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Inleiding 

Quickscan 

Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun 

kandidaten voor het centraal examen aan Cito door. Ten behoeve van de normering stelt Cito op basis van 

de WOLF-gegevens een toets- en itemanalyse van het centrale examen op. Via WOLF wordt de 

examinatoren gevraagd naar hun mening over de moeilijkheidsgraad, de lengte en de aansluiting op het 

gegeven onderwijs. Ook wordt de examinatoren gevraagd welk rapportcijfer zij aan dit centraal examen 

zouden geven. De resultaten van deze bevraging via WOLF worden weergegeven via de quickscan. De 

quickscan geeft een beeld van de mening van de docenten over het centraal examen nadat zij de eerste 

correctie hebben verricht. 

De vragenlijst 

Bij enkele vakken zijn de examinatoren ook ná de normering middels een uitgebreidere vragenlijst over 

het centrale examen eerste tijdvak bevraagd. Met de gegevens die door Cito zijn verzameld d.m.v. de 

quickscan en vragenlijst, beoogt CvTE om een representatief beeld te verkrijgen van de meningen van de 

docenten over het centrale examen. CvTE kan dan bezien of in toekomstige centrale examens, met 

behoud van handhaving van het niveau, ingespeeld kan worden op de wensen en opvattingen uit het veld. 

Met uitzondering van het rapportcijfer maken de vragen uit de quickscan eveneens deel uit van de 

vragenlijst. Het is mogelijk dat dezelfde vraag verschillend beantwoord is doordat de quickscan vóór en de 

vragenlijst ná de normering is afgenomen. 

Afnamegegevens 

Cito stelt jaarlijks een digitaal examenverslag op de centrale examens: www.cito.nl. 

Kies: voortgezet onderwijs _ centrale examens _ Examenverslagen 

Per centraal examen worden daarin afnamegegevens weergegeven die zijn ontleend aan de 

toetsenitemanalyse. 

Terugblik 

De resultaten van de quickscan en de vragenlijst vormen samen met een overzicht van de 

afnamegegevens de terugblik op het centraal examen. 

Hierna treft u de terugblik aan op het centraal examen biologie vwo eerste tijdvak 2016 en de 

conclusies van CvTE en Cito daaruit. 
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1 Resultaten van de quickscan 

Bron: www.cito.nl 

 

Kies: voortgezet onderwijs → centrale examens → Examenverslagen → Waardering per examen 2016  

 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 

Ik vind het examen   Abs. Perc. 

te moeilijk.   5 1% 

moeilijk.   215 30% 

niet te moeilijk/niet te makkelijk.   437 62% 

makkelijk.   47 7% 

te makkelijk.   3 0% 

  N= 707 100% 

gemiddelde 2,76 

standaardafw. 0,60 

 

Wat is uw oordeel over de lengte van het examen in verhouding tot de tijd die de kandidaat ervoor 

beschikbaar heeft? 

Het examen is   Abs. Perc. 

Te lang   175 25% 

Precies goed   510 72% 

Te kort   22 3% 

  N= 707 100% 

gemiddelde 1,78 

standaardafw 0,48 

 

Wat is uw oordeel over de inhoudelijke aansluiting van het examen bij het gegeven onderwijs? 

   Abs. Perc. 

Zeer goed   10 1% 

Goed   207 29% 

Voldoende   379 54% 

Onvoldoende   101 14% 

slecht   10 1% 

  N= 707 100% 

gemiddelde 3,15 

standaardafw 0,73 
  

http://www.cito.nl/
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Welk cijfer zou u dit examen geven? 

Ik geef dit examen een:   Abs. Perc. 

 1  0 0% 

2  2 0% 

3  1 0% 

4  13 2% 

5  73 10% 

6  182 26% 

7  329 47% 

8  104 15% 

9  3 0% 

10  0 0% 

 N= 707 100% 

gemiddelde 6,62 

standaardafw 0,97 
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2 Resultaten van de vragenlijst 

Voorbereiding op het examen en aansluiting bij de syllabus 

 

Welke documenten gebruikt u bij de voorbereiding van uw leerlingen op het examen? 

 

 Altijd Meestal Zelden Nooit 

Een (combinatie van) 

methode(n) 

278 (84,0%) 35 (10,6%) 10 (3,0%) 8 (2,4%) 

September- en/of 

Maartmededelingen van CvTE 

96 (29,0%) 68 (20,5%) 91 (27,5%) 76 (23%) 

Oude examens 305 (92,1%) 24 (7,3%) 2 (0,6%) 0 (0,0%) 

Syllabus (gepubliceerd door 

CvTE) 

177 (53,5%) 84 (25,4%) 52 (15,7%) 18 (5,4%) 

Regeling toegestane 

hulpmiddelen voor de centrale 

examens VO 

201 (60,7%) 60 (18,1%) 47 (14,2%) 23 (6,9%) 

 

Beantwoordt het examen aan de eisen die in de door CvTE gepubliceerde syllabus worden gesteld?  

