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Intro (e)TIMSS 

 IEA 
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 Universiteit Twente (meer dan 20 jaar) 

Presenter
Presentation Notes
TIMSS wordt uitgevoerd onder het auspiciën van de International association for the Evaluation of Educationale Achievement (IEA)De internationale coördinatie van het project ligt bij het TIMSS & PIRLS international study Center van Boston CollegeHet onderzoek wordt in Nederland al twintig jaar uitgevoerd door de UT. Al die jaren voor groep 6 leerlingen en af en toe met een uitstap naar de middelbare school of in combinatie met andere onderzoeken, zoals TIMSS advanced. 



Intro (e)TIMSS 

 Assessment in rekenen/wiskunde en natuuronderwijs 

 Leerling, leerkrachten, schoolleiders vragenlijst 

 Doelpopulatie: leerlingen groep 6 

 Méér dan 60 landen 
 2015: 4634 leerlingen uit groep 6 

 2015: 232 klassen en 133 scholen 

 

 Equivalentie studie 545 leerlingen 

 

Presenter
Presentation Notes
TIMSS wordt sinds 1995 door de UT uitgevoerd. En test leerlingen wereldwijd in het basis- en voortgezet onderwijs. De leerlingen worden getoetst op hun kennis en vaardigheden in de exacte vakken. Het onderzoek kent een cyclus van vier jaar en de doelpopulatie van TIMSS in Nederland is leerlingen van groep 6. (TIMSS richtlijn is kinderen die vier jaar formeel onderwijs hebben genoten).Toets: Gebaseerd op een raamwerk, waarin voor elk vakgebied de inhoudelijke en cognitieve domeinen en leerstofgebieden beschreven worden. Voor elke nieuwe TIMSS ronde wordt het raamwerk door inhoudsexperts en deelnemende landen geactualiseerd. Zodat een zo correct mogelijke representatie wordt verkregen van wat leerlingen in groep 6 geleerd zouden moeten hebben. Gehele toets bestaat uit 450 opgaven. De opgaven zijn verdeeld over toetsboekjes, waarbij elke opgave in twee toetsboekjes voorkomt. De toetsboekjes bestaan uit twee blokken met reken opgaven en twee blokken met natuuronderwijs opgaven. Met een toetsrotatie systeem worden de boekjes willekeurig over de leerlingen verdeeld. De toets voor groep 6 duurt 36 minuten in totaal. Vragenlijsten: TIMSS wordt sinds 1995 door de UT uitgevoerd. En test leerlingen wereldwijd in het basis- en voortgezet onderwijs. De leerlingen worden getoetst op hun kennis en vaardigheden in de exacte vakken. Het onderzoek kent een cyclus van vier jaar en de doelpopulatie van TIMSS in Nederland zijn de leerlingen uit groep 6. (TIMSS richtlijn is kinderen die vier jaar formeel onderwijs hebben genoten).Toets: Gebaseerd op een raamwerk, waarin voor elk vakgebied de inhoudelijke en cognitieve domeinen en leerstofgebieden beschreven worden. Voor elke nieuwe TIMSS ronde wordt het raamwerk door inhoudsexperts en deelnemende landen geactualiseerd. Zodat een zo correct mogelijke representatie wordt verkregen van wat leerlingen in groep 6 geleerd zouden moeten hebben. Gehele toets bestaat uit 450 opgaven. De opgaven zijn verdeeld over toetsboekjes, waarbij elke opgave in twee toetsboekjes voorkomt. De toetsboekjes bestaan uit twee blokken met reken opgaven en twee blokken met natuuronderwijs opgaven. Met een toets rotatie systeem worden de boekjes willekeurig over de leerlingen verdeeld. De toets voor groep 6 duurt 36 minuten in totaal. Vragenlijsten: Naast de toets vullen leerlingen nog een vragenlijst in over hun attitudes met betrekking tot school. Deze vragenlijst wordt gebruikt als achtergrond informatie voor alle landen en voor landen specifiek. Ook de docenten en de schoolleider vullen een vragenlijst in over het werkklimaat, de school, de klas en het beroep.  Leerlingvragenlijst: attitude ten opzichte van exacte vakken en ten opzichte van schoolLeerkrachvragenlijst: vragen over hetgeen onderwezen is, de werkconditie, leerklimaat op school en beroepssatisfactie. Schoolvragenlijst: leerlingpopulatie, infrastructuur en leerklimaat op schoolUnieke situatie: Timss stapt over op tablet. Dit past bij het digitale tijdperk en het levert nieuwe toets mogelijkheden op, zoals interactieve vragen. maar het overstappen van een papieren toets naar en tablet toets gaat niet zomaar. Deze situatie is uniek, want het geeft de mogelijkheid om een digitale toets te vergelijken met een papieren toets. Daarnaast komt er naar voren waar de digitale toets nog moet worden bijgeschaafd, zodat de overstap in 2019 soepel verloopt. Hierbij moet rekening gehouden worden met vele facetten. Hierover dadelijk meer. Leerlingvragenlijst: attitude ten opzichte van exacte vakken en ten opzichte van schoolLeerkrachvragenlijst: vragen over hetgeen onderwezen is, de werkconditie, leerklimaat op school en beroepssatisfactie. Schoolvragenlijst: leerlingpopulatie, infrastructuur en leerklimaat op schoolUnieke situatie: Timss stapt over op tablet. Dit past bij het digitale tijdperk en het levert nieuwe toets mogelijkheden op, zoals interactieve vragen. maar het overstappen van een papieren toets naar en tablet toets gaat niet zomaar. Hierbij moet rekening gehouden worden met vele facetten. Hierover dadelijk meer. 



