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1 Inleiding, samenvatting en conclusies 

1.1 Inleiding 

Tijdens de examencampagne van de digitale examens wiskunde BB en KB van 2016 

heeft het CvTE, in samenwerking met DUO en Cito, een enquête gehouden onder de 

docenten die deze centrale examens hebben afgenomen.  

In deze reportage leest u de resultaten van de enquête en welke conclusies het CvTE 

na overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) en Cito uit de 

resultaten trekken. 

1.2 Samenvatting en conclusies 

Over het algemeen zijn de docenten tevreden over de kwaliteit van de digitale centrale 

examens (CE’s). De waarderingscijfers 6,9 en 6,8 liggen boven het gemiddelde 

waarderingscijfer van de papieren CE’s GL/TL, havo en vwo (gemiddeld 6,2). Ook uit 

deze enquête komen punten ter verbetering naar voren. Hieronder leest u een 

samenvatting van de resultaten met daarbij de belangrijkste acties die al ondernomen 

zijn of ondernomen zullen worden. Uit de enquête blijkt dat de antwoorden van de 

respondenten bij BB en KB bij de meeste vragen redelijk overeen komen. In de 

samenvatting hieronder wordt alleen onderscheid gemaakt tussen BB en KB als dat 

relevant is. 

In plaats van respondent spreken we hierna van docent.  

De voorbereiding 

Niet alle docenten blijken op de hoogte te zijn van alle oefenmogelijkheden die er zijn.  

In de Maartaanvulling op de Septembermededeling over de centrale examens 2017 

hebben we in de vakspecifieke mededeling voor wiskunde vmbo alle 

oefenmogelijkheden voor 2017 nog eens op een rijtje gezet. In de 

Septembermededeling over de centrale examens van 2018 zullen we ook een overzicht 

van al het oefenmateriaal opnemen. 

De afname  

De afname van het digitale examen verliep over het algemeen goed. De technische 

storingen die er wel waren liepen uiteen van gecrashte computers tot het traag laden 

van de vragen. Bij KB werkte het letterplankje van Facet niet in de toolbox en werkte 

bij één vraag de windroos niet op alle scholen naar behoren.  

In het KB-examen van 2017 is het letterplankje van Facet niet zichtbaar voor 

leerlingen als bij een vraag met de toolbox gewerkt moet worden. Het probleem met 

de windroos is tijdens de afnameperiode aan de scholen gecommuniceerd en de vraag 

waarbij de windroos gebruikt moest worden, is geneutraliseerd.  

De correctie 

De correctie liep volgens de docenten over het algemeen zonder problemen. Wel is 

geklaagd over de traagheid van de correctiemodule. Die traagheid werd ook wel 

genoemd als oorzaak bij de gemiddelde tijd die docenten aan de correctie besteed 

hebben. De meeste docenten geven aan tussen de 15 en 30 minuten per kandidaat 

besteed te hebben aan de correctie. Op de vraag hoeveel procent van de vragen de 
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docent het liefst automatisch scoorbaar1 zouden willen, antwoordde de meerderheid 0 

tot 25%.   

De correctiemodule was in het eerste deel van de examenperiode inderdaad traag. 

Halverwege de examenperiode is het probleem achterhaald en werkte de 

correctiemodule sneller. 

In verband met de invoering van de tweede correctie bij de digitale centrale examens 

en het beperken van de correctielast voor docenten, wilden we het aantal automatisch 

scoorbare vragen verhogen ten opzichte van de huidige digitale examens wiskunde. 

Naar aanleiding van deze enquête zien we hier van af.  

Algemene aspecten van het centraal examen 

Zowel de examens BB als KB scoorden goed als het ging om de lengte van het examen, 

passend taalgebruik, begrijpelijkheid van de contexten en de houvast van het 

beoordelingsmodel.  

 BB KB 

lengte precies goed 90% 93% 

taalgebruik (grotendeels) passend 97% 91% 

contexten (grotendeels) begrijpelijk 91% 95% 

beoordelingsmodel biedt (meestal) 

voldoende houvast 

94% 93% 

 

De respons op de vraag over de moeilijkheidsgraad is minder eenduidig. Bij BB vindt 

een de meerderheid (63%) de moeilijkheidsgraad van het examen precies goed. Bij KB 

vindt 44% de moeilijkheid precies goed en 37% vindt het examen moeilijk. Een deel 

van de docenten geeft aan dat er een te groot verschil in moeilijkheidsgraad zit tussen 

de varianten. 

Het is niet mogelijk om alle (varianten van) examens precies even moeilijk te maken. 

Dat geldt zowel voor digitale als voor papieren centrale examens. Daarom krijgt iedere 

variant en ieder examen een eigen N-term.    

Het streven naar een vergelijkbare moeilijkheidsgraad is wel een voortdurend 

aandachtspunt voor de examenmakers. 

Bijzondere toepassingen bij wiskunde 

Over de geschiktheid van de grafiekentool denken BB- en KB-docenten verschillend. 

47% van de BB-docenten vinden dat de leerlingen goed overweg kunnen met de 

diagramtool tegenover 63% van de KB-docenten. Bij BB vindt 38% de tool wel geschikt 

bij het tekenen van lineaire verbanden. Bij KB is dit 28%. Maar een klein deel van de 

BB- en KB-docenten vinden dat leerlingen niet goed overweg kunnen met de tool. Het 

niet goed kunnen omgaan met de tool lijkt vooral te gaan om het tekenen van niet 

lineaire verbanden. Opvallend is dat ook bij de KB-docenten die aangeven dat 

                                                

 
1 Een automatisch scoorbare vraag hoeft geen meerkeuzevraag te zijn. Het kan ook gaan om 
vragen waarbij leerlingen zelf een getal moeten invoeren of leerlingen onderdelen van een formule 
in de juiste volgorde moeten zeten om tot een correcte formule te komen. 
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leerlingen goed met de tool overweg kunnen, vaak wordt opgemerkt dat er wel goed 

geoefend moet worden.  

Op zich lijken leerlingen dus over het algemeen goed overweg te kunnen met de 

diagramtool bij lineaire verbanden, maar minder goed bij niet lineaire verbanden. Dat 

leerlingen veel moeten oefenen met de diagramtool is niet de bedoelding. Daarom 

wordt nu gewerkt aan een andere diagramtool die intuïtiever werkt en waarbij het 

tekenen van niet lineaire verbanden eenvoudiger wordt. Hierbij maken we uiteraard 

gebruik van de docenten hiervoor hebben gegeven.  

Bij BB wordt de Facet-rekenmachine standaard aangeboden. Uit de enquête blijkt dat 

een deel van de leerlingen deze rekenmachine gebruiken. Het andere deel gebruikt hun 

eigen rekenmachine. Bij deze vraag werd vaak opgemerkt dat het jammer is dat 

leerlingen de berekeningen en antwoorden uit de Facet-rekenmachine niet kunnen 

opslaan zoals bij de toolbox in de KB-examens. 

Bij KB wordt de toolbox gebruikt. 84% van de docenten geeft aan dat hun leerlingen 

goed over weg kunnen met de toolbox.  

