou kunnen 

zijn dat dit ook een rol speelt en studenten zodoende meer gericht zijn op het halen van het tentamen 

dan op het begrijpen en opnemen van de leerstof.  

 Het is de vraag of studenten in het derde studiejaar al hogere cognitieve vaardigheden 

kunnen tonen, of dat dit pas in het masterjaar mogelijk is. Boulton-Lewis (1994) laat in haar 

onderzoek naar kennis over leren zien dat studenten op de universiteit deze kennis voornamelijk op 

solo-niveau drie uiten en dat dit in de loop der studiejaren niet verandert. Pas in het laatste studiejaar 

ziet zij een vooruitgang. Dit sluit aan bij de review van Entwistle en Peterson (2004) waarin een 

verband gelegd wordt tussen het leerproces en het epistemologische inzicht in kennis. Dit inzicht 

ontwikkelt zich door leerervaringen van dualisme naar relativisme, maar deze ontwikkeling vindt 

vaak pas plaats binnen het tertiair onderwijs. Pas in het laatste studiejaar komen studenten in hogere 

stadia van het relativisme, waarbij steeds meer bewustzijn ontstaat voor de eigen bijdrage aan en 

interpretatie van kennis. Entwistle en Peterson wijzen op de samenhang tussen leerproces en 

epistemologische overtuiging: Een diep leerproces komt vaker voor bij een relativistische 

overtuiging. Aangezien een diep leerproces nodig is om hogere cognitieve vaardigheden te tonen, 

zou dat betekenen dat dat pas in het laatste studiejaar echt mogelijk is. Daarnaast speelt leeftijd een 

rol, oudere studenten vertonen vaker een relativistische overtuiging en ook vaker een diep 

leerproces (Entwistle & Peterson; Gow & Kember, 1990). In het huidige onderzoek is hier niet naar 

gekeken, maar er zijn aanknopingspunten om dit wel te doen; het kan zijn dat de deeltijdstudenten 

duidelijk ouder waren dan de voltijdstudenten. Bovendien wordt de cursus ook gevolgd door 

premaster-studenten die meestal ouder zijn dan de gangbare derdejaars. Het is mogelijk dat 

differentiatie naar deze categorieën meer duidelijkheid geeft wat betreft het al dan niet tonen van 

hogere cognitieve vaardigheden. Hiervoor moet een koppeling naar persoonsgegevens gemaakt 

worden, die voor dit onderzoek niet voorhanden was. 
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 Als laatste discussiepunt bij dit thema kan gekeken worden naar de leersituatie voorafgaand 

aan de toets. Boulton-Lewis (1994) vraagt zich af of studenten de vraag naar hogere niveaus van 

denken wel voldoende tegenkomen en of zij hun eigen proces in deze voldoende bewust zijn. 

Volgens Entwistle en Peterson (2004) wordt de epistemologische overtuiging beïnvloed door 

opgedane leerervaringen. Het is volgens hen dan ook gewenst dat studenten ‘aan het denken’ 

worden gezet, maar wel zo dat het vertrouwd is om dat te doen. Zij wijzen er namelijk op, dat het 

niet gemakkelijk is voor studenten om hun eerdere overtuiging los te laten. De omgeving zal dan 

ook ruimte moeten bieden om die ontwikkeling te gaan en onderwijs zal qua vorm en toetsen in lijn 

moeten zijn daarmee. Zij geven enkele richtlijnen waaraan zo’n omgeving zou moeten voldoen en 

verbinden dit met een op zelf construeren van kennis gerichte omgeving. Tynjalä (1998) toont een 

verband aan tussen het tonen van hogere cognitieve vaardigheden in een tentamen en de 

leeromgeving: Studenten die een constructivistische leeromgeving hadden gehad toonden meer 

antwoorden op solo-niveau vier en vijf dan studenten in een traditionele leeromgeving. De cursus 

assessment en evaluatie bestaat uit werkcolleges, hoorcolleges en zelfwerkzaamheid. Om deze 

omgeving te karakteriseren als een leeromgeving die studenten aanzet tot ontwikkeling in 

epistemologisch inzicht en in leerproces is meer onderzoek nodig. Nier alleen onderzoek naar 

kenmerken van zo’n leeromgeving kan worden gedaan; Entwistle en Peterson wijzen in dit verband 

op het bestaan van vragenlijsten waarmee studenten zelf ondervraagd kunnen worden naar hun 

beleving van de leeromgeving. 

 

 Waarderen van cognitieve vaardigheden en gebruik van de solo-taxonomie. 