Het examen beantwoordt 

Volledig aan de eisen 24 7,3 % 

In voldoende mate aan de eisen 260 78,5 % 

In onvoldoende mate aan de eisen 32 9,7% 

In het geheel niet aan de eisen 1 0,3 % 

Dit kan ik niet beoordelen 14 4,2% 

Totaal 331 100,0 % 

 

Wat is uw oordeel over de inhoudelijke aansluiting van het examen bij het gegeven onderwijs? 

zeer goed 16 4,8% 

goed 176 53,2 % 

voldoende 119 36,0 % 

onvoldoende 18 5,4 % 

slecht 2 0,6 % 

Totaal 331 100,0 % 
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Het is de bedoeling dat uit de syllabus duidelijk blijkt welke stof de leerlingen voor het examen moeten 

kennen en kunnen. 

Wat is uw mening over de duidelijkheid van de syllabus? 

Goed 24 7,3 % 

Ruim voldoende 76 23,0 % 

Voldoende 119 36,0 % 

onvoldoende 83 25,1 % 

Slecht  16 4,8 % 

Dit kan ik niet beoordelen 13 3,9 % 

Totaal 331 100,0 % 

 

 

Uitgangsmateriaal, bronnen en teksten 

 

Het is de bedoeling om contexten zo te kiezen dat zij voor de kandidaten begrijpelijk zijn. 

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

De contexten zijn voor de kandidaat 

Allemaal begrijpelijk 60 18,1% 

Grotendeels begrijpelijk 261 78,9% 

Grotendeels niet begrijpelijk 10 3,0% 

Geen van allen begrijpelijk 0 0,0% 

Totaal 331 100,0 % 

 

Wat is uw mening over de variatie in de gepresenteerde contexten? 

De variatie in de gepresenteerde contexten is 

Goed 75 22,7% 

Ruim voldoende 108 32,6% 

Voldoende 122 36,9% 

onvoldoende 24 7,3% 

slecht 2 0,6% 

Totaal 331 100,0 % 
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Wat is uw mening over de functionaliteit van de contexten voor de beantwoording van de vragen? 

De contexten zijn 

Allemaal functioneel   27 8,2% 

Grotendeels functioneel 261 78,9% 

Grotendeels niet functioneel k  42 12,7% 

Geen van alle functioneel  1 0,3% 

Totaal 331 100,0 % 

 

 

Wat is uw mening over het realistisch gehalte van de gebruikte contexten? 

Het realistisch gehalte van de contexten is 

goed 102 30,8% 

Ruim voldoende 139 42,0% 

voldoende 83 25,1% 

onvoldoende 6 1,8% 

slecht 1 0,3% 

Totaal 331 100,0 % 

 

 

Moeilijkheidsgraad 

 

 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 

Ik vind het examen 

te moeilijk 5 1,5% 

moeilijk 68 20,5% 

niet te moeilijk / niet te makkelijk  244 73,7% 

makkelijk  14 4,2% 

te makkelijk  0 0,0% 

Totaal 331 100,0 % 

 

Wat is uw oordeel over de mate waarin het examen de vaardige en minder vaardige kandidaten 

onderscheidt? 

Het onderscheidend vermogen 

Is voldoende  211 63,7% 

Is onvoldoende  100 30,2% 

Kan ik niet beoordelen  20 6,0% 

Totaal 331 100,0 % 
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Lengte   

 

Wat is uw oordeel over de lengte van het examen in verhouding tot de tijd die de kandidaat ervoor 

beschikbaar heeft? 

Het examen is 

Te lang 40 12,1% 

Precies goed  283 85,5% 

Te kort  8 2,4% 

Totaal 331 100,0 % 

 

 

Taalgebruik   

 

Hoe beoordeelt u de moeilijkheidsgraad van het taalgebruik in het examen? 

Ik vind het taalgebruik 

Zeer moeilijk 6 1,8% 

Moeilijk 86 26,0% 

Precies goed 238 71,9% 

Te gemakkelijk 1 0,3% 

Totaal 331 100,0 % 
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Vraagvorm 

 

Een gesloten vraag is een vraagvorm waarbij de kandidaat moet kiezen uit een beperkt aantal 

antwoordmogelijkheden die vooraf gegeven zijn. Een open vraag is een vraagvorm waarbij een 
kandidaat het antwoord zelf moet formuleren. In het examen worden zowel open als gesloten vragen 
gebruikt. Wat vindt u van de verdeling van beide vraagvormen in het examen? 