Bij de vraag over andere toepassingen of mogelijk nieuwe toepassingen kwam bij BB 

vooral naar voren dat docenten graag willen dat leerlingen tabellen kunnen maken. 

Ook kwam bij deze vraag weer naar voren dat de opslaan-mogelijkheid bij KB ook BB 

ingevoerd zou moeten worden. Bij zowel BB als KB kwam naar voren dat het goed zou 

zijn dat leerlingen driehoeken kunnen tekenen (BB) en vierkanten en cirkels zouden 

moeten kunnen tekenen.  

De opslaan-mogelijkheid van de rekenmachine is onderdeel van de toolbox uit KB. Ook 

het tekenen van tabellen is onderdeel van de toolbox. Tijdens de centrale examens van 

2017 houden we een pilot met de toolbox in de BB-examens. De animo voor deze pilot 

was groot. Zo’n 100 van de ongeveer 500 scholen doen mee aan de pilot. Als de 

resultaten van de pilot positief zijn, zal de toolbox vanaf 2018 gebruikt worden in de 

examens wiskunde BB. 

Vanaf 2018 wordt er een ander toolbox ingezet bij KB. In deze toolbox zit onder andere 

de mogelijkheid om vierkanten en cirkels te tekenen.
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2 Doel, opzet enquête en respons 

 

2.1 Doel 

De enquête vormde een belangrijk onderdeel van de inhoudelijke evaluatie van de 

digitale centrale examens wiskunde BB en KB. Het doel was om te achterhalen hoe 

docenten wiskunde over de inhoud van centrale digitale wiskunde examen denken en 

welke verbeteringen zij – met name wat betreft de bijzondere toepassingen – wensen.  

Het doel van de enquête was dus niet om het draagvlak voor de digitale examens 

versus de papieren centraal schriftelijke examens te toetsen.  

2.2 Opzet  

De enquête bestond uit twee vragenlijsten, één voor BB en één voor KB. Op basis van 

de vraag aan welke leerweg de docent lesgaf, konden de docent één of beide 

vragenlijsten invullen. 

Veel docenten hebben meer dan één variant afgenomen en gecorrigeerd. Om docenten 

niet te overvragen, hebben we ervoor gekozen om per leerweg één vragenlijst aan een 

docent voor te leggen, ook als een docent meer dan één variant had afgenomen en 

gecorrigeerd. Bij elke vraag kreeg de docent de gelegenheid om zijn of haar antwoord 

toe te lichten en daarbij eventueel te verwijzen naar specifieke varianten. 

De vragenlijsten begonnen met vragen over de voorbereiding op, de afname en het 

corrigeren van het examen. Daarna werden meer vragen over algemene aspecten van 

het examen gesteld, bijvoorbeeld over de moeilijkheidsgraad en het taalgebruik in het 

examen, en vragen over specifieke toepassingen die in de centrale digitale examens 

wiskunde gebruikt worden. Tot slot werd gevraagd naar het cijfer dat de docenten het 

examen gaven en was er ruimte tot overige opmerkingen.  

Gesprekken met de NVvW en evaluatiebijeenkomsten die de NVvW samen met CvTE 

georganiseerd heeft, zijn mede aanleiding geweest voor de enquête en hebben 

belangrijke input gegeven voor de vragenlijsten.  

2.3 Respons 

Door middel van een mailing via Examenblad.nl hebben de examensecretarissen van 

scholen die de centrale examens BB en/of KB digitaal afnamen in april 2016 een 

vooraankondiging van de enquête ontvangen. Op 11 mei 2016 ontvingen dezelfde 

examensecretarissen een mailing met daarin de link naar de vragenlijsten en het 

verzoek de mailing door te sturen naar hun docenten wiskunde. Docenten konden de 

vragenlijsten invullen van 11 mei tot en met 30 juni.  

Docenten konden in de vragenlijst aangeven of zij lesgaven aan BB en/of KB. 

docenten BB 144 

docenten  KB 139 

totaal  206 

 

In totaal hebben 206 docenten aan de enquête meegedaan. 144 docenten hebben de 

vragenlijst voor BB ingevuld en 139 docenten hebben de vragenlijst voor KB ingevuld. 
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3 Resultaten BB 

In dit hoofdstuk leest u de resultaten van de vragen over BB. De vragen zijn in dit 

hoofdstuk vaak tot de kern samengevat. De vragen uit in de vragenlijst, staan in 

bijlage 1. 

Bij vrijwel alle vragen kregen de docenten de gelegenheid om hun antwoord toe te 

lichten. Deze toelichtingen zijn in dit hoofdstuk samengevat.  

3.1 Varianten  

De eerste vraag in de vragenlijst voor BB was:  

‘Voor welke variant of varianten vult u deze vragenlijst in?’ 

Docenten konden kiezen uit varianten 1 tot en met 13 en het antwoord ‘weet ik niet’. 

Uit deze vraag bleek dat 58% van de docenten zich niet bewust was welke varianten zij 

afgenomen hadden. Uit de antwoorden van de docenten die wel de nummers van de 

varianten hebben ingevuld, bleek dat zij de vragenlijst meestal voor meer dan één 

variant invulden.     

 

aantal 

varianten 

aantal keer 

voorgekomen  

1 12 

2 16 

3 17 

4 16 

5 8 

6 8 

7 19 

8 9 

9 10 

10 7 

11 13 

12 15 

13 0 
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3.2 Voorbereiding op het examen 

 

De tweede vraag ging over welk oefenmateriaal de docenten gebruikt hebben ter 

voorbereiding van de kandidaten.  

Heeft u ter voorbereiding van uw kandidaten op het digitale CE gebruik gemaakt van 
dit oefenmateriaal? 

 

Het voorbeeldexamen op oefenen.facet.onl 116 81% 

De set oefenopgaven op oefenen.facet.onl 73 51% 

De inplanbare voorbeeldexamens van Facet 96 67% 

Het correctievoorschrift van het 
voorbeeldexamen 

52 36% 

De instructiefilm diagramtool 8 6% 

Geen van de genoemde oefenmaterialen 1 1% 

 

 
 

 
Uit de toelichting van de docenten bleek dat niet alle docenten op de hoogte zijn van 

alle oefenmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de instructiefilm van de diagramtool, 

ondanks dat examensecretarissen in januari 2016 een overzicht hebben ontvangen van 

alle oefenmogelijkheden.  

 

Ook valt op dat inplanbare voorbeeld examens niet door alle scholen gebruikt worden. 

Met een inplanbaar oefenexamen oefenen leerlingen het centraal examen zoals dat ook 

wordt afgenomen tijdens het centraal examen zelf en het geeft docenten de 

mogelijkheid om te oefenen met de correctie. 
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3.3 De afname van het centraal examen 

 
Hebben zich tijdens de afname van het CE technische problemen voorgedaan? 
 

ja 18 13% 

nee 111 77% 

dat weet ik niet 15 10% 

 totaal 144   

 

 
 
 
Helaas heeft 13% van de docenten moeten aangeven bij de afnames storingen waren. 