 Uit de bespreking per vraag in de resultatenparagraaf kwam naar voren dat voor solo-niveau 

één (prestructureel begrip) wel punten zijn toegekend. Prestructureel begrip betekent dat er geen 

noemenswaardige kennis over het onderwerp getoond wordt. Dit zou betekenen dat er eigenlijk 

geen punten kunnen worden toegekend. Er spelen hier waarschijnlijk andere overwegingen een rol 

bij het geven van een cijfer. Eén daarvan zou motivatie van de student kunnen zijn (Berkel & 

Wijnen, 2002). Een te laag cijfer werkt demotiverend, waardoor de student niet meer werkt aan 

verbetering. Een andere reden zou kunnen zijn, dat docenten hun eigen onderwijs in twijfel trekken 

als er zeer slecht gescoord wordt (contaminatie effect, Erkens, 2002). Docenten kunnen daardoor 

geneigd zijn om te zoeken naar goede elementen en deze alsnog waarderen. 

 In het midden van het beoordelingsgebied valt op dat solo-niveau twee en drie het meest 

zijn toegekend. Het gemiddelde solo-niveau ligt ook tussen deze beide in. Tijdens de beoordeling op 

solo-niveau bleek, dat deze twee niveaus het meest samenhangen. Niveau drie is een uitbreiding van 

de in twee getoonde vaardigheden. De stap naar niveau vier is echter groter. Op niveau vier moeten 

relaties gelegd worden en moet een consistent geheel ontstaan als antwoord. Dit vraagt duidelijk 

hogere cognitieve vaardigheden dan niveau drie. In dit onderzoek is er van uit gegaan dat de afstand 

tussen de verschillende solo-niveaus vergelijkbaar was met de afstand tussen gegeven cijfers. Deze 
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intervalschaal is aangehouden op basis van de literatuur (Leung, 2000; Price & Rust, 1999). Door de 

opgedane ervaring met de indeling naar solo-niveau kan hier echter een vraagteken bij gezet 

worden. Biggs (1992) stelt voor om op grond van de solo-taxonomie een tweedimensionale 

beoordelingsschaal te hanteren. Hierbij wordt de eerste dimensie bepaald door het solo-niveau, de 

tweede dimensie door de volledigheid van het antwoord op dit solo-niveau. In het Engelse 

cijfersysteem is dit niet zo wereldvreemd als dit lijkt voor het Nederlandse systeem. In Nederland 

wordt een puntenverdeling van 1-10 aangehouden. In het Engelse systeem is al een verdeling in A1 

en A2, B1 en B2 enz. Biggs onderkent overigens het probleem van ordinaire of interval inschaling, 

maar vindt dit van ondergeschikt belang. Het voorstel van Biggs sluit aan bij dit onderzoek waarbij 

binnen een solo-niveau het toegekende puntenaantal varieerde. Een voordeel van zo’n systeem zou 

zijn, dat er meer zicht komt op het tonen van hogere cognitieve vaardigheden, terwijl er voldoende 

ruimte blijft voor differentiatie – ook voor de hogere solo-niveaus. Hierdoor zou ook meer 

differentiatie mogelijk zijn boven de zak/slaaggrens, als deze voor (bepaalde) toetsen tussen niveau 

drie en vier gelegd zou worden. 

 De genoemde onderzoekers stellen allen voor om de solo-taxonomie als ondergrond te 

gebruiken voor een beoordelingsmatrix (Biggs, 1992; Leung, 2000; Price & Rust, 1999). Ook in het 

uitgevoerde onderzoek is dit zo gehanteerd. Hierbij werd duidelijk dat het antwoordmodel niet altijd 

helder was. Dit probleem wordt in de literatuur ook benoemd, maar de waarde van beoordeling op 

grond van de solotaxonomie in feedback gesprekken staat hier tegenover. Dit is in het huidige 

onderzoek niet aan de orde geweest. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de kwalitatieve 

verschillen tussen de onderscheiden solo-niveaus en de consequenties daarvan voor een 

beoordelingsmatrix en voor een waarderingsschaal.  

 

Reikwijdte van het onderzoek 

 

 Het onderzoek omvatte de beoordeling van een derdejaars tentamen van de opleiding 

onderwijskunde aan de universiteit Utrecht. De vraag is in hoeverre dit onderzoek een uitspraak kan 

doen over open vragen tentamens binnen de universitaire wereld in het algemeen. Hierbij spelen 

meerdere aspecten een rol. Yorke en collega’s (2000) maken in hun onderzoek naar beoordeling in 

Groot-Brittannië onderscheid in tentamens voor exacte vakken en voor zogenaamde zachte vakken, 

zoals geschiedenis en talen. Zij vonden een veel grotere spreiding van cijfers voor exacte vakken, 

dan voor de andere categorie. Dit heeft volgens hen te maken met de eenduidigheid in criteria die 

sneller en beter bereikt kan worden voor een tentamen wiskunde dan voor een essay Engels. Voorts 

wijzen zij in dit onderzoek op de verschillen in beoordelaarvaardigheid. Zoals in de literatuur wordt 

aangegeven is het belangrijk dat beoordelen gebeurt met in acht neming van verschillende regels 

(bv. het opstellen van een antwoordmodel, het anoniem nakijken, Berkel & Bax, 2002a). Yorke en 

collega’s troffen lang niet altijd goede procedures aan. Dochy (2001) wijst op het belang van het 
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juist stellen van de vragen, waardoor integratie van verschillende kenniscomponenten nodig is. 