Doel TIMSS 

 Vergelijking van landen  
 In de onderwijsopbrengsten in exacte vakken 

 Zwakke en sterke punten van het onderwijssysteem  

 Trendvergelijking  

 Staat van het onderwijs – Evidence-based beleid 

Presenter
Presentation Notes
Wat is het doel van TIMSS? Vergelijking van landen: In de onderwijs opbrengsten in exacte vakken. 						Zwakke en sterke punten van het onderwijssysteem (binnen) landenTrendvergelijking: binnen landen van de onderwijsopbrengsten in de exacte vakkenEvidence-based beleid: Landen de mogelijkheid bieden een evidence-based beleid te voeren ter verbetering van het onderwijs. Dit houdt niet in dat er een oorzaak en gevolg gegeven kan worden. Omdat TIMSS in 60 landen wordt uitgevoerd en niet alleen gebasseerd is het op het Nederlandse curriculum, maar op Natuur en reken onderwijs in het algemeen.  Een verband is mogelijk, dus wat is het staat van het onderwijs en dit zou een aanleiding kunnen zijn voor verder onderzoek en dus nieuw beleid. 



Resultaten 2015 

 Nederland scoort boven het schaalgemiddelde (benchmark 500) 

 Nederland gaat 20 jaar langzaam op achteruit 

Presenter
Presentation Notes
Benchmark is gebasseerd op 1995, waar de toen deelnemende landen een schaalgemiddelde is gemaakt. De benchmark van nu is dus gebasseerd op die landen, dit zijn dus minder dan 60 landen. Waarom is dit zo gedaan? Omdat elke cyclus er andere landen meedoen en hierdoor de gemiddeldes er steeds anders uit zien. Dit geeft een vertekend beeld. Want dan zou Bv Nederland het ene jaar beter scoren dan het andere jaar afhankelijk van de deelnemende landen. Hierom is het ankerpunt de Benchmarkt gemaakt voor het weergeven van de resultaten op een schaal.



Presenter
Presentation Notes
Het rekenniveau in Nederland gaat de laatste 20 jaar achteruit. Van 549 in 1999 naar 530 in 2015. Daarbij komt dat vele landen in de afgelopen jaren Nederland voorbij zijn gegaan qua rekenprestaties. Eerst hoorde Nederland bij de top scorende landen, nu scoren we rond het gemiddelde.



TRENDS REKENEN 

Presenter
Presentation Notes
Veel landen gaan Nederland voorbij met betrekking tot de rekenprestaties. Op deze afbeelding zie je welke landen beter scoren ten opzichte van hun eigen eerder behaalde score.Hier zien we dat Nederland één van de weinig landen is dat in 2015 lager scoort dan in 2011 en dus een negatieve trend laat zien.  



Resultaten 2015 

 Hoeveel procent in Nederland haalt het basisniveau rekenen? 

 Hoeveel procent in Nederland haalt het geavanceerde niveau rekenen?  

 

 
Niveaus  Punten 
Geavanceerd 625 
Hoog 550 
Midden 475 
Basis 400 

(Gemiddelde van schaal is 500) 

Presenter
Presentation Notes
Hoeveel procent in Nederland haalt het basisniveau rekenen?Hoeveel procent in Nederland haalt het geavanceerde niveau rekenen? Geavanceerde niveau: score = 625Hoog niveau: score is 550Midden niveau: Score is 475Basis niveau: Score is 400



TREND REKENEN IN NEDERLAND  

  Percentage Leerlingen 

Benchmark 1995 2003 2007 2011 2015 

Geavanceerd  ? ? ? ? ? 

Hoog 50 44 42 44 37 

Midden 87 89 84 88 83 

Basis ? ? ? ? ? 