De storingen liepen uiteen van gecrashte servers, vastlopende computers tot traagheid 

bij het inladen van velden en moeite met het inloggen. Ook was er een klacht over een 

late en niet adequate reactie van de Helpdesk Facet van DUO. Deze reactie is 

ingebracht bij de evaluatie met de helpdeskmedewerkers.   
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3.4 De correctie van het centraal examen 

 
Heeft u technische problemen gehad bij het corrigeren van het CE? 
 

ja 33 23% 

nee 111 77% 

totaal 144   

 

 
 
 
Een veelvoorkomende opmerking in de toelichting op deze vraag is dat de 

correctiemodule traag was. Er waren inderdaad problemen met de snelheid van de 

correctiemodule. Dit was een uitermate vervelend probleem voor de correctoren. De 

ontwikkelaars van Facet hebben er voor kunnen zorgen dat de snelheid halverwege de 

afnameperiode verbeterde.   

 

Een andere opmerking die een aantal keer terugkwam is dat bij de meerkeuzevragen 

de juiste score niet direct zichtbaar was. Pas bij heen en weer navigeren werd het 

scorepunt voor de juiste antwoorden zichtbaar. Dit maakte docenten onzeker over de 

juistheid van de scoring. Ook dit is gemeld aan de Helpdesk Facet. Hun onderzoek 

bracht aan het licht dat de juiste scores werden toegekend, maar dat deze inderdaad 

niet direct zichtbaar waren. Dit probleem is opgelost bij de versie van Facet die bij de 

centrale examens van 2017 gebruikt wordt.  
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Hoeveel tijd hebt u gemiddeld per kandidaat besteed aan de correctie van het CE? 
 

minder dan 15 minuten 34 24% 

15 tot 30 minuten 78 54% 

30 tot 45 minuten 23 16% 

meer dan 45 minuten 9 6% 

totaal 144   

 

 
 

Docenten geven in hun toelichting veelal aan dat hun antwoord een grove schatting is, 

mede omdat zij per vraag en niet per leerling nakijken. Dat was bij ons bekend, maar 

om een indicatie te krijgen van de tijd die het kost om de examens na te kijken, 

hebben we ervoor gekozen om naar een indicatie per leerling te vragen.  

Van de docenten die meer dan 30 minuten per leerling hebben aangegeven, geeft een 

deel aan dat dit kwam door de traagheid van de correctiemodule van Facet.  

Eén docent geeft aan dat hij vindt dat het nakijken van wiskunde ‘schandalig veel tijd’ 

kost in verhouding tot andere examens zoals Engels of biologie. Uiteraard heeft dat te 

maken met het grote aantal open vragen in de centrale examens wiskunde. 
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Een digitaal CE bestaat uit vragen die automatisch gescoord worden en vragen die door 
een corrector moeten worden nagekeken.  
Hoeveel procent van de vragen zou u het liefst automatisch scoorbaar willen? 
 

minder dan 25% 96 67% 

tussen de 25 en de 50% 39 27% 

tussen de 50 en de 75% 9 6% 

meer dan 75% 0 0% 

  totaal 144   

 

 
 

De meerderheid van de docenten wil 0 tot 25% automatisch scoorbare vragen. De 

meeste docenten geven in hun toelichting aan dat zij de berekening van de leerlingen 

willen zien, omdat zij willen zien hoe leerlingen tot hun antwoord komen.  

Ongeveer een kwart van de docenten geeft aan dat het percentage direct scoorbare 

vragen tussen de 25 en 50% mag zijn. In hun toelichting komt naar voren dat 

sommige docenten vinden dat een deel van de vragen uit het examen automatisch 

scoorbaar hadden kunnen zijn.  

Andere docenten geven aan dat zij vinden dat het corrigeren van de wiskunde-

examens tijdrovend is door de grote hoeveelheid vragen die niet automatisch 

scoorbaar is, maar dat dit wel goed is, omdat ‘de weg er naar toe’ nu eenmaal 

belangrijk is.  

In verband met de invoering van de tweede correctie bij de digitale centrale examens 

en het beperken van de correctielast voor docenten, wilden we het aantal automatisch 

scoorbare vragen verhogen ten opzichte van de huidige digitale examens wiskunde. 

Naar aanleiding van deze enquête zien we hier van af. 
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3.5 Algemene aspecten van het centraal examen  

 
Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het CE? 
 

te makkelijk 0 0% 

makkelijk 8 6% 

precies goed 90 63% 

moeilijk 39 27% 

te moeilijk 7 5% 

totaal 144   

 

 
 

De meerderheid van de docenten geeft aan dat de moeilijkheidsgraad precies goed is. 

Naast complimenten over het niveau, geeft een deel van deze docenten in de 

toelichting op hun antwoord aan dat er wel verschil zit tussen de varianten. 

Een deel van de docenten merkt op dat niet alle varianten dezelfde moeilijkheidsgraad 

hebben.  Daarnaast zijn er docenten die het examen te talig vinden voor BB-leerlingen 

en vinden dat er een te groot beroep gedaan wordt op de leesvaardigheid. 

Zowel het verschil tussen de moeilijkheidsgraad tussen de varianten en het taalgebruik 

in de examens zijn blijvende aandachtspunten voor de examenmakers. Het is echter 

niet mogelijk om alle (varianten van) examens precies even moeilijk te maken. Dat 

geldt zowel voor digitale als voor papieren centrale examens. Daarom krijgt iedere 

variant en ieder examen een eigen N-term.    
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Wat is uw mening over de lengte van het examen in verhouding tot de tijd die de 
kandidaat ervoor beschikbaar heeft? 
 

ik vind het examen precies goed 129 90% 

ik vind het examen te kort 11 8% 

ik vind het examen te lang 4 3% 

totaal 144   

 

 
 

 

De toelichting van docenten  liepen erg uiteen, van ‘een deel krijgt het binnen 90 

minuten niet af’ tot ‘sommige leerlingen zijn na 40 minuten al klaar. De overgrote 

meerderheid vindt de lengte van het examen precies goed. 

Vindt u dat het CE voldoende onderscheid maakt tussen de vaardige en minder 
vaardige kandidaten? 
 
Uit de toelichting van de docenten bleek dat de vraag niet door iedereen hetzelfde 

geïnterpreteerd is. De onderstaande tabel geeft dus geen goed beeld van de het 

oordeel van de docenten over het onderscheid tussen vaardige en minder vaardige 

kandidaten.  

ja 76 53% 

nee 26 18% 

kan ik niet beoordelen 42 29% 

totaal 144   
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Vindt u het taalgebruik in het CE passend bij de doelgroep? 
 

ja 18 12,5% 

grotendeels wel 112 77,8% 

grotendeels niet 11 7,6% 

nee 3 2,1% 

totaal 144   

 

 
 

90,3% van de docenten vindt het taalgebruik passend of grotendeels passend bij de 

doelgroep. Deze docenten geven uiteenlopende toelichtingen. Van niet alle 

onderwerpen passen bij de belevingswereld van de leerlingen passen (bijvoorbeeld de 

jaarlijks terugkerende zeilboot en sommen met zeemijlen of knopen) tot af en toe 

moeilijke woorden en te snel lezende leerlingen.  