Ik vind de verdeling van de vraagvormen 

Goed 209 63,1% 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal gesloten vragen 102 30,8% 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal open vragen 14 4,2% 

niet (zo) goed, ik heb liever uitsluitend gesloten vragen 6 1,8% 

niet (zo) goed, ik heb liever uitsluitend open vragen 0 0,0% 

Totaal 331 100,0 % 

 

In het examen komen reproductieve vragen (kennis) en productieve vragen (inzicht en toepassing) voor. 

Wat is uw mening over de verhouding tussen het aantal reproductieve vragen en het aantal productieve 
vragen? 

Ik vind de verhouding tussen reproductieve en productieve vragen 

Goed 263 79,5% 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal reproductieve vragen 37 11,2% 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal productieve vragen 31 9,4% 

Totaal 331 100,0 % 
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Correctievoorschrift  

 

Het correctievoorschrift bestaat uit een algemeen gedeelte en een vakspecifiek gedeelte. In het 

algemene gedeelte staan de algemene regels voor de correctie van examenvragen. Het vakspecifieke 
gedeelte bevat het beoordelingsmodel met het bijbehorende scoringsvoorschrift. 

In welke mate geeft het beoordelingsmodel u voldoende houvast om bij de antwoorden van een 

kandidaat te bepalen hoeveel scorepunten u moet toekennen? 

Het beoordelingsmodel geeft mij 

Bij alle vragen voldoende houvast  6 1,8% 

Bij de meeste vragen voldoende houvast  230 69,5% 

Bij de meeste vragen onvoldoende houvast  93 28,1% 

Bij alle vragen onvoldoende houvast  2 0,6% 

Totaal 331 100,0 % 

 

Behalve het beoordelingsmodel bevat het correctievoorschrift algemene en vakspecifieke regels. 

Maakt u bij de correctie van het examen gebruik van deze algemene en vakspecifieke regels 

Altijd 181 54,7% 

Soms 133 40,2% 

Zelden 13 3,9% 

Nooit 4 1,2% 

Totaal 331 100,0 % 

 

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

minder dan 30 minuten  14 4,2% 

tussen de 30 en 45 minuten  175 52,9% 

meer dan 45 minuten 142 42,9% 

Totaal 331 100,0 % 

 

 

Wat is uw mening over de gedetailleerdheid van het correctievoorschrift? 

Ik vind het correctievoorschrift 

Te gedetailleerd 69 20,8% 

voldoende gedetailleerd 141 42,6% 

te weinig gedetailleerd 121 36,6% 

Totaal 331 100,0 % 
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Vakspecifieke vragen  

 

 

In hoeverre was het raadplegen van Binas naar uw mening tijdens dit examen nodig? 

Binas was 

 

Vrijwel niet nodig 53 16,0% 

Geregeld nodig 264 79,8% 

Vrijwel altijd nodig 14 4,2% 

Wij gebruiken geen Binas 0 0,0% 

Totaal 331 100% 

 

Na het examen publiceert de NVON opmerkingen bij het correctievoorschrift. 

Maakt u bij de correctie van het examen gebruik van deze informatie? 

Altijd 304 91,8% 

Soms 21 6,3% 

Zelden 3 0,9% 

Nooit 3 0,9% 

Totaal 331 100,0 % 

 

Dit examen is het eerste examen dat wordt afgenomen bij het nieuwe examenprogramma. 

In welke mate komt de vernieuwing tot uiting in het examen? 

De mate waarin de vernieuwing tot uiting komt in het examen vind ik 

Goed 26 7,9% 

Ruim voldoende  92 27,8% 

Voldoende 149 45,0% 

onvoldoende  64 19,3% 

Totaal 331 100,0 % 
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Open vraag 

 

De gesloten vragen zijn door 331 respondenten beantwoord en van hen maakte 162 gebruik van de 
mogelijkheid om een opmerking te maken en/of toelichting te geven. De opmerkingen zijn te verdelen 
over twee onderwerpen: het nieuwe examenprogramma en de correctie van het examen. 

 
Respondenten zijn positief over twee aspecten van de vernieuwing: de variatie aan contexten en de 
aansluiting bij de leefwereld van leerling. Een enkeling vraagt zich af hoe vernieuwend dit examen 
eigenlijk was: contexten zaten immers altijd al in biologie examen.  
De taligheid van het examen is een punt van discussie: een deel van de respondenten vindt dat er door de 
nadruk op redeneren te weinig biologische kennis wordt getoetst.  
 