Presenter
Presentation Notes
Wat positief een positief resultaat is voor Nederland is dat door de jaren heen er zeer weinig zwakke rekenaars uit de TIMSS toets naar voren komt. Dit betekent dat bijna alle  leerlingen op het basisniveau zitten, Het aantal leerlingen dat het basisniveau haalt is 99% en onveranderd gebleven. Daar tegen over staat dat er ook maar relatief weinig leerlingen het geavanceerde niveau halen (4%). Het aantal leerlingen dat het geavanceerde niveau halen is gedaald door de jaren heen. Van 12 procent in 1995 naar 4 procent in 2015.  Een voorbeeld van goed scorende landen zijn Singapore en Hongkong. Hier haalt 50% het geavanceerde niveau en 100 procent behaald het basisniveau. Buurlanden zoals Belgie (vlaanderen). Hier haalt 10 procent het geavanceerde niveau en 99% het basisniveau. Geavanceerde niveau: score = 625Hoog niveau: score is 550Midden niveau: Score is 475Basis niveau: Score is 400



Presenter
Presentation Notes
Nederlandse leerlingen laten voor natuuronderwijs in groep 6 in de afgelopen twintig jaar een licht dalende trend zien. De score zit in 2015 op 517met 500 als gemiddelde en een standaardeviatie van 100. De schaal heeft een gemiddelde van 500 en een SD van 100



TRENDS NATUURONDERWIJS 

Presenter
Presentation Notes
Daarnaast zijn vele landen Nederland voorbij gegaan de afgelopen 20 jaar.  In 1995 scoorde Nederland 530 en in 2015 517. Dit verloop is echter klein. 



NATUURONDERWIJS TREND IN NEDERLAND 

  Percentage Leerlingen 

Benchmark 1995 2003 2007 2011 2015 

Geavanceerd 6 3 4 3 3 

Hoog 38 32 34 37 30 

Midden 82 83 79 86 76 

Basis 98 99 97 99 97 

Presenter
Presentation Notes
Ook voor Natuuronderwijs geldt dat bijna alle leerlingen in Nederland het basisniveau halen (97), maar hier geldt ook dat maar een klein percentage van 3% het geavanceerde niveau haaltLanden die goed scoren op Natuuronderwijs zijn bijvoorbeeld Singapore en Zuid-Korea. Singapore heeft 37% van de leerlingen op geavanceerd niveau en 97% haalt het basisniveau. Zuid-Korea heeft 29% van de leerlingen op het geavanceerde niveau en 100 procent haalt het basisniveau. Buurlanden: Belgie vlaanderen scoort: 3 % zit op het geavanceerde niveau en 96% op het basisniveau                     Duitsland scoort: 8% op het geavanceerde niveau en 96% op het basisniveau



Overstap naar tablet 

 TIMSS op tablet 

 Meer mogelijkheden 

 Maar, de toetsen behoren hetzelfde te testen 
 Invloed op test resultaten 

 Invloed op de trend 

 Invloed op de vergelijking tussen landen 

 

  Equivalentie studie!!  

Presenter
Presentation Notes
TIMSS wil graag met de tijd meegaan. Daarom is er besloten dat de overstap wordt gemaakt naar toetsen op tablet. Dit kan niet zomaar gebeuren, hier gaan heel wat processen en controles aan vooraf. De landen kregen in de nieuwe cycli van TIMSS 2019 de keuze of ze de overstap wilden maken naar een digitale toets. Dit kon bijvoorbeeld gedaan word op computers, maar ook op tablets. Nederland heeft er voor gekozen om de toets af te nemen op tablet, omdat tablets gebruiksvriendelijk zijn en al veel worden gebruikt binnen het onderwijs. Maar ook voor onszelf is de tablet gebruiksvriendelijk en makkelijk mee te brengen naar scholen. Zoals eerder gezegd gaat TIMSS graag met de tijd mee. Met een digitale toets gaat er een wereld aan mogelijkheden open. Zo kunnen er meer interactieve toets items worden gemaakt, die beter passen bij lessituaties en beter aansluiten op voorbeelden uit de echte wereld.  Daarnaast kunnen de toetsen dan ook adaptief worden gemaakt, zodat zij beter aansluiten op het niveau van het kind. Dit wordt nu nog niet toegepast in de toets. Als laatst is het voor ons ook makkelijker om de toets af te nemen. Alles wordt digitaal gemaakt en afgenomen, waardoor wij geen toetsboekjes meer hebben en het controleren en verwerken van de gegevens makkelijker en sneller gaat. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Echter is de overstap naar een digitale toets niet zo gemaakt. Een andere toets methode kan van invloed zijn op de test resultaten. Want meet je nog wel dezelfde constructen? Dus meet je daadwerkelijk de reken en natuur vaardigheden van de leerlingen? Of meet je ook de mate van tablet skills van de leerlingen? En zijn deze skills van invloed op de toetsresultaten? Om deze reden is er een equivalentie studie gestart. Deze is afgenomen in het voorjaar van 2017. Hierbij werden de trenditems van 2015 die weer worden getoetst in 2019 voorgelegd aan groep 6 leerlingen.  