De minder dan 10% docenten die ‘grotendeels niet’ en ‘nee’ hebben geantwoord, 

geven ook diverse toelichtingen. Van te veel tekst, woorden die leerlingen niet kennen 

tot leerlingen die moeite hebben met lezen. 

De taligheid van de centrale examens zijn een blijvend aandachtspunt. Overigens is het 

zo dat leerlingen een woordenboek Nederlands mogen gebruiken bij het centraal 

examen wiskunde. Dat lost gebrek aan leesvaardigheid niet op of de klacht van te veel 

tekst niet op, maar het kan helpen als leerlingen sommige woorden niet begrijpen.   
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Wat is uw mening over de begrijpelijkheid voor de kandidaat van de gebruikte 
contexten?  
 

allemaal begrijpelijk 9 6% 

grotendeels begrijpelijk 127 88% 

grotendeels niet begrijpelijk 8 6% 

geen van allen begrijpelijk 0 0% 

totaal 144   

 

 
 
Ook bij de toelichting van de docenten kwam de taligheid van het examen een aantal 

keer naar voren. Daarnaast vroeg een aantal docenten zich af of de contexten, hoewel 

begrijpelijk, wel allemaal passend waren bij de doelgroep. De overgrote meerderheid 

van de docenten vindt de contexten allemaal of grotendeels begrijpelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
Het correctievoorschrift bestaat uit een algemeen gedeelte en een vakspecifiek gedeelte. 
Het vakspecifieke gedeelte bevat het beoordelingsmodel met het bijbehorende 
scoringsvoorschrift.  
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Geeft het beoordelingsmodel u voldoende houvast om bij de antwoorden van een 
kandidaat te bepalen hoeveel scorepunten u moet toekennen? 
 

altijd 19 13% 

meestal 109 76% 

soms 14 10% 

zelden 2 1% 

nooit 0 0% 

totaal 144   

 

 
 
Het correctievoorschrift geeft het grootste deel van de docenten altijd of meestal 

voldoende houvast. Zoals één van de docenten in de toelichting aangeeft: ‘Er zijn vaak 

meer mogelijkheden om tot een goed antwoord te komen. Niet alle mogelijkheden zijn 

opgenomen. Is ook niet mogelijk natuurlijk.’ Opmerkingen van dezelfde strekking 

komen vaak terug in de toelichtingen van de docenten, ongeacht het antwoord dat zij 

op deze vraag gegeven hebben. 

De examenmakers kiezen voor de meest voor de hand liggende oplossingsstrategie in 

het correctievoorschrift. Als er meerdere voor de hand liggende oplossingsstrategieën 

zijn, dan worden er ook in het cv meerdere voorbeelden opgenomen. Als een leerling 

niet tot het juiste eindantwoord komt, kunnen correctoren aan de hand van de 

onderverdeling in scorepunten bepalen hoeveel scorepunten aan het antwoord van de 

leerling toegekend mag worden. Ook dit is geen sluitend systeem. Een sluitend 

correctievoorschrift zal echter nooit bereikt worden. Het is niet mogelijk om alle 

oplossingsstrategieën in het correctievoorschrift op te nemen zonder dat het 

correctievoorschrift onwerkbaar wordt.  
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3.6 Bijzondere toepassingen bij wiskunde 

 
Om grafieken te kunnen tekenen maken de kandidaten gebruik van de zogenoemde 
diagramtool. Kunnen uw kandidaten goed overweg met de diagramtool? 
 

ja 68 47% 

ja, maar alleen bij het tekenen van lineaire 
verbanden 

55 38% 

nee 21 15% 

totaal 144   

 

 
 
15% van de docenten geeft aan dat leerlingen niet goed overweg kunnen met de 

diagramtool. In de toelichting geeft een groot deel van deze docenten aan dat de 

leerlingen onvoldoende hebben geoefend met de tool. Een aantal geeft ook aan dat 

leerlingen het tekenen van grafieken op papier wel kunnen. 

Het deel van de docenten dat vindt dat leerlingen goed overweg kunnen met de 

diagramtool is het grootst, maar niet heel veel groter dan het deel dat vindt dat 

leerlingen alleen bij lineaire verbanden goed met de tool overweg kunnen. In de 

toelichting van beide groepen, komt erg vaak naar voren dat er veel geoefend moet 

worden met de tool en dat het tekenen van krommen lastig is. Eén van de docenten 

maakt daarbij de opmerking: “Het tekenen op papier en digitaal toetst overigens wel 

een totaal vaardigheid”.   

De vraag ‘Heeft u suggesties ter verbetering van de diagramtool?’ leidde tot een aantal 

goede suggesties onder meer ter verbetering van het nauwkeurig zetten van punten en 

het vereenvoudigen van het beoordelen of een leerling de knop voor rechte lijn 

gebruikt heeft of de knop voor de kromme.  
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De beantwoording van deze vraag is voor de examenmakers aanleiding om de 

diagramtool zo aan te passen, dat het nauwkeurig zetten van de punten makkelijker 

kan en het tekenen van de krommen vereenvoudigd wordt. De nuttige suggesties ter 

verbetering van de tool die docenten hebben gegeven, worden hierbij uiteraard 

meegenomen.  Deze vernieuwde tool is nog niet beschikbaar bij de centrale examens 

van 2017. In 2017 wordt in de centrale examens dus nog gebruik gemaakt van de tool 

die ook in 2016 gebruikt is.  

 
In Facet is een digitale rekenmachine ingebouwd. Kandidaten mogen echter ook hun 
eigen rekenmachine gebruiken. Wat gebruiken uw kandidaten? 
 

mijn kandidaten gebruiken alleen of vooral de rekenmachine van Facet 31 22% 

mijn kandidaten gebruiken alleen of vooral hun eigen rekenmachine 28 19% 

dat wisselt sterk per kandidaat 68 47% 

dat wisselt sterk per opgave 2 1% 

dat wisselt sterk per kandidaat en per opgave 15 10% 

totaal 144   

 

 
 
Wat zowel bij de toelichting van de docenten als bij de vraag naar suggesties ter 

verbetering van de rekenmachine heel vaak naar voren kwam, is het verzoek om een 

knop waarmee leerlingen hun antwoord in het antwoordveld kunnen opslaan. Hierbij 

werd vaak verwezen naar de toolbox die bij KB gebruikt wordt.  

Mede naar aanleiding hiervan wordt bij de centrale examens van 2017 een pilot 

gehouden met een toolbox voor BB. Deze toolbox is een vereenvoudigde versie van de 

toolbox die bij KB gebruikt wordt en leerlingen hebben binnen deze toolbox onder 
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andere de mogelijkheid om de berekeningen en antwoorden op de Facet-rekenmachine 

op te slaan in het antwoordveld. 

Tijdens een test met de BB-toolbox die we op een aantal scholen gehouden hebben, 

bleek dat de leerlingen goed met deze vereenvoudigde toolbox overweg konden.  