Testitems moeten ook vragen naar hoe en waarom, niet alleen naar het wat. Als nu naar het 

tentamen voor Assessment en Evaluatie gekeken wordt, kan gezegd worden dat dit vak meer in het 

zachte gebied van de universitaire wereld thuis hoort. Onderwijskunde maakt deel uit van de 

faculteit sociale wetenschappen. Bovendien bevestigt de concentratie van de scores rondom het 

cijfer zes in dit tentamen de bevinding van Yorke en collega’s (2000). Het is echter de vraag of dit 

tentamen representatief is voor tentamens in dit zachte gebied van de universitaire opleidingen. De 

opmerkingen van Yorke en collega’s en van Dochy (2001) doen vermoeden dat het opstellen van 

vragen en het beoordelingsproces van een tentamen niet altijd juist gebeuren. Dit is voor docenten 

onderwijskunde natuurlijk bekend terrein. Zij hebben als beoordelaars de juiste procedure gevolgd 

en ook het tentamen is in principe juist opgesteld. Hierdoor is misschien een hogere correlatie 

bereikt met het tonen van hogere cognitieve vaardigheden dan bij tentamens in andere vergelijkbare 

opleidingen het geval is. In die zin is dit tentamen misschien niet representatief voor tentamens in de 

sociale wetenschappen.  

 Het onderzoek zelf kende enkele beperkingen. De steekproef was voldoende groot om 

uitspraken te kunnen doen over dit tentamen. De steekproef is echter maar uit één jaargang en uit 

één cursus getrokken. De onderzoekster heeft weliswaar ervaring in het beoordelen op hoger 

onderwijs niveau, maar geen ervaring op universitair niveau. Het kan zijn dat dit de beoordelingen 

heeft beïnvloed. Ook bleken de opgestelde antwoordmodellen om de solo-niveaus te bepalen niet 

altijd toereikend. Hoewel in de literatuur wordt onderkend dat criteria lang niet altijd eenduidig zijn, 

moet daar toch naar gestreefd worden (Yorke et al., 2000; Yorke, 2002; Woolf, 2004; Price & Rust, 

1999). Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op een herhaling van dit onderzoek, waarbij 

aandacht wordt besteed aan verbetering van de antwoordmodellen. Ook is het zinnig om dit 

onderzoek uit te breiden naar andere onderdelen van de opleiding onderwijskunde, waarbij meerdere 

studiejaren onderzocht kunnen worden en verschillende tentamens. Ten derde zou vervolgonderzoek 

zich kunnen richten op andere opleidingen. Een andere uitkomst van het onderzoek zou dan ook 

veroorzaakt kunnen worden door een verschil in kennis over en ervaring met beoordelen van de 

docenten. 

 Afsluitend kan gezegd worden dat dit onderzoek een bijdrage heeft geleverd aan het 

onderzoek naar het verband tussen toetsen en onderwijsdoelen: Het is mogelijk om het verband aan 

te tonen tussen een afzonderlijk tentamen en de grote onderwijsdoelen van de universiteit, die liggen 

op het vlak van het ontwikkelen van hogere cognitieve vaardigheden. De solotaxonomie biedt goede 

mogelijkheden om deze samenhang aan te tonen. Het onderzoek geeft goede aanknopingspunten tot 

vervolgonderzoek. 
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Bijlage A: Antwoordmodel op basis van de solo-taxonomie (blad 1- 7) 

 

 
 Voor het onderzoek is een modelantwoord opgesteld op basis van de solo-taxonomie, zoals 

gegeven door Biggs en Collis (1982). Hierbij is ook gebruik gemaakt van het modelantwoord dat 

door docenten is opgesteld, ter beoordeling van de juistheid van de inhoud van de antwoorden. In 

tabel A1 is nogmaals de solo-taxonomie samengevat. In de diverse onderzoeken waarin de solo-

taxonomie wordt gebruikt om werk van studenten te beoordelen, wordt gewezen op de 

betrouwbaarheidsproblematiek die hierbij kan ontstaan (Leung, 2000; Price & Rust, 1999). Om de 

betrouwbaarheid zeker te stellen, is er een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend voor dit 

antwoordmodel (K = 0,6). Dit is voldoende, gezien de vergelijkbaarheid met de beoordeling door de 

docenten van het tentamen en de grenzen van een masteronderzoek wat betreft tijdsbesteding van 

derden.  