Studie 

 Random steekproef  

 545 leerlingen 

 Counterbalanced design 

 Trend items 

 8 versies 

 Toetsleiders  

 Verschillen?? 

Presenter
Presentation Notes
We hadden vanuit TIMSS internationaal een random steekproef gekregen waaruit we scholen konden benaderen. Door de tijdsdruk was het erg lastig om scholen bereid te vonden om mee te werken. Wij begonnen namelijk in Maart met de voorbereidingen en in april waren de afnames. Dit was behoorlijk stressen, maar uiteindelijk hadden we de toets op tablet staan en voldoende studentassistenten vanuit de UT die wilden meehelpen met de afnames en het coderen. Omdat de tijdsdruk zo hoog was, waren wij genoodzaakt om zelf scholen te benaderen zodat onze steekproef voldoende groot zou zijn. Daarna maakten de leerlingen uit groep 6 de toetsen twee maal op verschillende dagen. Één keer op tablet en één keer op papier. De toewijzing van de soort afname was random. Dus sommige klassen maakten eerste de tablet toets en andere de papierentoets. Op deze manier kun je controleren voor het volgorde effect. Hierbij kregen ze bij elke afname een andere versie. Hierbij waren alle vragen trend items. Dit houdt in dat ze in meerdere TIMSS cycli terugkomen. De items die nu gebruikt zijn, werden in 2015 gebruikt en in 2019 weer. In totaal zijn er 8 verschillende versies, die random worden toegewezen aan de leerlingen. De studentassistenten gaan niet zomaar langs de scholen, maar zij worden eerst getraind in het afnemen van toetsen en moeten zich houden aan de vooraf opgestelde regels. Zodat alle toetsafnames zoveel mogelijk het zelfde verlopen.  Om deze reden mogen studentassisten leerlingen niet helpen met de toets, maar moeten zij op afgesproken manier reageren op vragen. Bijvoorbeeld: wanneer een leerling het antwoord niet weet: Probeer de vraag nogmaals zo goed mogelijk door te lezen en wanneer je het antwoord echt niet weet, dan kun je de vraag even overslaan.  Voor het coderen kregen de SA een training waarbij zij leren hoe je de antwoorden moet nakijken. Hierin worden ze getraind zodat iedereen de antwoorden van de leerlingen op dezelfde manier scoort. Wanneer dit niet gebeurt gaat het ten koste van de betrouwbaarheid en de resultaten van de toets. Ik heb het proces en het design van de studie uitgelegd en nu zijn jullie vast erg benieuwd naar de resultaten. Voordat ik de resultaten ga bespreken wil ik jullie graag eerst meenemen naar de literatuur over het testen op papier en het testen op tablet. Dit geeft iets meer achtergrond informatie. 



Literatuur 

 Meer tablets in de klas 
  bv Steve job schools of Snappet 

 35% van de leerkrachten gebruikt de tablet in de klas 

 Veel innovatie 

 Weinig onderzoek naar tablets (toetsen) in de klas 

Presenter
Presentation Notes
De laatste jaren gaan de ontwikkelingen op het gebied van digitale leermiddelen snel. De scholen en leerlingen maken dit ieder op hun eigen manier mee. Niet elke school is even fanatiek in het toepassen van digitale middelen in de klas en op sommige scholen wordt juist het gehele curriculum ondersteund met digitale leermiddelen. Doordat de ontwikkelingen zo snel gaan en er zoveel verschillende manieren zijn waarop digitale methodes kunnen worden toegepast, is het lastig om iets eenduidigs te kunnen zeggen over of het toepassen goed of fout is. Er zijn veel studies die beweren dat leerlingen betere resultaten boeken wanneer ze digitale leermiddelen gebruiken, maar er zijn ook studies die dit tegenspreken en meer achter de ‘ papier en pen’ methode staan. Ik ben vooral nieuwsgierig naar wat de literatuur laat zien over de tablet in het onderwijs en specifiek naar het toetsen op tablets. Omdat binnen Nederland voor TIMSS de overstap wordt gemaakt naar de tablettoets. Echter tot mijn eigen verbazing is er maar weinig bekend over het toetsen op tablets.  De tablet kwam op de markt in 2010. en nam al snel zijn intrede in het onderwijs. Tegenwoordig gebruikt 35% van de leerkrachten een tablet tijdens het lesgeven en 20% gebruikt een tablet voor het toetsen van leerlingen.  Zo zijn er verschillende programma’s en apps die een vorm van onderwijs aanbieden via de tablet. En zoals vele van jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben zijn kinderen razendsnel in het leren werken op de tablets. Voor je het weet kunnen ze er beter mee overweg dan menig volwassene.  Wat naar voren komt uit de literatuur zijn de voordelen en nadelen van testen op papier en testen met een digitaal middel.(dus niet tablet in het bijzonder, maar ook pc’s) De voordelen en nadelen wil ik graag kort even doornemen. 