Indien uit de pilot blijkt dat de toolbox voor BB een verbetering is, zal deze toolbox in 

2018 ingezet worden bij het digitale centrale examen wiskunde BB. Ook wanneer de 

toolbox standaard onderdeel wordt van het centrale digitale examen wiskunde BB, 

mogen leerlingen hun eigen rekenmachine blijven gebruiken. 

De Facet-rekenmachine wordt doorontwikkeld, mede op basis van de suggesties die in 

deze enquête gedaan worden. De nieuwe rekenmachine wordt op zijn vroegst bij de 

examens van 2018 ingezet. 

 

Heeft u nog opmerkingen over andere digitale toepassingen die u in de examens van 
dit jaar gezien heeft? 
 
Docenten die ook KB examens afnemen weten dat daar een knop bij de rekenmachine 

zit waarmee leerlingen hun berekening en antwoord rechtstreeks kunnen kopiëren in 

het antwoordveld, vele docenten wensen ook hun BB leerlingen dat toe.  

 
Heeft u nog suggesties voor andere digitale toepassingen die in de examens gebruikt 
zouden kunnen worden? 
 

Op deze vraag hebben niet veel docenten antwoord gegeven. De suggesties die 

gegeven werden gingen over de grootte van de antwoordvelden, een verbetering van 

de liniaal, uitbreiding van het correctievoorschrift, een sla-op-knop voor de 

rekenmachine, verbeteringen voor de rekenmachine en meer mogelijkheden tot het 

tekenen van tabellen en schetsen. Deze suggesties kwamen al eerder voor bij andere 

vragen. Het tekenen van tabellen en het maken van schetsen (in de vorm van vier- en 

driehoeken) zullen onderdeel zijn van de toolbox BB.  

 

  



De digitale centrale examens wiskunde BB en KB 2016 | Resultaten en gevolgen van de enquête onder de docenten 

wiskunde  

17 mei 2017  

 pagina 23 van 44 

3.7 Waarderingscijfer examen 

Welk cijfer geeft u dit CE? Indien u deze vragenlijst voor meer varianten tegelijk invult, 
dan kunt u bij deze vraag een algemeen cijfer geven en indien mogelijk bij de 
toelichting een cijfer per variant. 
 
 

3 1 

4 5 

5 14 

6 21 

7 60 

8 39 

9 4 

 
 

 
 
 
Het gemiddelde cijfer dat de docenten geven is een 6,9. In 2016 was het gemiddelde 

voor alle papieren CE’s vmbo GL/TL, havo en vwo een 6,2. 

Bij de toelichting van docenten die de cijfers 3, 4 en 5 gaven, kwam vooral naar voren 

dat zij een voorkeur hebben voor de papieren examens. Bij de docenten die een 5 

gaven, werd ook de taligheid genoemd. Bij de hogere cijfers gaven docenten  

overwegend complimenten (‘Een prettig leesbaar tot de verbeelding sprekend 

examen.’). 
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4 Resultaten KB 

 

4.1 Varianten  

De eerste vraag in de vragenlijst voor KB was:  

‘Voor welke variant of varianten vult u deze vragenlijst in?’ 

Docenten konden kiezen uit varianten 1 tot en met 13 en het antwoord ‘weet ik niet’. 

Uit deze vraag bleek dat 49% van de docenten zich niet bewust was welke varianten zij 

afgenomen hadden. Uit de antwoorden van de docenten die wel de nummers van de 

varianten hebben ingevuld, bleek dat zij de vragenlijst meestal voor meer dan één 

variant invulden.     

 

aantal 

varianten 

aantal keer 

voorgekomen  

1 17 

2 24 

3 17 

4 20 

5 15 

6 14 

7 12 

8 13 

9 15 

10 9 

11 0 

12 19 

13 0 
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4.2 Voorbereiding op het examen 

 

De tweede vraag ging over welk oefenmateriaal de docenten gebruikt hebben ter 

voorbereiding van de kandidaten.  

Heeft u ter voorbereiding van uw kandidaten op het digitale CE gebruik gemaakt van 
dit oefenmateriaal? 

 

Het voorbeeldexamen op oefenen.facet.onl 111 80% 

De set oefenopgaven op oefenen.facet.onl 78 56% 

De inplanbare voorbeeldexamens van Facet 92 66% 

Het correctievoorschrift van het 
voorbeeldexamen 

51 37% 

De instructiefilm diagramtool 15 11% 

De losse toolbox die buiten Facet te gebruiken is 31 22% 

Geen van de genoemde oefenmaterialen 5 4% 

 

 

Uit de toelichting van de docenten bleek dat niet alle docenten op de hoogte zijn van 

alle oefenmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de instructiefilm van de diagramtool en de 

toolbox, ondanks dat examensecretarissen in januari 2016 een overzicht hebben 

ontvangen van alle oefenmogelijkheden. Veel docenten geven aan daarnaast nog veel 

te oefenen met papieren examens die op Examenblad.nl staan. Ook valt op dat 

inplanbare voorbeeldexamens worden niet door alle scholen gebruikt. Met een 

inplanbaar oefenexamen oefenen leerlingen het centraal examen zoals deze ook wordt 

afgenomen tijdens het centraal examen zelf en het geeft docenten de mogelijkheid om 

te oefenen met de correctie. 
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4.3 De afname van het centraal examen 

 
Hebben zich tijdens de afname van het CE technische problemen voorgedaan? 
 

ja 30 22% 

nee 95 68% 

dat weet ik niet 14 10% 

 totaal 139   

 
 

 

 

Helaas heeft 22% van de docenten moeten aangeven bij de afnames storingen waren. 

De storingen liepen uiteen van gecrashte servers, vastlopende computers tot traagheid 

bij het inladen van velden en moeite met het inloggen. Ook was er een klacht over een 

late en een niet adequate reactie van de Helpdesk Facet van DUO. Deze reactie is 

ingebracht bij de evaluatie met de helpdeskmedewerkers.  

Docenten geven ook aan dat er problemen waren met het letterplankje  en de  

windroos. Het probleem met de windroos is tijdens de afnameperiode naar de scholen 

gecommuniceerd en de vraag waarbij de windroos gebruikt moest worden, 

geneutraliseerd.   
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4.4 De correctie van het centraal examen 

 
Heeft u technische problemen gehad bij het corrigeren van het CE? 
 

ja 22 16% 

nee 117 84% 

totaal 139   

 

 

Een veelvoorkomende opmerking in de toelichting op deze vraag is dat de 

correctiemodule traag was. Er waren inderdaad problemen met de snelheid van de 

correctiemodule. Dit was een uitermate vervelend probleem voor de correctoren.  

De ontwikkelaars van Facet hebben er voor kunnen zorgen dat de snelheid van de 

correctiemodule halverwege de afnameperiode verbeterd was.  
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Hoeveel tijd hebt u gemiddeld per kandidaat besteed aan de correctie van het CE? 