 Het modelantwoord is per tentamenvraag opgesteld. Daarbij wordt eerst herhaald waarover 

de vraag gaat. In het kader van hergebruik van de tentamenvragen in komende cursussen is de 

formulering cryptisch gehouden. In de tabel volgt een beschrijving van de inhoud van het antwoord, 

voor de verschillende solo-niveaus. Bovendien bevat de tabel telkens een waardering per niveau: 

Deze loopt van één tot vijf, voor prestructureel tot extended abstract. Om correlaties uit te kunnen 

rekenen, is er voor elk mogelijk antwoord een waarde nodig. Dus ook niveau 1, een fout antwoord, 

is toch een waarde toegekend. Sommige schrijvers (Yorke et al., 2000; Biggs, 1996) stellen voor een 

tussenscore mogelijk te maken, opdat er fijnere beoordeling mogelijk is. Hier is niet voor gekozen, 

omdat het bij dit onderzoek gaat om een indeling in niveaus om het gebruik van hogere cognitieve 

vaardigheden te kunnen onderscheiden. Wel is er voor gekozen om de waardes intervalwaarde toe te 

kennen. Evenals de intervalwaarde van cijfers in het onderwijs kan dit betwijfeld worden. Meerdere 

onderzoekers hebben dit echter zo gedaan, zoals in het theoretisch kader van deze thesis beschreven 

is. 

Tabel A1: De solo-taxonomie (Biggs & Collis, 1982; Biggs, 1996). 

Niveau  

 

Omschrijving 

1. Prestructureel 

 

Antwoord is verward, of irrelevant. De stof wordt niet juist weergegeven. (geen 

begrip) 

 

2. Unistructureel 

 

Een juist antwoord, maar beperkt tot één, of enkele relevante aspecten. (nominaal 

begrip) 

 

3. Multistructureel Verschillende aspecten van de taak zijn weergegeven, maar worden apart van elkaar 

behandeld. (begrijpen als weten over) 

 

4. Relationeel Er is een coherent geheel van de delen, waarbij elk deel bijdraagt aan het geheel. 

(begrijpen van relaties, maar nog binnen één systeem) 

 

5. Extended abstract De sleutel, relevante data, relaties daartussen en hypothesen zijn weergegeven. (er is 

sprake van een hoger niveau van abstractie, van generalisatie) 
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Bijlage A: Antwoordmodel op basis van de solo-taxonomie, (blad 2 - 7) 

 

 Vraag één. 

 In deze vraag wordt gevraagd naar kritiekpunten op een bepaalde vorm van assessment en 

waarom dat kritiekpunten zijn. 

 

Tabel A2. Antwoordmodel voor vraag 1. 

Solo-niveau  Antwoord op vraag 1 omvat de volgende punten: 

 

W 

 

1 

Prestructureel 

 

  

Punten die genoemd worden zijn niet te herkennen als kritiekpunten, 

assessment vorm wordt niet duidelijk uitgelegd. 

 

 

1 

2 

Unistructureel 

 Minstens één juist kritiekpunt wordt genoemd, maar niet of onjuist 

gekoppeld aan de assessment vorm.  

 

 

2 

3 

Multistructureel 

 Een of meerdere goede kritiekpunten (2 of 3) worden genoemd en 

gekoppeld aan de assessment vorm, maar er ontstaat geen volledige 

beschrijving. Er zijn geen relaties onderling en ook binnen één 

kritiekpunt is de koppeling niet helder. 

 

 

3 

4 

Relationeel 

 

 Meerdere kritiekpunten (2 of 3) worden genoemd en er wordt steeds 

een juist en helder verband gelegd naar de assessment vorm (waarom is 

dit punt hier van toepassing). 

 

 

4 

5 

Extended 

abstract 

 

 Meerdere kritiekpunten (3) worden genoemd en verband met 

assessment vorm wordt helder omschreven voor minstens twee punten. 

Daarnaast worden onderling verbanden genoemd (bv. de een is 

belangrijker dan de ander) of er worden oplossingen voor deze 

kritiekpunten genoemd, of er is een verband gelegd naar andere 

assessment vormen. 

 

5 

 

N.B. Hoewel er om drie kritiekpunten wordt gevraagd, is er voor gekozen ook twee kritiekpunten al 

te waarderen op de solo-niveaus. Het kan immers zijn, dat de student tijdgebrek had. In de solo-

taxonomie gaat het niet om kwantiteit, maar om kwaliteit (Biggs, 1996). 
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Bijlage A: Antwoordmodel op basis van de solo-taxonomie, (blad 3 - 7) 

 Vraag twee a 

 De student wordt gevraagd om zijn mening te geven en te onderbouwen over consequentiële 

validiteit op grond van een uitspraak in de tekst. 

 

Tabel A3. Antwoordmodel voor vraag 2a. 

Solo-niveau  Antwoord op vraag 2a omvat de volgende punten: 
 

W 

 

1 

Prestructureel 

 

  

Er wordt wel een mening gegeven, maar niet juist, of niet onderbouwd. 

Terminologie is niet helder. 