 
 
Voordelen digitale toetsen 
 

 Mobiliteit 

 Verspreiden en verzamelen 

 Automatische scoring 

 Lagere foutenlast bij nakijken 

 Bespaart tijd 

 Kunnen meerdere aspecten van leerprestaties gelijktijdig worden getest 
 Bv reactiesnelheid bij een rekentoets 

Presenter
Presentation Notes
Een of twee dingen toelichtenGemakkelijker voor de leerkracht om de toetsen te verspreiden en te verzamelen; gesloten vragen kunnen automatisch worden gescoord; makkelijker om resultaten te verzamelen en om deze te controleren/analyseren; de kans op foutjes bij het nakijken is kleiner, dit komt doordat het nakijken (deels) automatisch door de computer wordt gedaan; Alles wat automatisch gaat doormiddel van de computer bespaart tijd voor de leerkracht. Zoals voorbereidingstijd van de toets en nakijkwerk. Dit kan schelen in de werkdruk voor de leerkrachtTijdens het toetsen kunnen verschillende onderdelen gelijktijdig worden getest bv: ook cognitieve en perceptuele prestaties. Zoals reactiesnelheid  tijdens een rekentoets. Hierdoor is het mogelijk om ook andere aspecten mee te nemen die van invloed kunnen zijn op de academische prestaties (De tablet is mobiel, klein en daardoor makkelijk te verplaatsen.)



Voordelen van digitaal toetsen 

 Flexibiliteit van afname 

 Aanpassen op leerbehoeftes 

 Interactieve vragen – PSI tasks 

 Lay-out opties 

 Motivatie 

Presenter
Presentation Notes
Een of twee dingen toelichtenDidactische voordelenMakkelijker om de toets aan te passen aan de individuele behoefte van de leerling. Zoals waar je de toets afneemt (flexibel), tijdsduur, lettergrootte etc. Daarnaast wordt het makkelijker om de toets aan te passen aan de verschillende leerbehoeftes van een kind. Zo kan een dyslectische leerling een toets krijgen met een groter lettertype en meer regels tussen de lijnen. (TIMSS gebruikt deze aanpassing niet) Het aanpassen op de individuele behoeftes van de leerling is in Nederland de hoofdreden waarom leerkrachten tablets gebruiken in de klas. De instructie van de test kan ook worden gegeven met behulp van audio of visueel materiaal, zoals een gesproken instructie of een intro filmpje. Hierdoor kan het aangepast worden op de behoefte van de leerlingMet een digitale toets is het mogelijk om interactieve vragen te maken/stellen. Hierdoor kunnen meer complexe skills worden getest en sluit het beter aan op dagelijkse reken en natuuronderwijs scenario’s die normaal niet nagebootst kunnen worden in de klas of op een papieren toets. Het is mogelijk om de lay-out van een vraag aan te passen bv: vragen waarbij de leerlingen de antwoorden moeten slepen. (TABLET)Het kan de motivatie vergroten doordat het leren een meer autonoom proces wordt voor de leerling. Hij/zij heeft namelijk zelf controle over de tablet/programma. Ook wordt er beweert dat het de motivatie vergroot doordat de leerling alles doet met de vingers en dit voelt natuurlijker aan dan het gebruiken van een muis of toetsenbord. Of het daadwerkelijk de motivatie vergroot zijn enkele vraagtekens bij, omdat dit ook kan komen door het ‘novelty’ effect. Zodra de nieuwigheid er af is, zal de motivatie weer dalen. 



Nadelen digitaal toetsen 

 Technische problemen 

 Afleiding 

 Lezen is lastiger (tablet) 

