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Vraag 

Wat is het effect van digitaal toetsen versus schriftelijk toetsen voor leerlingen in de 

bovenbouw van het basisonderwijs op de prestaties op taal (waaronder spelling) en 

rekenen? 

Kort antwoord 

Het effect van digitaal toetsen versus schriftelijk toetsen verschilt per leerdomein. 

Leerlingen presteren slechter op een digitale begrijpend leestoets dan op een papieren 

leestoets, zeker als het gaat om een lange en informatieve tekst. Voor spelling is het nog 

onduidelijk wat het effect is van digitaal dan wel op papier toetsen en bij rekenen lijken 

er geen verschillen in prestaties te zijn. Ook voor de eindtoets die alle groep-8 leerlingen 

aan het eind van het schooljaar maken zijn de prestaties op de digitale en papieren 

versie vergelijkbaar. 

Toelichting antwoord 

Het vergelijken van digitale en schriftelijke toetsen is lastig, omdat de manier waarop de 

toets aangeboden wordt gevolgen heeft voor de inhoud van de toets (Noyes & Garland, 

2008). Gestandaardiseerde schriftelijke toetsen die bestaan uit enkel meerkeuze-

opgaven kunnen relatief makkelijk omgezet worden naar een vergelijkbare digitale toets. 

Bij niet-gestandaardiseerde toetsen met open vragen is dit echter een stuk lastiger. Zelfs 

als de toetsen exact overeenkomen, kunnen de afname of prestaties verschillen, 

bijvoorbeeld omdat leerlingen bij een schriftelijke toets langer nadenken voordat ze 

beginnen aan het schrijven van hun antwoord dan bij een digitale toets (Lee, 2004). 



 
 
 

 
 

  

Begrijpend lezen 

De prestaties op het gebied van begrijpend leesvaardigheid van informatieve teksten zijn 

over het algemeen lager wanneer leerlingen teksten digitaal lezen dan wanneer ze 

dezelfde tekst op papier lezen (Delgado, Vargas, Ackerman & Salmeron, 2018; Dillon, 

1992; Mangen, Walgermo & Brønnick, 2013). Dit effect is vooral zichtbaar bij lange 

teksten en wanneer de toets gemaakt moet worden onder tijdsdruk. Hoe het precies 

komt dat leesvaardigheidsscores lager zijn bij digitaal lezen is nog niet zeker maar het 

lijkt erop dat digitale teksten over het algemeen met minder aandacht worden gelezen 

dan teksten op papier. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat het voor veel van de 

activiteiten die leerlingen in hun vrije tijd op digitale apparaten uitvoeren voldoende is 

om oppervlakkig te lezen. Ze zijn daardoor wellicht niet gewend om informatie op een 

beeldscherm met veel aandacht te lezen. Bij het lezen van verhalende teksten scoren 

leerlingen even goed op digitale als op papieren toetsen. 

Spelling 

Voor spelling is het nog onduidelijk wat het effect is van digitaal dan wel op papier 

toetsen. Wel laat onderzoek zien dat leerlingen met gebruik van een computer langere en 

betere teksten schrijven dan leerlingen die een tekst op papier schrijven (Goldberg, 

Russel & Cook, 2003). Anderzijds is er ook onderzoek dat erop duidt dat leerlingen bij 

een handmatige schrijftaak minder spelfouten maken dan bij een digitale schrijftaak 

(Wollscheid, Sjaastad, Tømte & Løver, 2016). Bij een handmatige schrijftaak beginnen 

leerlingen een zin vaak niet met een hoofdletter. Bij een digitale schrijftaak gebeurt dat 

automatisch en wordt die fout minder gemaakt. Wanneer leerlingen regelmatig op een 

computer werken, maar vervolgens de schrijftaak op papier maken, vergeten ze dat ze 

de zin met een hoofdletter moeten beginnen. 

Rekenen 

Voor rekenen worden uiteenlopende resultaten gevonden (Joosten-ten Brinke, Weber & 

Saveski, 2016). Sommige studies laten zien dat leerlingen beter presteren op een 

schriftelijke dan op een digitale rekentoets (bijv. Mead & Drasgow, 1993), andere studies 

vinden geen verschillen in toetsprestaties (bijv. Higgins, Patterson, Bozman & Katz, 

2010). In een recent onderzoek naar de verschillen tussen de afname van een rekentoets 

op een tablet en dezelfde toets op papier bij Nederlandse groep-6 leerlingen werden geen 

verschillen gevonden (Hamhuis, Glas & Meelissen, 2018). Een belangrijk aandachtspunt 

bij digitale rekentoetsen is de afstand tussen kladpapier en een computerscherm. Omdat 

deze afstand groter is dan de afstand tussen kladpapier en een papieren rekentoets, is 

ook de verplaatsing van aandacht groter (Kingston, 2009). Dit verschil kan van invloed 

zijn op het toetsresultaat. 

Leerlingen met leerproblemen 

Een Amerikaanse studie uit 2012 toont aan dat leerlingen met leerproblemen net zo goed 

overweg kunnen met digitale taal- en rekentoetsen als leerlingen zonder leerproblemen 

(Taberbhai, Seo & Bowman, 2012). Een andere studie laat daarbij zien dat het effect van 

lezen op een scherm versus van papier niet anders is voor leerlingen met taalproblemen 

dan voor leerlingen zonder taalproblemen (Srivastava & Gray, 2012). Digitaal toetsen 

lijkt dus geen extra voor- of nadelen op te leveren voor leerlingen met leerproblemen. 



 
 
 

 
 

  

Eindtoets: adaptieve digitale toets of papieren toets? 

Eén van de belangrijkste voordelen van digitaal toetsen is dat de moeilijkheidsgraad van 

de toetsvragen gaandeweg aangepast kan worden aan het niveau van de leerling op 

basis van eerder gegeven antwoorden (Noyes & Garland, 2008). Dit wordt adaptief 

toetsen genoemd (Welp, 2017). Een nadeel is echter dat bij digitale toetsing de 

mogelijkheid om terug te bladeren naar eerdere vragen vaak beperkt is. Scholen kunnen 

kiezen of ze hun groep-8 leerlingen een digitale eindtoets of een papieren eindtoets laten 

maken. De digitale eindtoetsen die worden aangeboden zijn allemaal adaptief. Omdat de 

papieren en digitale eindtoetsen voor een deel dezelfde opgaven bevatten, de 

zogenaamde ankeropgaven, zijn de prestaties de prestaties van de papieren en digitale 

eindtoets te vergelijken (Meijer, Egberink, Albers, Tendeiro & Niessen, 2015). 
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Meer weten? 

Ga in dit rapport naar paragraaf 4.3 voor een aantal aanbevelingen en overwegingen bij 

de keuze voor een digitale (adaptieve) toets  

Kennisrotonde (2016): Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito- 

eindtoets of de centrale eindtoets PO? 

  

Onderwijssector 

Basisonderwijs 

  

Trefwoorden 

digitale toetsing, adaptieve toetsing, eindtoets, taal, rekenen 

 

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/leren_ict/digitaal_toetsen/bijlagen/Digitaal_grootschalig_summatief_toetsen_in_het_primair_onderwijs.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/leren_ict/digitaal_toetsen/bijlagen/Digitaal_grootschalig_summatief_toetsen_in_het_primair_onderwijs.pdf
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/factoren-resultaten-cito-of-centrale-eindtoets/
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/factoren-resultaten-cito-of-centrale-eindtoets/