 

 

1 

2 

Unistructureel 

 De mening wordt gegeven op basis van één punt. Als er meerdere punten 

worden genoemd, zijn deze niet juist met het onderwerp verbonden, of 

niet juist omschreven. 

 

 

2 

3 

Multistructureel 

 De mening wordt onderbouwd door verschillende redenen te geven, maar 

deze staan los van elkaar. Er wordt geen samenhangend geheel gevormd. 

De terminologie is juist gebruikt. 

 

 

3 

4 

Relationeel 

 

 De mening is onderbouwd door meerdere aspecten, die met elkaar een 

logisch geheel vormen. De terminologie is niet alleen juist gebruikt, maar 

ook uitgelegd. 

 

 

4 

5 

Extended 

abstract 

 

 De mening is onderbouwd met meerdere aspecten, waarbij zowel voor als 

anti genoemd wordt en er een afweging wordt gemaakt. De terminologie 

is helder en wordt in voldoende mate uitgelegd. 

Eventueel worden andere maatregelen/mogelijkheden genoemd om het 

probleem te ondervangen. 

 

 

5 
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Bijlage A: Antwoordmodel op basis van de solo-taxonomie, (blad 4 - 7) 

 

Vraag twee b: 

 bevraagd wordt de manier waarop een docent deze validiteit kan nagaan. 

 
Tabel A4. Antwoordmodel voor vraag 2b. 

Solo-niveau  Antwoord op vraag 2b omvat de volgende punten: 
 

W 

 

1 

Prestructureel 

 

  

Er wordt een niet toepasselijke manier gegeven, die ook niet wordt 

uitgewerkt. 

 

 

1 

2 

Unistructureel 

 Eén mogelijkheid wordt genoemd, maar niet verder uitgewerkt. 

 

 

2 

3 

Multistructureel 

 Meerdere mogelijkheden worden genoemd, los van elkaar en niet 

volledig uitgewerkt. Of één mogelijkheid wordt genoemd, maar wel 

verder uitgewerkt. 

 

 

3 

4 

Relationeel 

 

 Een of meerdere mogelijkheden worden genoemd en minstens één 

daarvan wordt beschreven naar uitvoerbaarheid en/of haalbaarheid in de 

praktijk. 

 

 

4 

5 

Extended 

abstract 

 

 Meerdere mogelijkheden worden genoemd en beschreven naar 

uitvoerbaarheid en/of haalbaarheid. Bovendien worden dwarsverbanden 

gelegd, of er wordt genoemd wat er met de gegevens die de docent 

verkrijgt gedaan kan worden. 

 

5 
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Bijlage A: Antwoordmodel op basis van de solo-taxonomie, (blad 5 - 7) 

 

 Vraag drie. 

 In deze vraag wordt gevraagd naar gevolgen voor het vaststellen van validiteit en 

betrouwbaarheid van een bepaalde vorm van assessment. Dit moet uitgelegd worden door in te gaan 

op de relatie tussen deze vorm van assessment en deze begrippen. 

 

Tabel A5. Antwoordmodel voor vraag 3. 

Solo-niveau  Antwoord op vraag 3 omvat de volgende punten: 
 

W 

 

1 

Prestructureel 

 

  

Gevolgen van verschuiving zijn niet juist, of niet toegepast op de juiste 

vorm van assessment, gegeven definities zijn niet juist. 

 

 

1 

2 

Unistructureel 

 Eén gevolg is gegeven, andere zijn niet correct. Definities zijn wel juist 

gegeven. 

 

 

2 

3 

Multistructureel 

 Meerdere gevolgen zijn gegeven, maar los van elkaar. De relatie tussen 

de gegeven functie van assessment en de wijze van bepalen van validiteit 

en betrouwbaarheid is niet helder omschreven. 

 

 

3 

4 

Relationeel 

 

 Er worden meerdere gevolgen genoemd en deze worden op de juiste 

manier gekoppeld aan de assessment vormen en aan de juiste begrippen 

(validiteit en betrouwbaarheid). 

 

 

4 

5 

Extended 

abstract 

 

 Er worden meerdere gevolgen genoemd en deze worden juist en helder 

gekoppeld aan de assessment vorm. Bovendien worden oplossingen 

gegeven, op het gebied van assessment, of op het gebied van 

betrouwbaarheid en validiteit. Ook kunnen de voordelen van deze vorm 

van assessment in de overweging genoemd zijn. 

 

5 
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Bijlage A: Antwoordmodel op basis van de solo-taxonomie, (blad 6 - 7) 

 

 Vraag vier. 

 In deze vraag wordt gevraagd naar de bijdrage van peer assessment en zelf assessment aan 

het beter laten zien van competenties tijdens assessment.  

 

Tabel A6. Antwoordmodel voor vraag 4. 