 Tekststructuur 

 Persoonlijke voorkeur 

Presenter
Presentation Notes
Technische issues die komen kijken bij het gebruik van digitale middelen. Leerkrachten moeten voldoende geschoold zijn in het gebruik van digitale leermiddelen en binnen de school (klas) moet het gebruik van digitale middelen mogelijk zijn. Met Tablets is dit makkelijker want deze zijn klein en licht en hierdoor mobieler dan een computer. Echter moeten ze wel opgeborgen en opgeladen worden. Makkelijke afleiding. Bijvoorbeeld wanneer er gewerkt wordt op een tablet is het makkelijk voor de leerling om bezig te gaan met niet schoolse activiteiten. Zoals spelletjes, internet, en chatten via de tablet. Het lezen op een tablet duurt langer, dit komt doordat het scherm kleiner is en leerlingen moeten scrollen. Uit onderzoek komt naar voren dat te veel scrollen en klikken de structuur van een tekst of opgave weg neemt. Dit kan ten koste gaan van de tekst verwerking/leeropbrengsten. De tekststructuur is lastiger te herkennen/gebruiken, omdat je moet scrollen om de gehele pagina te zien. Dit komt doordat spatiele geheugen steuntjes wegvallen, deze zijn er wel en blijven beter aanwezig bij papieren teksten. Doordat er minder tekst structuur wordt ervaren kan de verwerking van de inhoud van de tekst verslechteren. Daarnaast is het niet voor iedere leerling geschikt. Individuele voorkeur van leerlingen. Voor sommige is een digitaal leermiddel lastiger om te gebruiken dan een ander. 



Voordelen van papieren toets 

 Teksten lezen 

 Door de toets bladeren 

 Gebruik van kladpapier  

Presenter
Presentation Notes
Voordelen van papieren toetsenSommige onderzoeken tonen aan dat bij het lezen van (langere) teksten en het beantwoorden van vragen leerlingen beter scoren op een papieren toets. Dit komt doordat in papieren teksten meer structuur zit en dit makkelijker leest. Ook kan dit komen doordat de structuur niet wijzigt door middel van scrollen. Daarnaast wordt er beweert dat de cognitieve zwaarte minder groot is bij het lezen van papieren teksten, hierdoor gaat het lezen en verwerken ervan makkelijker en sneller.Daarnaast wordt er beweert dat het makkelijker is om in een papieren boekje/toets te bladeren dan in een digitale toets. Hierdoor gaan leerlingen sneller en vaker naar vorige en volgende vragen. Het resultaat hiervan kan zijn dat zij beter hun vragen controleren op een papieren toets, maar ook meer inzicht hebben over de inhoud/grootte van de toets. Het gebruik van een kladblaadje is makkelijker op papier dan op een tablet. Leerlingen gebruiken kladpapier of een hoekje van een toets blaadje vaak om sommen te bereken uit te schrijven of om dingen te onthouden. Het gebruik van kladpapier schijnt minder vaak te gebeuren bij digitale toetsen. Daarbij komt dat het switchen tussen een scherm en een kladpapier als lastiger wordt ervaren. 



Nadelen van papieren toetsen 

 Statische manier van toetsen 

 Geschreven antwoorden 

 De voordelen van digitaal zijn de nadelen van papier  

 

 

 Toetsen op tablet? 

Presenter
Presentation Notes
Nadelen van toetsen op papierStatische manier van toetsen. Het heeft niet de mogelijkheid voor interactieve vragen of om snel de lay-out aan te passen. Handgeschreven antwoorden kunnen lastig leesbaar zijn. Dit kan van invloed zijn op de scoring van de testen en hierdoor wordt het subjectieve element van het scoren groter. Typen heeft iedereen het zelfde handschrift. Voordelen van het digitale toetsen kunnen als nadelen van de papieren toets worden gezien. Zoals voorbereidingstijd en nakijk tijd. Minder flexibel in afname en aanpassingen etc. Zo zijn er verschillende tips en tricks waardoor het toetsen op tablet beter gaat, maar er zijn weinig tot geen studies met evidence-based onderzoeken of waar de tablet toets resultaten worden vergeleken met vergelijkbare andere toetsen. 



Analyse 

 TIMSS internationaal – eigen analyse 

 Nederland 
 Item Response Analyse 

 Moeilijkheid; discriminatie  

 Ruwe scores 

Presenter
Presentation Notes
TIMSS internationaal heeft doet zijn eigen analyses die ze daarna presenteren aan de rest van de landen. Hier zien wij meestal alleen de resultaten en de bevindingen. De stappen die zij maken leggen ze niet allemaal uit. Hierna zullen hun algemene bevindingen worden besproken. Ik zelf heb een Item response analyse gedaan. Waarbij je kijkt naar de items opzichzelf staant. Hierbij kijk je naar de moeilijkheid van de items. Dit betekent komt er naar voren dat het ene item moeilijker wordt ervaren op de tablet toets of op de papieren toets. Hierbij vergelijk je dus dezelfde items van de tablet toets en de papieren toets. Daarnaast is de discriminator berekend. Deze parameter kijkt of het item discrimineert tussen leerlingen. Dit betekent dat een leerling die minder goed is in bijvoorbeeld breuken, minder kans heeft om de som goed te maken. Een leerlingen die goed is een breuken heeft meer kans om de soms goed te maken. Dus wanneer de discriminator slecht zou zijn dan zouden goede en slechte rekenaars ongeveer evenveel kans hebben om de som goed te beantwoorden.  Echter wanneer de discriminator van een item goed is, dan hebben goede rekenaars meer kans om de som goed te maken dan slechte rekenaars. Zo’n item discrimineert dus goed. Het is interessant om naar de item response te kijken, maar ik heb daarna het ook nog gecontroleerd met de ruwe scores van de leerlignen. Dus wat kwam er uit hun scores naar voren en wat zijn de verschillen tussen tablet en papier. Dit is meer ten controle van de item response analyse, dus dit wordt niet expliciet benoemd. (Opmerking is dat sommige items die helemaal niet uit de verf kwamen verwijdert zijn uit de uiteindelijke analyse. Dit betekent niet dat de verschillen bij deze items tussen papier en tablet heel groot waren, maar inhoudelijk klopte er bij deze items iets niet waardoor dit de resultaten vertekend. )