Een aantal docenten noemt de syllabus onduidelijk en vraagt zich af waarom er SE stof in CE zit, meestal 

doordat in het correctievoorschrift de bijendans genoemd wordt.  
Ook wordt opgemerkt dat ecologie teveel nadruk krijgt ten koste van de menskunde. Ook komen de 
nieuwe moleculaire aspecten te weinig aan bod, dit in tegenstelling tot wat in de schoolboeken 
gepresenteerd wordt. 
 
De meerderheid van de respondenten (104) maakt opmerkingen over het correctievoorschrift. Opvallend is 

dat een deel van hen dit als te streng en te gedetailleerd beoordeelt, terwijl een ander deel meent dat het 
correctievoorschrift juist te soepel is of teveel ruimte biedt voor discussie.  
Voorgesteld wordt om dat te verbeteren door  

- voorbeelden te geven van juiste én onjuiste antwoorden 
- meer gebruik te maken van de formulering ‘de notie dat…’ 
- het onderstrepen van belangrijke termen die niet mogen ontbreken in het antwoord.  

 
Het nakijken van het examen kost respondenten teveel tijd. Voorgesteld wordt om meer gesloten vragen 

op te nemen, vergelijkbaar met de olympiade-voorrondetoets. Ook wordt aangegeven dat de open vragen 
niet altijd duidelijk geformuleerd zijn: het is niet altijd duidelijk wat de examenmakers willen horen of er 
zijn verschillende interpretaties van de vraag mogelijk. De antwoorden van kandidaten zijn daardoor niet 
eenduidig te beoordelen.  
 

Tenslotte vinden respondenten het niet altijd duidelijk wat de status is van het verslag van de NVON-
examenbespreking en de opmerkingen uit de kringbesprekingen. De indruk bestaat dat er tussen de 
regio’s verschillen in beoordeling ontstaan. Tijdige aanvullingen op het correctievoorschrift door het CvTE 
worden zeer gewaardeerd. 
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3 Analysegegevens 

Bron:  

 

Kies: voortgezet onderwijs → centrale examens → Examenverslagen → Resultaten per examen 2016 

Open de Excel-applicatie. 

Door de cel ‘P’-waarde totale steekproef’ aan te klikken vindt u een omschrijving van het begrip ‘P’-

waarde’. 

Ten aanzien van de representativiteit van de steekproef moet worden opgemerkt dat er sprake is van een 

selectie uit de populatie aangezien het uitsluitend vakdocenten betreft die een groepsrapportage hebben 

aangevraagd. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Schooltype/Leerweg VWO

Soort examen CSE

Vaknaam biologie

Totaal aantal kandidaten 19.773

Steekproefgrootte 15.739

Aantal vragen 38

P'-waarde totale steekproef 0,60

P'-waarde, alleen jongens 0,62

P'-waarde, alleen meisjes 0,59

Maximumscore 69

Gemiddelde score 41,6

Normeringsterm 0,9

Gemiddeld cijfer 6,3

Percentage onvoldoendes (< 5.5) 20,4

Standaardafwijking 8,5

Betrouwbaarheid (asymp. GLB) 0,74

Standaardmeetfout 4,3
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4 Conclusies en aandachtspunten voor de toekomst 

 
Het vwo-examen biologie door de respondenten als voldoende beoordeeld. De vernieuwing van het 
examenprogramma komt voldoende tot uitdrukking. Het examen sloot aan bij de syllabus en bij het 
gegeven onderwijs. Een deel van de respondenten vindt dat de syllabus duidelijker zou moeten zijn, onder 
andere over wat wel of niet tot het CE hoort. Het gebruik van de syllabus verdient wellicht meer aandacht: 

maar de helft van de respondenten maakt er altijd gebruik van.   
Docenten zijn positief over de functionaliteit van de contexten, wel zouden deze iets gevarieerder mogen 
zijn.  
De moeilijkheidsgraad is goed, eerder te moeilijk dan te makkelijk, maar een derde van de respondenten 
vindt het onderscheidend vermogen te laag. De verhouding reproductieve en productieve vragen is goed, 
een derde van de respondenten wil graag meer meerkeuzevragen.  
De meerderheid heeft moeite met de aansluiting van de open vragen op het correctiemodel. Dertig procent 

vindt dat het CV te weinig houvast biedt: het deels te gedetailleerd, deels biedt het juist teveel ruimte.  
 

De uitkomsten van de quickscan en de vragenlijst zijn besproken tijdens een studiedag van Cito-
constructiegroepleden, toetsdeskundigen en CvTE-vaststellingscommissieleden. Besloten is nader 
onderzoek te doen naar de inhoud van de syllabus en  de wijze  waarop het correctiemodel verbeterd kan 
worden.  

 