Solo-niveau  Antwoord op vraag 4 omvat de volgende punten: 
 

W 

 

1 

Prestructureel 

 

  

Antwoord is niet adequaat, geen juiste redenen genoemd, waarom 

oplossingen kunnen helpen. De begrippen zijn niet juist gedefinieerd. 

 

 

1 

2 

Unistructureel 

 Begrippen zijn juist gedefinieerd, maar verwachting waarom dit kan 

helpen is slechts op één reden gestoeld. 

 

 

2 

3 

Multistructureel 

 Begrippen zijn juist gedefinieerd en er worden meerdere redenen gegeven 

waarom dit zou helpen. Het verband naar de assessment vorm wordt 

echter niet helder. (bv niet duidelijk op welk moment peer en zelf 

assessment ingezet worden, of geen verschil gemaakt tussen deze 

begrippen.) 

 

 

3 

4 

Relationeel 

 

 Er wordt een duidelijke afweging gegeven, tot welk niveau peer en zelf 

assessment kunnen helpen om beter te presteren tijdens het assessment. 

Daarbij worden voor en nadelen tegen elkaar afgewogen, of voorwaarden 

gegeven voor toepassing. Ook is duidelijk wanneer/waarvoor elk van 

deze vormen van assessment ingezet moet worden, om een betere 

prestatie te halen op het eigenlijk moment van assessment. 

 

 

4 

5 

Extended 

abstract 

 

 Voordelen en nadelen worden tegen elkaar afgewogen. Er ontstaat een 

helder betoog waarom de gegeven oplossing werkt. Bovendien worden 

ook oplossingen genoemd om eventuele nadelen te verhelpen, of er 

worden nog andere mogelijkheden genoemd om de uiteindelijke prestatie 

te verbeteren. 

 

5 
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Bijlage A: Antwoordmodel op basis van de solo-taxonomie, (blad 7 - 7) 

 

 Vraag 5. 

 In deze vraag wordt gevraagd naar een oordeel over de validiteit van een internationale toets 

om de kwaliteit van het nationaal onderwijs te meten. 

 

Tabel A7. Antwoordmodel voor vraag 5. 

Solo-niveau  Antwoord op vraag 5 omvat de volgende punten: 
 

W 

 

1 

Prestructureel 

 

  

Het oordeel wordt niet onderbouwd. 

 

 

1 

2 

Unistructureel 

 Het oordeel is slechts op één aspect gefundeerd. Als er meerdere 

genoemd worden, zijn die niet juist. 

 

 

2 

3 

Multistructureel 

 Het oordeel is gestoeld op meerdere aspecten. 

 

 

3 

4 

Relationeel 

 

 Het oordeel is gestoeld op meerdere aspecten, waarbij voor en tegen 

worden afgewogen. Er is een helder betoog gehouden. 

 

 

4 

5 

Extended 

abstract 

 

 Niet alleen het oordeel is goed onderbouwd, er worden nu ook 

mogelijkheden gegeven om dit probleem op te lossen. (bv. aanpassing 

reikwijdte/aanpassing toets/…) 

 

 

5 
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Bijlage B :Vraaganalyse (blad 1 -  5) 

 

 Om de eerste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is onderzocht welke cognitieve 

vaardigheden in de tentamenvragen uit de steekproef worden bevraagd. Hiertoe is gebruik gemaakt 

van tabel drie zoals deze in het theoretisch kader van dit onderzoek is opgenomen. In deze tabel 

wordt de cognitieve dimensie van de herziene taxonomie van Bloom beschreven, zoals uitgelegd 

door Krathwohl (2002) en Mayer (2002). Berkel en Bax (2002a) gebruiken deze taxonomie om tot 

een vraaganalyse te komen. Zij benadrukken het belang van het ondervragen van verschillende 

cognitieve vaardigheden, om een goede spreiding over het cognitieve domein te waarborgen. Zij 

geven hiervoor per categorie werkwoorden aan, die verwant zijn met het bevragen van de 

verschillende processen. Zo is bijvoorbeeld onderscheiden een werkwoord dat hoort bij 

‘analyseren’, berekenen een werkwoord dat hoort bij ‘toepassen’. Het blijkt echter dat in het 

tentamen dat onderzocht is, deze werkwoorden niet altijd expliciet genoemd worden. Zo is voor 

vraag één alleen het werkwoord ‘noemen’ gebruikt: Er wordt echter naar veel meer cognitieve 

activiteit gevraagd, dan alleen naar benoemen. Berkel en Bax classificeren benoemen onder 

herinneren, maar voor het juist beantwoorden van deze vraag is het ook nodig om de gegevens juist 

te interpreteren en te differentiëren. In de vraaganalyse is ook gebruik gemaakt van de model 

antwoorden die door de docenten zijn opgesteld, om te onderzoeken welke cognitieve vaardigheden 

beoordeeld werden. 

