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Pilot schrijfvaardigheid Nederlands havo en vwo

 

Achtergrond en uitgangspunten pilot gedocumenteerd schrijven havo en vwo

Aanleiding voor een herbezinning op de inrichting van 

het verzet in het veld bij vooral het vwo

relatief lage betrouwbaarheid van het huidige centraal examen Nederlands havo en vwo.

voorjaar 2007 heeft de toenmalige 

Cito een aantal scenario’s laten ontwikkelen en deze vervolgens met diezelfde groep besproken. 

deze groep werd men het snel eens over de 

schrijven’) naast leesvaardigheid apa

ook een beroep wordt gedaan op productief taalgebruik op termijn te schrappen. 

zitting schrijfvaardigheid toe te voegen aan het centraal examen Nederlands zou het examen aan 

validiteit kunnen winnen en zou ook recht worden gedaan aan de doelstellingen die het vak 

Nederlands zich in productieve zin stelt.

onderwijsveld ontstaan om het examen leesvaardigheid anders in te richten met 

meer teksten, waardoor een betrouwbaarheidsverhogend effect ontstaat.

 

Uitkomsten van de pilot gedocumenteerd schrijven

De schrijfopdracht van het pilot-

werd door zowel docenten als leerlingen van de tien pilot

correctie werd in het ene deelexperiment gebruik gemaakt van een analytisch 

in het andere van een globaal model. 

onafhankelijk correctoren beoordeeld. 

acceptabele beoordelaarsovereenstemming

vervolgonderzoek door Cito uit te laten voeren, 

beoordelingsmethode, namelijk een opstelschaal, door onafhankelijke beoordelaars werden 

beoordeeld. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het na

2011. Helaas bleek ook deze methode geen uitkomst te bieden voor de voor een centraal examen 

te geringe mate van beoordelaarsovereenstemming.

  

 

                                                                                                                    

Pilot schrijfvaardigheid Nederlands havo en vwo 

Achtergrond en uitgangspunten pilot gedocumenteerd schrijven havo en vwo

een herbezinning op de inrichting van de examens Nederlands havo en vwo

het verzet in het veld bij vooral het vwo-examen vanwege de geleding in de samenvatting 

relatief lage betrouwbaarheid van het huidige centraal examen Nederlands havo en vwo.

e toenmalige CEVO dit besproken met neerlandici uit het VO en HO en 

Cito een aantal scenario’s laten ontwikkelen en deze vervolgens met diezelfde groep besproken. 

snel eens over de wenselijkheid, om schrijfvaardigheid (‘gedocumenteerd 

schrijven’) naast leesvaardigheid apart te toetsen en de huidige samenvattingsopdracht, waarbij 

ook een beroep wordt gedaan op productief taalgebruik op termijn te schrappen. 

zitting schrijfvaardigheid toe te voegen aan het centraal examen Nederlands zou het examen aan 

kunnen winnen en zou ook recht worden gedaan aan de doelstellingen die het vak 

Nederlands zich in productieve zin stelt. Daarmee zou dan ook een grotere welwillendheid in het 

onderwijsveld ontstaan om het examen leesvaardigheid anders in te richten met 

meer teksten, waardoor een betrouwbaarheidsverhogend effect ontstaat. 

Uitkomsten van de pilot gedocumenteerd schrijven 

-examen ‘gedocumenteerd schrijven’ in het schooljaar 2008/2009 

werd door zowel docenten als leerlingen van de tien pilot-scholen als passend ervaren. 

correctie werd in het ene deelexperiment gebruik gemaakt van een analytisch beoordelingsmode

re van een globaal model. Elk schrijfwerkstuk werd door minimaal twee 

beoordeeld. Dit leidde echter niet tot een voor een centraal examen 

beoordelaarsovereenstemming. Daarom heeft het CvE in het najaar 20

vervolgonderzoek door Cito uit te laten voeren, waarin de geschreven werkstukken met een ander

, namelijk een opstelschaal, door onafhankelijke beoordelaars werden 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het najaar 2010 en is afgerond eind maart 

