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Uit Volgens Barton Deel 1 & 2
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Waardoor onthouden leerlingen iets beter?

https://www.researchgate.net/publication/5574966_The_Critical_Importance_of_Retrieval_for_Learning

A. Alles bestuderen en toetsen (ST)

B. Wat je niet wist nogmaals bestuderen, maar alles blijven toetsen (SnT)

C. Alles steeds bestuderen, maar wat je eerder niet wist toetsen (STn)

D. Wat je niet wist nogmaals bestuderen, en alleen dat toetsen (SnTn)

(40 woorden leren)



Na vier keer
bestuderen/toetsen
kan iedereen het….



Maar na een week…



Test-effect (of terughaal-effect)

Maar na een week…



Uit Psychologie in de klas



Uit Wijze Lessen: 12 bouwstenen

Gespreid-oefenen-effect



Uit Wijze Lessen: 12 bouwstenen

Hoe zie je hier de terughaal- en
opslagsterkte in terug?



Uit Wijze Lessen: 12 bouwstenen

Gespreid-oefenen-effect

Terughaal-
sterkte



Uit Wijze Lessen: 12 bouwstenen

Gespreid-oefenen-effect
OPSLAGSTERKTE

Terughaal-
sterkte



Uit Volgens Barton Deel 1 & 2



Schets op een papiertje, of mentaal, het verband tussen de tussentijd
en het onthoudinterval…

Uit Volgens Barton Deel 1 & 2



Uit Volgens Barton Deel 1 & 2



https://www.gwern.net/docs/spacedrepetition/2007-rohrer.pdf

A B

C D



• Gebulkte oefening (grouping/blocking): 

AAAAAA BBBBBB CCCCCC DDDDDD

• Gevarieerde oefening (interleaving): 

ABCD ACDB DBAC CBDA DCAB ADBC







Maar in 
week 3…

Het gevarieerd-oefenen-effect



A B

C D







http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.172.8751&rep=rep1&type=pdf



ZOAD

Zelfde

Oppervlakte

Andere

Diepte



Gewenste moeilijkheden

Op het oog lijken de kortetermijnprestaties slechter, maar op de lange
termijn zijn de prestaties beter



Niet méér doen, 
maar op andere momenten doen.



Niet méér doen, 
maar op andere momenten
doen.





Quizjes waarbij weinig op het spel staat

• Te maken in 5 tot 10 minuten

• Max 1 A4.

• 1/3 nieuwe stof, 

• 1/3 van dit jaar

• 1/3 van eerdere jaren

• Leerlingen kijken zelf na

• Bewaren in eigen map

• Noteren scoren op a4 aan de binnenkant.

• Jij houdt geen administratie bij.