 Hierna volgen de analyse resultaten per vraag. Telkens wordt eerst beknopt weergegeven 

wat de vraag inhoudt en welke werkwoorden worden gebruikt. Daarna volgen de cognitieve 

vaardigheden die bij het beantwoorden van deze vraag een rol spelen. De analyse is uitgevoerd op 

basis van de definities van de cognitieve vaardigheden zoals deze in de literatuur worden gegeven 

(Krathwohl, 2002; Mayer 2002; Berkel & Bax, 2002a). Ook is gebruik gemaakt van het 

antwoordmodel van de docenten. In tabel B1 van deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de 

vraaganalyse voor het gehele tentamen.  
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Bijlage B :Vraaganalyse resultaten (blad 2 - 5) 

Vraag één 

 Inhoud: Gevraagd wordt naar verschillende kritiekpunten op een bepaalde vorm van 

assessment en waarom dat kritiekpunten zijn. De werkwoorden die in de vraag worden gebruikt 

zijn; noemen en aangeven waarom. 

 Analyse: De volgende vaardigheden worden bevraagd: 

Herinneren reproduceren van drie punten (noemen) 

Begrijpen interpreteren van de gegevens, concretiseren van de verschillende kritiekpunten 

Analyseren differentiëren van de kritiekpunten, toeschrijven van kritiekpunten aan oorzaken 

(aangeven waarom) 

 

Evalueren; oordelen welke kritiekpunten hier belangrijk zijn. 

  

 

Vraag twee a. 

 Inhoud: De student wordt gevraagd om zijn mening te geven en te onderbouwen over een 

bepaalde vorm van validiteit op grond van een uitspraak in de tekst. De werkwoorden die in de 

vraag worden gebruikt zijn; mening geven en onderbouwen. 

 Analyse: De volgende vaardigheden worden bevraagd: 

Herinneren betekenis van het begrip validiteit kennen 

Begrijpen uitleggen van de begrippen validiteit en impact 

Analyseren juist differentiëren van relevante aspecten, organiseren van elementen in het 

geheel, toeschrijven aan juiste oorzaken (onderbouwen) 

 
Evalueren oordelen in hoeverre punten van toepassing zijn (mening geven). 

 

  

Vraag twee b 

 Inhoud: Bevraagd wordt de manier waarop een docent deze validiteit kan nagaan. Er wordt 

geen werkwoord gebruikt dat bedoeld is voor de studenten. 

 Analyse: De volgende vaardigheden worden bevraagd: 

Herinneren kennis (uit de lessen) weergeven 

Begrijpen concretiseren van theorie naar deze praktische situatie 

Toepassen mate van uitvoerbaarheid van mogelijkheid aangeven 

Evalueren beoordelen of een oplossing haalbaar is in de gegeven situatie 

N.B. De laatste twee categorieën worden niet zo zeer in de vraag duidelijk, maar worden in het 

antwoordmodel wel aangegeven. Dit is niet bij de studenten bekend. 
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Bijlage B :Vraaganalyse resultaten (blad 3 - 5) 

Vraag drie 

 Inhoud: Gevraagd wordt naar gevolgen voor validiteit en betrouwbaarheid van een bepaalde 

vorm van assessment en uitleg daarvan, door in te gaan op de relatie tussen deze vorm van 

assessment en validiteit en betrouwbaarheid. De werkwoorden die in de vraag gebruikt worden zijn: 

betekenen en relateren. 

 Analyse: De volgende vaardigheden worden bevraagd: 

Herinneren reproduceren van begripsinhoud 

Begrijpen uitleggen van verschillende begrippen, uitleggen van verschuiving (betekenen) 

Analyseren differentiëren van gevolgen van verschillend assessment en juist toeschrijven van 

gevolgen aan validiteit en betrouwbaarheid (relateren), organiseren van elementen 

in het geheel 

 

Creëren construeren van een helder verhaal (in het antwoordmodel gewaardeerd met een 

punt). 

 

 

 

 Vraag vier 

 Inhoud: Gevraagd wordt naar de bijdrage van peer assessment en zelf assessment aan het 

beter laten zien van competenties tijdens assessment. Het werkwoord dat in de vraag gebruikt wordt 

is: verwachten (en waarom wel/niet verwachten). 

 Analyse: De volgende vaardigheden worden bevraagd:  

Herinneren betekenis kennen van verschillende begrippen 

Begrijpen concretiseren van de opbrengst van deze vormen van assessment in deze situatie 

Analyseren toeschrijven van voorwaarden aan gebruik peer- en zelf assessment, differentiëren 

tussen peer- en zelf assessment 

 

Evalueren oordelen over voor- en nadelen (verwachten in hoeverre en waarom wel/niet) 
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Bijlage B :Vraaganalyse resultaten (blad 5 - 5) 

Vraag vijf 

 Inhoud: Gevraagd wordt naar de validiteit van een internationale toets om de kwaliteit van 

het nationaal onderwijs te meten. De werkwoorden die in de vraag worden gebruikt zijn: eens zijn 

met en motiveren. 