 

minder dan 15 minuten 23 17% 

15 tot 30 minuten 85 61% 

30 tot 45 minuten 26 19% 

meer dan 45 minuten 5 4% 

totaal 139   

 

 

Docenten geven in hun toelichting veelal aan dat hun antwoord een grove schatting is, 

mede omdat zij per vraag en niet per leerling nakijken. Dat was bij ons bekend, maar 

om een indicatie te krijgen van de tijd die het kost om de examens na te kijken, 

hebben we ervoor gekozen om naar een indicatie per leerling te vragen.  

Eén docent geeft aan dat hij vindt dat een papieren examen nakijken makkelijker gaat. 

Een andere docent geeft aan dat het met Facet veel beter gaat dan met ExamenTester. 
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Een digitaal CE bestaat uit vragen die automatisch gescoord worden en vragen die door 
een corrector moeten worden nagekeken.  
Hoeveel procent van de vragen zou u het liefst automatisch scoorbaar willen? 
 

minder dan 25% 100 72% 

tussen de 25 en de 50% 27 19% 

tussen de 50 en de 75% 9 6% 

meer dan 75% 3 2% 

  totaal 139   

 

 

 
 
 
De meerderheid van de docenten wil 0 tot 25% automatisch scoorbare vragen. De 

meeste docenten geven in hun toelichting aan dat zij de berekening van de leerlingen 

willen zien, omdat zij willen zien hoe leerlingen tot hun antwoord komen.  

Ongeveer één vijfde deel van de docenten geeft aan dat het percentage direct 

scoorbare vragen tussen de 25 en 50% mag zijn.  

In verband met de invoering van de tweede correctie bij de digitale centrale examens 

en het beperken van de correctielast voor docenten, wilden we het aantal automatisch 

scoorbare vragen verhogen ten opzichte van de huidige digitale examens wiskunde. 

Naar aanleiding van deze enquête zien we hier van af.  
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4.5 Algemene aspecten van het centraal examen  

 
Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het CE? 

 

te makkelijk 1 1% 

makkelijk 15 11% 

precies goed 61 44% 

moeilijk 52 37% 

te moeilijk 10 7% 

totaal 139   

 

 

 

De meerderheid van de docenten geeft aan dat de moeilijkheidsgraad precies goed is. 

Een heel groot deel vindt echter dat de examens moeilijk waren. 

De docenten die toelichting geven op hun antwoord ‘moeilijk’, geven aan dat er verschil 

zit tussen de varianten. Daarnaast geven zij aan dat bij leerlingen tekst lezen / 

begrijpend lezen goed ontwikkeld moet zijn om de vraag goed te kunnen 

beantwoorden. 
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Zowel het verschil tussen de moeilijkheidsgraad tussen de varianten en het taalgebruik 

in de examens zijn blijvende aandachtspunten voor de examenmakers.  

Het is echter niet mogelijk om alle (varianten van) examens precies even moeilijk te 

maken. Dat geldt zowel voor digitale als voor papieren centrale examens. Daarom 

krijgt iedere variant en ieder examen een eigen N-term. 

 
Wat is uw mening over de lengte van het examen in verhouding tot de tijd die de 
kandidaat ervoor beschikbaar heeft? 
 

ik vind het examen precies goed 129 93% 

ik vind het examen te kort 4 3% 

ik vind het examen te lang 6 4% 

totaal 139   

 

 

 

De overgrote meerderheid vindt de lengte van het examen precies goed. Eén docent 

geeft aan dat als het examen te moeilijk is de tijd te kort is. 
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Vindt u dat het CE voldoende onderscheid maakt tussen de vaardige en minder 
vaardige kandidaten? 
 
Uit de toelichting van de docenten bleek dat de vraag niet door iedereen hetzelfde 

geïnterpreteerd is. De onderstaande tabel geeft dus geen goed beeld van de het 

oordeel van de docenten over het onderscheid tussen vaardige en minder vaardige 

kandidaten.  

ja 65 66% 

nee 33 34% 

kan ik niet beoordelen 41 29% 

totaal 139   

 
Vindt u het taalgebruik in het CE passend bij de doelgroep? 
 

ja 25 18% 

grotendeels wel 102 73% 

grotendeels niet 11 8% 

nee 1 1% 

totaal 139   

 
 

 

91% van de docenten vinden het taalgebruik passend of grotendeels passend bij de 

doelgroep. Deze docenten geven uiteenlopende toelichtingen;  verhaaltjes zijn te 

lastig, lastige zinsconstructies of er staan te lange zinnen.  
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De minder dan 10% docenten die ‘grotendeels niet’ en ‘nee’ hebben geantwoord, 

geven ook diverse toelichtingen. leerlingen met dyslexie of concentratieprobleem, 

leerlingen met spraak-taal moeilijkheden, leerlingen van allochtone afkomst, Voor hen 

is het lastig als er te veel tekst/moeilijke woorden worden gebruikt in het examen.  

De taligheid van de centrale examens zijn een blijvend aandachtspunt. Overigens is het 

zo dat leerlingen een woordenboek Nederlands mogen gebruiken bij het centraal 

examen wiskunde. Dat lost gebrek aan leesvaardigheid niet op of de klacht van te veel 

tekst niet op, maar het kan helpen als leerlingen sommige woorden niet begrijpen.   

 
Wat is uw mening over de begrijpelijkheid voor de kandidaat van de gebruikte 
contexten?  
 

allemaal begrijpelijk 6 4% 

grotendeels begrijpelijk 126 91% 

grotendeels niet begrijpelijk 7 5% 

geen van allen begrijpelijk 0 0% 

totaal 139   

 
 

 
 
Bij de toelichting van de docenten kwam de taligheid van het examen een aantal keer 

naar voren. Daarnaast vroeg een aantal docenten zich af of de contexten, hoewel 

begrijpelijk, wel allemaal passend waren bij de doelgroep. De overgrote meerderheid 

van de docenten vindt de contexten allemaal of grotendeels begrijpelijk. 

Vermeldenswaard vinden wij de volgende opmerking van een docent: “De leefwereld 

van de leerling valt moeilijk in contexten te vatten is mijn mening. Wat wij als 

volwassenen een goede context vinden hoeft voor de leerling niet zo te zijn.” 
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Het correctievoorschrift bestaat uit een algemeen gedeelte en een vakspecifiek gedeelte. 
Het vakspecifieke gedeelte bevat het beoordelingsmodel met het bijbehorende 
scoringsvoorschrift.  
 
Geeft het beoordelingsmodel u voldoende houvast om bij de antwoorden van een 
kandidaat te bepalen hoeveel scorepunten u moet toekennen? 
 

altijd 14 10% 

meestal 115 83% 

soms 8 6% 

zelden 2 1% 

nooit 0 0% 

totaal 139   

 

 
 
Het correctievoorschrift geeft het grootste deel van de docenten altijd of meestal 

voldoende houvast. Zoals één van de docenten in de toelichting aangeeft: ‘Er zijn vaak 

meer mogelijkheden om tot een goed antwoord te komen. Niet alle mogelijkheden zijn 

opgenomen. Is ook niet mogelijk natuurlijk.’ Opmerkingen van dezelfde strekking 

komen vaak terug in de toelichtingen van de docenten, ongeacht het antwoord dat zij 

op deze vraag gegeven hebben. 
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Uit de toelichtingen blijkt dat docenten de algemene regels en/of vakspecifieke regels 

die er zijn verschillend interpreteren. 

