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Vraagstelling:	  

Is	  de	  gebruiksvriendelijkheid	  van	  digitale	  examenopgaven	  een	  oorzaak	  van	  	  de	  geconstateerde	  
verschillen	  in	  moeilijkheid	  (….)	  	  tussen	  digitale	  en	  papieren	  examenopgaven	  Het	  betreft	  digitale	  en	  
papieren	  examenopgaven	  met	  gelijke	  	  inhoud.	  

Het	  onderzoek	  wordt	  uitgevoerd	  in	  twee	  fasen:	  

1. Fase1	  
Een	  vergelijking	  op	  toets-‐	  en	  itemniveau	  tussen	  een	  papieren	  afname	  en	  een	  digitale	  afname	  
van	  het	  examen	  Nask1	  GT	  	  in	  2011.	  Dit	  examen	  wordt,	  naast	  de	  reguliere	  papieren	  versie,	  in	  
2011	  op	  ongeveer	  10	  scholen	  ihkv	  een	  examenexperiment	  in	  CBT-‐vorm	  afgenomen.	  Naar	  
verwachting	  bij	  zo’n	  200	  leerlingen.	  	  
De	  papieren	  en	  digitale	  examenvarianten	  bevatten	  deels	  inhoudelijk	  	  identieke	  opgaven.	  
Op	  basis	  van	  de	  afnameresultaten	  en	  de	  daarna	  gemaakte	  Toetsanalyse	  wordt	  een	  
vergelijking	  gemaakt	  tussen	  de	  resultaten	  van	  de	  verschillende	  afnames,	  op	  opgave-‐niveau.	  
Uitgangspunt	  hierbij	  is	  een	  onderlinge	  	  vergelijking	  op	  moeilijkheid	  (p-‐waarde)	  en	  een	  
rangschikking	  op	  p-‐waarde	  van	  de	  opgaven.	  Mogelijk	  zijn	  ook	  andere	  statistische	  
methodieken	  mogelijk.	  Dat	  hangt	  mede	  af	  van	  het	  aantal	  gerealiseerde	  CBT-‐afnamen.	  	  
Op	  basis	  van	  de	  vergelijking	  tussen	  de	  CBT	  en	  PBT	  opgaven,	  wordt	  een	  selectie	  gemaakt	  van	  
opgaven	  waarbij	  het	  de	  moeite	  waard	  is	  deze	  nader	  te	  onderzoeken.	  Het	  zal	  met	  name	  
opgaven	  betreffen	  waarbij	  een	  ongewenst	  groot	  verschil	  is	  tussen	  de	  resultaten	  van	  de	  
papieren	  versie	  ten	  opzichte	  van	  de	  digitale	  versie.	  
	  

2. Fase	  2	  
De	  betreffende	  digitale	  opgaven	  worden	  in	  één	  package	  samengevoegd	  voor	  nader	  
onderzoek.	  (Aan	  te	  vullen	  met	  een	  aantal	  specifieke	  CBT-‐opgaven	  met	  multimedia?)	  
Dit	  onderzoek	  betreft	  de	  ‘usability’	  van	  de	  digitale	  opgaven:	  	  zijn	  er	  elementen	  in	  de	  wijze	  
waarop	  de	  opgave	  gepresenteerd	  wordt	  die	  de	  opgave	  oneigenlijk	  moeilijker	  maakt	  dan	  de	  
opgave	  op	  papier?	  Welke	  onbedoelde	  (inter)acties	  worden	  uitgevoerd?	  
Onderdelen	  van	  het	  usability-‐onderzoek	  zijn	  onder	  andere:	  
	  
– een	  taakanalyse	  van	  de	  opgaven:	  welke	  leerlingacties	  heeft	  de	  toetsdeskundige	  bedoeld	  

bij	  het	  maken	  van	  de	  digitale	  opgave	  (kijk-‐,	  	  lees-‐	  en	  klikgedrag	  ).	  Welke	  onbedoelde	  
acties	  zijn	  op	  voorhand	  mogelijk?	  

– Eye-‐tracking	  om	  vast	  te	  stellen	  hoe	  leerlingen	  in	  een	  zo	  reëel	  mogelijke	  situatie	  de	  
opgave	  maken.	  In	  plaats	  van	  de	  examenkandidaten	  Gt	  	  zijn	  Havo-‐4	  leerlingen	  met	  natuur-‐	  
en	  scheikunde	  in	  hun	  pakket,	  de	  doelgroep.	  Dit	  om	  te	  voorkomen	  dat	  kennis	  	  
’achterstand’	  van	  te	  grote	  invloed	  is	  op	  het	  gedrag	  tijdens	  het	  maken	  van	  de	  opgaven.	  

Planning	  

Fase	  1	  van	  het	  onderzoek	  kan	  pas	  echt	  van	  start	  gaan	  zodra	  de	  examens	  zijn	  afgenomen	  (eind	  mei).	  
Wel	  kan	  eerder	  voorbereidend	  werk	  worden	  gedaan	  (verkenning	  eye-‐tracking	  methodiek,	  verkenning	  



Citobank/ExamenTester,	  werving	  proefpersonen).	  
	  Zodra	  de	  toets-‐	  en	  itemanalyses	  er	  zijn,	  kan	  de	  vergelijking	  tussen	  CBT	  en	  PBT	  worden	  gemaakt.(juni)	  

De	  afname-‐met-‐eyetracker	  	  wordt	  voorzien	  voor	  september.	  

Oktober-‐december:	  verslaglegging	  
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