 Analyse: De volgende vaardigheden worden bevraagd: 

Herinneren de naam van de toets wordt gegeven, maar niet de inhoud, deze wordt bekend 

verondersteld 
 

Begrijpen uitleggen wat de toets meet, vergelijken van curricula, concluderen 

Analyseren toeschrijven van argumenten aan voor of tegen, differentiëren van gegevens, 

organiseren van antwoord (motiveren) 

 

Evalueren oordelen over validiteit van de toets en over argumenten voor en tegen (eens zijn 

met) 

 

In tabel B1 volgt een overzicht van de vraaganalyse, waarbij ook de puntenverdeling uit het 

docenten antwoordmodel is opgenomen. 
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Bijlage B :Vraaganalyse resultaten (blad 5 - 5) 

Tabel B1: Overzicht van de vraaganalyse. 

N.B. Als een getal tussen haakjes staat, wil dit zeggen dat deze vaardigheid niet zo zeer in de vraag werd 

genoemd, maar wel werd gewaardeerd in het antwoordmodel dat door docenten is opgesteld. 

Een plusje betekent dat deze vaardigheid cumulatief in het eerstvolgende getal voor deze vraag werd 

gewaardeerd. 

Cognitieve 

vaardigheid 
Betekenis 

Bevraagde cognitieve 

processen 

Betrokken 

in vraag: 

 

Waardering 

door 

docenten 

     

Herinneren Terughalen van relevante 

kennis uit het geheugen 

 

 

Herkennen, reproduceren. 1 

2a 

2b 

3 

4 

5 

0,5 

+ 

+ 

1 

+ 

+ 

 

 

Begrijpen Bepalen van betekenis  Interpreteren, concretiseren, 

uitleggen, 

 

 

 

vergelijken,concluderen. 

 

1 

2a 

2b 

3 

4 

5 

+ 

2 

+ 

2 

1 

+ 

 

 

Toepassen Uitvoeren van een 

procedure, of gebruiken 

van gegevens in een 

bepaalde situatie 

 

 

Uitvoerbaarheid aangeven. (2b) + 

Analyseren Materiaal in deeltjes 

uiteen halen en relaties 

zien tussen delen en het 

geheel, of het doel van het 

geheel. 

 

Differentiëren, toeschrijven 

aan, organiseren. 

 

1 

2a 

3 

4 

5 

+ 

+ 

1 

3 

4 

 

 

Evalueren Oordelen geven op basis 

van criteria en standaards. 

 

Oordelen 

 

 

 

1 

2a 

(2b) 

4 

5 

4,5 

1 

2 

1 

1 

 

 

Creëren  Elementen samen voegen 

tot een nieuw geheel, of 

een origineel product 

maken. 

 

Construeren. 

 

 

 

(3) 1 
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   Bijlage C overzicht van alle analyseresultaten 

 

Tabel C1: Overzicht van de analyse resultaten (n = 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** significantie bepaald bij rcrit. (50) = 0,38 ,  p < .01. 

Tent.vraag 1 2 3 4 5 gemiddeld 

Antwoordanalyse        

Gevraagde Cogn. 

Vaardgh 

/ punten doc.  

antwoordmodel  

 

Herinneren 

Begrijpen 

Analyseren 

Evalueren 

0,5 

+ 

+ 

4,5 

Herinneren 

Begrijpen 

(Toepassen) 

Analyseren 

Evalueren 

+ 

3 

+ 

+ 

2 

Herinneren 

Begrijpen 

Analyseren 

(Creëren) 

1 

2 

1 

1 

Herinneren 

Begrijpen 

Analyseren 

Evalueren 

+ 

1 

3 

1 

Herinneren 

Begrijpen 

Analyseren 

Evalueren 

+ 

+ 

4 

1 

Analyseren 

Begrijpen 

+ betekent dat deze vaardigheden onderdeel uitmaken van het puntenaantal dat eronder wordt toegekend. 

Solo-niveau 

Min 2 1 1 1 1 1 

Max 5 4 4 4 5 5 

M 3,56 2,14 2,62 2,88 2,80 2,77 

SD 0,66 0,67 0,83 0,72 0,76 0,41 

Modus 3 2(vr.a) 

3(vr.b) 

3 3 3 3 

       

Docent beoord      cijfer 

Min 1,75 0,50 1,75 0,50 1,00 3,20 

Max 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 7,90 

M 3,56 2,34 3,23 2,83 3,05 6,00 

SD 0,78 0,94 0,85 1,05 0,98 1,21 

Modus 3,50 1,75 2,50 2,00 3,00 6,50 

       

Correlatie       

r (sign. p =0,01) 0,66** 0,74** 0,83**  0,81**  0,69**  0,89** 

       

r
2 

0,44 0,54 0,69 0,66 0,48 0,79 