Bij de opmerking: “niks over doorrekenfouten” geldt regel 2.2: indien een vraag 

gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten 

toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 

 

“Bij een aantal vragen was er echter maar één oplossing in het correctie voorschrift 

maar waren er meerdere manieren van oplossen”. Geldt regel 2.3: indien een antwoord 

op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond 

van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt 

kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van 

het beoordelingsmodel. 

 

“Wij leren de kandidaat geen berekening of toelichting geen punten ook niet voor een 

goed antwoord” is een interpretatie van regel 2.6: indien in een antwoord een 

gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, 

worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is 

aangegeven.  

De examenmakers kiezen voor de meest voor de hand liggende oplossingsstrategie in 

het correctievoorschrift. Als er meerdere voor de hand liggende oplossingsstrategieën 

zijn, dan worden er ook in het cv meerdere voorbeelden opgenomen. Als een leerling 

niet tot het juiste eindantwoord komt, kunnen correctoren aan de hand van de 

onderverdeling in scorepunten bepalen hoeveel scorepunten aan het antwoord van de 

leerling toegekend mag worden. Ook dit is geen sluitend systeem. Een sluitend 

correctievoorschrift zal echter nooit bereikt worden. Het is niet mogelijk om alle 

oplossingsstrategieën in het correctievoorschrift op te nemen zonder dat het 

correctievoorschrift onwerkbaar wordt.  

De beantwoording van deze vraag is voor de examenmakers aanleiding om hier wat 

mee te gaan doen. Een artikel schrijven hierover is een van de opties, de vraag is nog; 

hoe bereiken we zoveel mogelijk vmbo docenten? 
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4.6 Bijzondere toepassingen bij wiskunde 

 
Om grafieken te kunnen tekenen maken de kandidaten gebruik van de zogenoemde 
diagramtool. Kunnen uw kandidaten goed overweg met de diagramtool? 
 

ja 87 63% 

ja, maar alleen bij het tekenen van lineaire 
verbanden 39 28% 

nee 13 9% 

totaal 139   

 

 
 
9% van de docenten geeft aan dat leerlingen niet overweg kunnen met de diagramtool. 

In de toelichting geeft een groot deel van deze docenten aan dat de leerlingen 

onvoldoende hebben geoefend met de tool.  

Het deel van de docenten dat vindt dat leerlingen goed overweg kunnen met de 

diagramtool is het grootst, maar nog een behoorlijk deel dat vindt dat leerlingen alleen 

bij lineaire verbanden goed met de tool overweg kunnen. In de toelichting van beide 

groepen, komt erg vaak naar voren dat er veel geoefend moet worden met de tool en 

dat het tekenen van krommen lastig is. Er wordt veel gevraagd naar meer 

oefenmateriaal.  

De vraag ‘Heeft u suggesties ter verbetering van de diagramtool?’ leidde tot een aantal 

goede suggesties onder meer ter verbetering van het nauwkeurig zetten van punten en 

het vereenvoudigen van het beoordelen of een leerling de knop voor rechte lijn 

gebruikt heeft of de knop voor de kromme. De vraag naar meer oefenmateriaal 

De beantwoording van deze vraag is voor de examenmakers aanleiding om de 

diagramtool zo aan te passen, dat het nauwkeurig zetten van de punten makkelijker 

kan en het tekenen van de krommen vereenvoudigd wordt. De nuttige suggesties ter 

verbetering van de tool die docenten hebben gegeven, worden hierbij uiteraard 

meegenomen.  Deze vernieuwde tool is nog niet beschikbaar bij de centrale examens 

van 2017. In 2017 wordt in de centrale examens dus nog gebruik gemaakt van de tool 

die ook in 2016 gebruikt is.  
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Bij KB wordt de toolbox gebruikt. Kunnen uw kandidaten goed overweg met de 
toolbox? 
 

ja 117 84% 

nee 22 16% 

N = 139   

   

 
 
 

 
 
16% van de docenten geeft aan dat leerlingen niet overweg kunnen met de toolbox. In 

de toelichting geeft een groot deel van deze docenten aan dat de leerlingen 

onvoldoende hebben geoefend met de toolbox.  

 
De vraag ‘Heeft u suggesties ter verbetering van de toolbox?’  
 

Tijdens de pilot met de KB-toolbox in 2016 bleek dat de leerlingen goed met deze  

toolbox overweg konden. Waarschijnlijk zal in het examen 2018 met de vernieuwde 

native toolbox gewerkt kunnen worden. 

De Facet-rekenmachine wordt doorontwikkeld, mede op basis van de suggesties die in 

deze enquête gedaan worden. De nieuwe rekenmachine wordt op zijn vroegst bij de 

examens van 2018 ingezet. 
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Heeft u nog opmerkingen over andere digitale toepassingen die u in de examens van 
dit jaar gezien heeft? 
 
Op deze vraag waren de antwoorden divers. Eén onderwerp sprong er uit: De 

windroos-vraag, die in drie varianten voorkwam. 

 

Bij leerlingen die werkten op beeldschermen met een lage resolutie, kon de windroos 

niet op de juiste plek gezet worden. Dit werd in april ontdekt en kon tijdens de 

examenperiode niet meer verholpen worden. Vanaf de meivakantie is gewerkt met een 

nieuwe versie van de varianten waarin dit probleem zich voordeed. Aan het 

vraagscherm is toegevoegd dat leerlingen de vraag moesten overslaan, maar de 

overige vragen wel moesten maken. Aan het correctievoorschrift is toegevoegd dat alle 

scorepunten altijd toegekend moesten worden. Bij leerlingen die de examens al 

gemaakt hadden, is een andere oplossing toegepast om de windroos-vraag te 

neutraliseren. 

 
Heeft u nog suggesties voor andere digitale toepassingen die in de examens gebruikt 
zouden kunnen worden? 
 
Op deze vraag hebben niet veel docenten antwoord gegeven. De suggesties die 

gegeven werden gingen over de grootte van de antwoordvelden, een verbetering van 

de liniaal, uitbreiding van het correctievoorschrift, een opslaknop voor de 

rekenmachine, verbeteringen voor de rekenmachine en meer mogelijkheden tot het 

tekenen van tabellen en schetsen. Deze suggesties kwamen al eerder voor bij andere 

vragen. Het tekenen van tabellen en het maken van schetsen (in de vorm van vier- en 

driehoeken) zullen onderdeel zijn van de toolbox. 
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4.7 Waarderingscijfer examen 

 
Welk cijfer geeft u dit CE? Indien u deze vragenlijst voor meer varianten tegelijk invult, 
dan kunt u bij deze vraag een algemeen cijfer geven en indien mogelijk bij de 
toelichting een cijfer per variant. 
 

3 2 

4 5 

5 11 

6 32 

7 49 

8 37 

9 3 

 

 
 

Het gemiddelde cijfer dat de docenten geven is een 6,8. In 2016 was het gemiddelde 

voor alle papieren CE’s  vmbo GL/TL, havo en vwo een 6,2. 