Resultaten 

 

 Meeste items zien er hetzelfde uit op 
papier als op tablet 

 Niet alle items waren te vertalen naar 
een digitale versie 

 Items die aangepast moeten worden,  
wijken af.  



Afbeelding 
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Presentation Notes
Dit item had weinig aanpassing nodig om vertaald te worden naar tablet. 



Afbeelding 

Presenter
Presentation Notes
Dit item was bijvoorbeeld moeilijk om aan te passen. Het neemt in het papieren boekje twee bladzijdes in beslag. Hierdoor was het item te groot voor de tablet toets en hebben ze het niet zo kunnen aanpassen dat het toch pas. Het resultaat was dat de leerlingen veel moesten scrollen, waardoor ze de vraag niet in een oog opslag zagen. 



Resultaten 

 Item analyse laat een consistent gemiddeld mode effect zien  

 Over het geheel: tablet is slechter gemaakt dan papier: Grootste verschil voor rekenen 
 Over landen heen: 14 punten lager voor rekenen 

  8 punten lager voor natuuronderwijs 

 

 De grootte van mode effect verschilt per land 

Presenter
Presentation Notes
Mode effect betekent dat de ene methode beter scoort dan de andere methode. Hier doet de papieren toets het beter dan de tablet toets. Opmerking is dat sommige items die helemaal niet uit de verf kwamen verwijdert zijn uit de analyse. Dit betekent niet dat de verschillen heel groot waren, maar inhoudelijk klopte er bij deze items iets niet waardoor dit de resultaten vertekend. Bijvoorbeeld: twee items die in de papieren boekjes de afbeeldingen niet geprint werden. Wanneer er naar alle landen tegelijk wordt gekeken dan komt eruit naar voren dat overall, er 14 punten lager wordt gescoord op rekenen met de digitale toets. 8 punten lager wordt gescoord op natuuronderwijs met de digitale toets. Omdat dit voor alle landen samen is berekent zijn er landen waarbij dit verschil veel groter is. Een verklaring voor deze landen kan zijn dat de tablet vaardigheden per leerling sterk fluctueren. Denk bijvoorbeeld aan landen waar het verschil tussen arm en rijk groter is. Dus waarbij een grote groep leerlingen geen tablet tot zijn beschikking heeft. 



Nederland 

 Hogere score rekenen/wiskunde op de papieren toets  

 Bij natuuronderwijs is dit verschil verwaarloosbaar 

 Sommige leerlingen hadden vragen over het ‘gebruik’ van de tablet 

 Tablet  ¾                             Papier  3
4
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Presentation Notes
In nederland zijn de verschillen tussen tablet en papier kleiner in vergelijking met de andere landen. Dit betekent wanneer we het over het geheel bekijken, dus voor de rekenopgaves samen en de natuur opgaves samen. Wel zijn er een aantal (grote) verschillen te zien tussen specifieke items. Er komt naar voren dat rekenen slechter wordt gemaakt op de tablet. Dit geldt niet voor alle items, bijvoorbeeld multiple choice vragen, maar wel voor openvragen. Waarbij kinderen iets moeten tekenen, berekenen of typen. Bij Natuuronderwijs is dit verschil veel kleiner en verwaarloosbaar. Hier zijn er ook meer meerkeuzevragen.Tijdens de afnames kregen we redelijk wat vragen over het gebruik van de tablet. Over het algemeen was het duidelijk, maar bij sommige vragen hadden leerlingen meer instructie nodig dan dat vooraf was gegeven. Bijvoorbeeld vraag waarbij ze een breuk moesten invoeren. 