Helaas bleek ook deze methode geen uitkomst te bieden voor de voor een centraal examen 

te geringe mate van beoordelaarsovereenstemming. 
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Achtergrond en uitgangspunten pilot gedocumenteerd schrijven havo en vwo 

examens Nederlands havo en vwo waren 

examen vanwege de geleding in de samenvatting en de 

relatief lage betrouwbaarheid van het huidige centraal examen Nederlands havo en vwo. In het 

uit het VO en HO en door 

Cito een aantal scenario’s laten ontwikkelen en deze vervolgens met diezelfde groep besproken. In 

, om schrijfvaardigheid (‘gedocumenteerd 

samenvattingsopdracht, waarbij 

ook een beroep wordt gedaan op productief taalgebruik op termijn te schrappen. Door een extra 

zitting schrijfvaardigheid toe te voegen aan het centraal examen Nederlands zou het examen aan 

kunnen winnen en zou ook recht worden gedaan aan de doelstellingen die het vak 

Daarmee zou dan ook een grotere welwillendheid in het 

onderwijsveld ontstaan om het examen leesvaardigheid anders in te richten met meer vragen en 

‘gedocumenteerd schrijven’ in het schooljaar 2008/2009 

scholen als passend ervaren. Voor de 

beoordelingsmodel 

minimaal twee geïnstrueerde 

en centraal examen 

n het najaar 2009 besloten een 

waarin de geschreven werkstukken met een andere 

, namelijk een opstelschaal, door onafhankelijke beoordelaars werden 

is afgerond eind maart 

Helaas bleek ook deze methode geen uitkomst te bieden voor de voor een centraal examen 
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Probleemanalyse beproefde opzet 

Evenals bij andere beoordelingsmethoden van schrijfproducten, bijvoorbeeld de globale methode of 

de analytische methode, is het doel van beoordeling met behulp van schalen zoals de opstelschaal 

in de pilot, om het gebrek aan intersubjectieve overeenstemming tussen beoordelaars te 

bestrijden. Een beoordelingsschaal bestaat uit een aantal in kwaliteit oplopende 

voorbeeldopstellen, die van een score zijn voorzien. De beoordelaar vergelijkt bij het beoordelen 

van de voorliggende schrijfproducten deze met de in de schaal aanwezige opstellen. Aldus 

verschaft men de beoordelaar een referentiekader, een aantal ankerpunten, die hem voor ernstige 

dwalingen kunnen behoeden. Verschuiving van de persoonlijke norm wordt minder goed mogelijk; 

de "persoonlijke karakteristiek" van de beoordelaar (bijvoorbeeld strenge beoordelaar, 

middelmatige beoordelaar, hoge cijferaar) en de effecten daarvan worden bestreden. Niettemin is 

deze methode in de pilot niet afdoende gebleken. 

 

De resultaten van beide onderzoeken (2008/2009 en 2010/2011) in het kader van de pilot 

‘gedocumenteerd schrijven’ zijn door het CvE met docenten en experts uit VO en HO besproken. 

Ook de mogelijke verschillen met ander onderzoek in Nederland, waarbij beoordeling van 

schrijfproducten met een opstelschaal, ook wel schaalbeoordeling genoemd, zijn in kaart gebracht. 

Eén van de verschillen betrof de training van correctoren die bij ander onderzoek had 

plaatsgevonden, maar bij de pilot ‘gedocumenteerd schrijven’ conform de examenwerkelijkheid bij 

VO vrijwel achterwege was gelaten. Er bestaan in het havo-vwo-veld zeer diverse opvattingen over 

de kwaliteit van schrijfproducten Nederlands; verschillen die door gebrek aan gemeenschappelijk 

kader de afgelopen periode niet kleiner zijn geworden. Gerichte training zou hier mogelijk een 

oplossing kunnen bieden. 

 

Uit literatuuronderzoek van eerder onderzoek naar schrijfvaardigheid blijkt voorts dat de 

gehanteerde opstelschaal in de pilot op enkele punten verbeterd kan worden.  

 

We dienen er ons echter rekenschap van te geven dat schaalbeoordeling niet eerder is toegepast in 

het kader van het centraal examen of een ander examen Nederlands. Het is dan ook op dit 

moment niet duidelijk in hoeverre genoemde maatregelen een oplossing bieden. Hetzelfde geldt 

voor beoordeling van examens schrijfvaardigheid met een analytisch beoordelingsmodel. Op het 

moment wordt bekeken wat dit betekent voor het vervolg van de pilot.  

 