Bij de toelichting van docenten die de cijfers 3, 4 en 5 gaven, kwam een aantal keer 

naar voren dat het examen te moeilijk was of te oneerlijk vanwege een te groot 

verschil in moeilijkheidsgraad bij de verschillende varianten. Bij de hogere cijfers 

hadden docenten soms kritiek   (‘Een digitaal examen moet niet alleen qua niveau goed 

zijn, ook de technische aspecten dienen perfect te zijn. In dit kader is goed niet goed 

genoeg’), maar gaven vooral ook veel opmerkingen over de verschillen van niveaus 

van de verschillende varianten. (‘Zat wel verschil qua niveau tussen de verschillende 

varianten. Eén variant was beduidend moeilijker.’).
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Bijlage 1         

 

Vragenlijst BB 

1 Voor welke leerweg vult u de vragenlijst in? 

2 Voor welke variant of varianten vult u deze vragenlijst in?  

3 Voor wiskunde is op verschillende manieren oefenmateriaal ter beschikking 

gesteld. Op oefenen.facet.onl staan een voorbeeldexamen en een set 

oefenopgaven. Via Facet zijn twee inplanbare voorbeeldexamens beschikbaar en 

via Cito het correctievoorschrift van het voorbeeldexamen en een instructiefilm 

over de diagramtool. Heeft u ter voorbereiding van uw kandidaten op het digitale 

CE gebruik gemaakt van dit oefenmateriaal? Er zijn meerdere antwoorden 

mogelijk.  

4 Hebben zich tijdens de afname van het CE technische problemen voorgedaan? 

5 Heeft u technische problemen gehad bij het corrigeren van het CE? 

6 Hoeveel tijd hebt u gemiddeld per kandidaat besteed aan de correctie van het 

CE? 

7 Een digitaal CE bestaat uit vragen die automatisch gescoord worden en vragen 

die door een corrector moeten worden nagekeken. Hoeveel procent van de 

vragen zou u het liefst automatisch scoorbaar willen? 

8 Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het CE? 

9 Wat is uw mening over de lengte van het examen in verhouding tot de tijd die de 

kandidaat ervoor beschikbaar heeft? 

10 Vindt u dat het CE voldoende onderscheid maakt tussen de vaardige en minder 

vaardige kandidaten? 

11 Vindt u het taalgebruik in het CE passend bij de doelgroep? 

12 Het CE bestaat uit een aantal contexten. Wat is uw mening over de 

begrijpelijkheid voor de kandidaat van de gebruikte contexten? De contexten zijn 

13 Het correctievoorschrift bestaat uit een algemeen gedeelte en een vakspecifiek 

gedeelte. Het vakspecifieke gedeelte bevat het beoordelingsmodel met het 

bijbehorende scoringsvoorschrift. Geeft het beoordelingsmodel u voldoende 

houvast om bij de antwoorden van een kandidaat te bepalen hoeveel scorepunten 

u moet toekennen? 

14 Om grafieken te kunnen tekenen maken de kandidaten gebruik van de 

zogenoemde diagramtool. Kunnen uw kandidaten goed overweg met de 

diagramtool? 

15 Heeft u suggesties ter verbetering van de diagramtool? 
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16 In Facet is een digitale rekenmachine ingebouwd. Kandidaten mogen echter ook 

hun eigen rekenmachine gebruiken. Wat gebruiken uw kandidaten? 

17 Heeft u suggesties ter verbetering van de rekenmachine? 

18 Heeft u nog opmerkingen over andere digitale toepassingen die u in de examens 

van dit jaar gezien heeft? 

19 Heeft u nog suggesties voor andere digitale toepassingen die in de examens 

gebruikt zouden kunnen worden? 

20 Welk cijfer geeft u dit CE? Indien u deze vragenlijst voor meer varianten tegelijk 

invult, dan kunt u bij deze vraag een algemeen cijfer geven en indien mogelijk bij 

de toelichting een cijfer per variant. 
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Bijlage 2         

 

Vragenlijst KB 

1 Voor welke leerweg vult u de vragenlijst in? 

2 Voor welke variant of varianten vult u deze vragenlijst in?  

3 Voor wiskunde is op verschillende manieren oefenmateriaal ter beschikking 

gesteld. Op oefenen.facet.onl staan een voorbeeldexamen en een set 

oefenopgaven. Via Facet zijn twee inplanbare voorbeeldexamens beschikbaar en 

via Cito het correctievoorschrift van het voorbeeldexamen en een instructiefilm 

over de diagramtool. Heeft u ter voorbereiding van uw kandidaten op het digitale 

CE gebruik gemaakt van dit oefenmateriaal? Er zijn meerdere antwoorden 

mogelijk.  

4 Hebben zich tijdens de afname van het CE technische problemen voorgedaan? 

5 Heeft u technische problemen gehad bij het corrigeren van het CE? 

6 Hoeveel tijd hebt u gemiddeld per kandidaat besteed aan de correctie van het 

CE? 

7 Een digitaal CE bestaat uit vragen die automatisch gescoord worden en vragen 

die door een corrector moeten worden nagekeken. Hoeveel procent van de 

vragen zou u het liefst automatisch scoorbaar willen? 

8 Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het CE? 

9 Wat is uw mening over de lengte van het examen in verhouding tot de tijd die de 

kandidaat ervoor beschikbaar heeft? 

10 Vindt u dat het CE voldoende onderscheid maakt tussen de vaardige en minder 

vaardige kandidaten? 

11 Vindt u het taalgebruik in het CE passend bij de doelgroep? 

12 Het CE bestaat uit een aantal contexten. Wat is uw mening over de 

begrijpelijkheid voor de kandidaat van de gebruikte contexten? De contexten zijn 

13 Het correctievoorschrift bestaat uit een algemeen gedeelte en een vakspecifiek 

gedeelte. Het vakspecifieke gedeelte bevat het beoordelingsmodel met het 

bijbehorende scoringsvoorschrift. Geeft het beoordelingsmodel u voldoende 

houvast om bij de antwoorden van een kandidaat te bepalen hoeveel scorepunten 

u moet toekennen? 

14 Om grafieken te kunnen tekenen maken de kandidaten gebruik van de 

zogenoemde diagramtool. Kunnen uw kandidaten goed overweg met de 

diagramtool? 

15 Heeft u suggesties ter verbetering van de diagramtool? 

16 Bij KB wordt de toolbox gebruikt. Kunnen uw kandidaten goed overweg met de 

toolbox?  
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17 Heeft u suggesties ter verbetering van de toolbox? 

19 Heeft u nog opmerkingen over andere digitale toepassingen die u in de examens 

van dit jaar gezien heeft? 

20 Heeft u nog suggesties voor andere digitale toepassingen die in de examens 

gebruikt zouden kunnen worden? 

21 Welk cijfer geeft u dit CE? Indien u deze vragenlijst voor meer varianten tegelijk 

invult, dan kunt u bij deze vraag een algemeen cijfer geven en indien mogelijk bij 

de toelichting een cijfer per variant. 
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