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betekent 
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Wat is 
SALTHO?

Self-assessment test voor studenten

Helpt student bewust te worden van de studeergewoontes die 
hij heeft bij het bestuderen van teksten.

Geeft student op basis van de testresultaten automatisch tips 
en adviezen om studeergedrag (nog) effectiever te maken, 
gebaseerd op basis van herhaald bewezen wetenschappelijke
inzichten.

Helpt docenten om studenten gericht effectiever te leren
studeren.



Wat meet 
SALTHO? (1)

1. De mate waarin een student geconcentreerd, plichtsgetrouw, planmatig en 
gespreid zegt te studeren.

2. De mate waarin een student de volgende drie leerstrategieën inzet die samen
leiden tot ‘deep learning’:

• Structureren (het ontdekken en aanbrengen van structuur in de tekst)

• Betekenisgericht leren (het koppelen van de stof aan eigen kennis en 
ervaringen) 

• Concretiseren (het zoeken naar of zelf bedenken van toepassingen voor 
de stof)

3. De mate waarin de student intrinsiek gemotiveerd is (zelf wil 
weten/begrijpen/onthouden wat er staat)

4. De mate waarin de student controle en grip ervaart op zijn leerproces. (Interne 
attributie en locus of control)

Elke categorie wordt gemeten dmv 7 uitspraken



Wat meet 
SALTHO? (2)

SALTHO meet ook de neiging tot ‘reproductiegericht leren’ 

Een relatief hoge score op dit onderdeel kan een signaal zijn dat de 
student alle stof uit het hoofd probeert te leren. 

Daar zal de student mogelijk in vastlopen. Ook is de kans groot dat hij 
andere vragen dan feitenkennisvragen niet goed zal beantwoorden.

Deze feitenkennis zal men na verloop van tijd weer grotendeels zijn 
vergeten. 

Uitsluitend uit het hoofd leren van definities, rijtjes etc. leidt niet tot 
kennis die toepasbaar is voor toekomstige beroepsproblemen.

Ander leerstrategieën zijn belangrijk voor een kritisch reflecterende en 
onderzoekende professional. Het is belangrijk dat de student deze 
ontwikkelt.



Kenmerken 
van SALTHO

• online in te vullen op smartphone, tablet, laptop of pc.

• geeft op basis van de uitslag passende tips en adviezen

• uitslag automatisch naar hva-mail van student

• indien gewenst uitslag óók automatisch naar sb’er.

• invullen kost ongeveer 10 minuten
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