Mogelijke verklaringen 

 Bij tablet toets (rekenen) wordt er minder vaak kladpapier gebruikt 

 Het typen en tekenen op een computer/tablet is lastiger 

 Computer/tablet vaardigheden 

 Niet bijgehouden: Leerlingen werken sneller op tablet  
  minder zorgvuldig  antwoorden controleren 

 

 Nederland: lastig om breuken in te vullen 
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Presentation Notes
De verwachtte redenen voor de verschillende scores komen overeen tussen Nederland en internationaal, dus deze bespreek ik tegelijk. Uit het onderzoek kan voorzichtig gesteld worden dat de verschillen tussen scores bij rekenen kunnen wijzen naar het gebruik van kladpapier. Dit wordt vermoedt omdat bij natuuronderwijs er meer multiple choice vragen zijn en er minder berekeningen moeten worden gedaan. Op het gedeelte rekenen wordt slechter gescoord en vooral op de open vragen. Vragen waarvoor berekeningen moesten worden gemaakt of dingen moeten worden onthouden. Leerlingen kunnen hun klad niet kwijt op de tablet, maar gebruiken ook geen kladpapier naast de tablet. Hierdoor hebben ze meer moeite met het uitwerken van rekensommen. Dit was ook iets wat we terug zagen bij de afnames. De kladpapieren bij de tablet afname kwamen vaak leeg terug. Dus het gebruik van kladpapier kan een reden zijn voor de verschillen. Een andere reden voor het verschil in scores is dat sommige items zijn aangepast voor de digitale toets. Uit het onderzoek komt naar voren dat items die zijn aangepast anders scoren. Dit geldt ook voor mulltiple choice vragen. Items die veel al het zelfde zijn gebleven scoorden ook meer hetzelfde.  Daarnaast kan het zijn dat het typen en tekenen op de tablet als lastiger wordt ervaren dan op papier. Eerder genoemd zijn de tablet vaardigheden van leerlingen. In Nederland speelt dit een minder grote rol omdat veel kinderen opgroeien met tablets en deze dagelijks gebruiken. In andere landen kan het zo zijn dat het gebruik van digitale middelen enorm kan verschillen tussen gezinnen. Denk hier bijvoorbeeld aan landen waar de kloof tussen arm en rijk groter is. Dus niet iedereen heeft dezelfde toegang tot tablets/pc’s.Daarnaast is er nog een vermoeden dat leerlingen sneller werken op tablets dan op papier. Bij de papieren toets kan het zo zijn dat het controleren van vragen en het terugbladeren makkelijker gaat dan bij tablet toets. Ik denk zelf, maar dit is nu niet onderzocht. Dat het doorgaan naar een volgende vraag op een tablet als veel definitiever wordt beschouwd dan op papier. Hierdoor controleren leerlingen hun voorgaande antwoorden minder snel op de tablet. Daarnaast is een reden voor het verschil dat de digitale toets nog een aantal schoonheidsfoutjes kent. Zo was het bijvoorbeeld lastig om breuken in te voeren en werkte het toetsenbord voor cijfers niet altijd even goed. Bij sommige afnames ervoeren leerlingen moeite 



Afbeelding 



Conclusie 

 Manier van toetsen veranderen is lastig 

 Meet je nog wat je wil meten? 

 TIMSS  
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Presentation Notes
Conclusie: Het omzetten van een papieren toets naar een digitale toets kan niet zomaar. Het ‘letterlijk’ over nemen van vragen kan leiden tot vragen die niet geschikt zijn de nieuwe vorm van toetsen. Maar ook het aanpassen van vragen kan als gevolg hebben dat de vragen op een andere manier worden beantwoord. Dus hierdoor kun je iets anders gaan meten en verandert het te meten construct. Daarnaast spelen andere factoren nog een rol. Bijvoorbeeld het gebruik van tablets binnen een land en lokaal binnen een school. In nederland is dit verschil heel klein omdat hier de leerlingen over het algemeen vaardig zijn met een tablet. Maar in andere landen liggen deze vaardigheden verder uit elkaar. Dus hier is de vraag of een digitale toets voor iedere leerling passend is.Hoe lost timss dit op voor de volgende toets? De verwachting is dat de verschillen minder groot zullen zijn doordat de digitale toets wordt verbeterd. Dit houdt in dat de schoonheidsfoutjes eruit gaan. Bijvoorbeeld nummers invoeren wordt makkelijker. Daarnaast wordt er een bridge studie uitgevoerd, hierdoor is er controle tussen papier en digitaal. Want er kan dus niet verwacht worden dat papier en digitaal helemaal gelijkwaardig is in 2019, daarom zijn er aanpassingen en controles nodig. Hierdoor kunnen de trend metingen en de vergelijking tussen landen intact blijven.Wij moeten voor de bridgestudie in 2019 tijdens het hoofdonderzoek nog zo’n 1000 extra leerlingen toetsen op papier, ter controle.   



Vervolg 

 Secundaire analyses 
 Jongens VS meisjes 

 Reading demand 



Vragen?? 
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