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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 combinatie van quickscan en vragenlijst beogen 

CvTE en Cito om een representatief beeld te verkrijgen van de meningen van de docenten over het 

centrale examen. CvTE en Cito kunnen 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 geschiedenis havo eerste tijdvak 2015 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 2015  

 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 

Ik vind het examen   Abs. Perc. 

te moeilijk.   65 8% 

moeilijk.   273 36% 

niet te moeilijk/niet te makkelijk.   382 50% 

makkelijk.   45 6% 

te makkelijk.   1 0% 

  N= 766 100% 

gemiddelde 2,54 

standaardafw. 0,74 

 

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   460 60% 

Precies goed   301 39% 

Te kort   5 1% 

  N= 766 100% 

gemiddelde 1,41 

standaardafw 0,50 

 

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

   Abs. Perc. 

Zeer goed   16 2% 

Goed   219 29% 

Voldoende   400 52% 

Onvoldoende   105 14% 

slecht   26 3% 

  N= 766 100% 

gemiddelde 3,12  

standaardafw 0,79 
  

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

Ik geef dit examen een:   Abs. Perc. 

 1  1 0% 

2  0 0% 

3  13 2% 

4  45 6% 

5  104 14% 

6  259 34% 

7  291 38% 

8  51 7% 

9  1 0% 

10  1 0% 

 N= 766 100% 

gemiddelde 6,21 

standaardafw 1,09  
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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) 

215 (78,5%) 47 (17,2%) 7 (2,6%) 5 (1,8%) 

September- en/of 

Maartmededelingen van CvTE 

86 (31,4%) 63 (23,0%) 76 (27,7%) 49 (17,9%) 

Oude examens 213 (77,7%) 52 (19,0%) 7 (2,6%) 2 (0,7%) 

Syllabus (gepubliceerd door 

CvTE) 

162 (59,1%) 56 (20,4%) 41 (15,0%) 15 (5,5%) 

 

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

Het examen beantwoordt 

Volledig aan de eisen 21 7,7% 

In voldoende mate aan de eisen 209 76,3% 

In onvoldoende mate aan de eisen 31 11,3% 

In het geheel niet aan de eisen 4 1,5% 

Dit kan ik niet beoordelen 9 3,3% 

Totaal 274 100,0 % 

 

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

zeer goed 15 5,5% 

goed 131 47,8% 

voldoende 99 36,1% 

onvoldoende 26 9,5% 

slecht 3 1,1% 

Totaal 274 100,0 % 
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Uitgangsmateriaal, bronnen en teksten 

 

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

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

De bronnen zijn voor de kandidaat 

allemaal begrijpelijk 17 6,2% 

grotendeels begrijpelijk  230 83,9% 

grotendeels niet begrijpelijk  27 9,9% 

geen van alle begrijpelijk  0 0,0% 

Totaal 274 100,0% 

 

Wat is uw mening over de functionaliteit van de bronnen voor de beantwoording van de vragen? 

De bronnen zijn 

allemaal functioneel  24 8,8% 

grotendeels functioneel  224 81,8% 

grotendeels niet functioneel  26 9,5% 

geen van alle functioneel  0 0,0% 

Totaal 274 100,0 % 

 

Hoe beoordeelt u het aantal bronnen dat gebruikt wordt als uitgangsmateriaal voor de vragen? 

Het aantal bronnen is 

te groot 52 19,0% 

precies goed 211 77,0% 

te klein 11 4,0% 

Totaal 274 100,0% 

 

 

Hoe beoordeelt u het examen wat betreft de variatie in onderwerpen in de gebruikte bronnen? 

Ik vind de variatie in bronnen 

goed 28 10,2% 

ruim voldoende 77 28,1% 

voldoende 129 47,1% 

onvoldoende 39 14,2% 

slecht 1 0,4% 

Totaal 274 100,0 % 
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Hoe beoordeelt u de geschiktheid van de bronnen voor de kandidaten? 

Ik vind de bronnen 

allemaal geschikt  16 5,8% 

grotendeels geschikt  226 82,5% 

grotendeels ongeschikt   32 11,7% 

allemaal ongeschikt  0 0,0% 

Totaal 274 100,0% 

 

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

Ik vind de bronnen 

zeer moeilijk 9 3,3% 

moeilijk 132 48,2% 

precies goed 128 46,7% 

te makkelijk  5 1,8% 

Totaal 274 100,0% 

 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 

Ik vind het examen 

te moeilijk  11 4,0% 

moeilijk  81 29,6% 

niet te moeilijk/ niet te makkelijk  171 62,4% 

makkelijk  8 2,9% 

te makkelijk   3 1,1% 

Totaal 274 100,0 % 

 

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

onderscheidt? 

Het onderscheidend vermogen 

is voldoende  171 62,4% 

is onvoldoende  76 27,7% 

kan ik niet beoordelen  27 9,9% 

Totaal 274 100,0 % 
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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 163 59,5% 

precies goed  109 39,8% 

te kort  2 0,7% 

Totaal 274 100,0 % 

 

 

Taalgebruik   

 

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

Ik vind het taalgebruik 

zeer moeilijk 8 2,9% 

moeilijk 110 40,1% 

precies goed 155 56,6% 

te gemakkelijk 1 0,4% 

Totaal 274 100,0 % 

 

 

Hoe beoordeelt u de duidelijkheid van het taalgebruik in de vragen ? 

Ik vind het taalgebruik in de vragen 

duidelijk  17 6,2% 

grotendeels duidelijk  177 64,6% 

vaak onduidelijk 72 26,3% 

onduidelijk  8 2,9% 

Totaal 274 100,0 % 
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Wat is/zijn de argumenten op grond waarvan u bij de vorige vraag ‘grotendeels niet passend’ of 

‘helemaal niet passend’ hebt gekozen? 

Geef per onderstaand aspect aan of het betreffende aspect een rol daarbij speelt. Mochten er aspecten 
zijn die in uw beleving hierbij wel een rol spelen maar hieronder niet genoemd worden, dan kunt u deze 
bij de slotvraag van deze enquête alsnog vermelden. 

 

 ja Nee 

lengte van de tekst 0 (-%) 0 (-%) 

lengte van de zinnen 0 (-%) 0 (-%) 

informatiedichtheid 0 (-%) 0 (-%) 

lastigheid van gehanteerde begrippen 0 (-%) 0 (-%) 

onduidelijkheid in verwijzingen 0 (-%) 0 (-%) 

 

 

Vraagvorm 

 

Wat is uw oordeel over de verdeling kort-antwoordvragen / lang-antwoordvragen in het 

examen? 

Ik vind de verhouding kort-antwoord / lang-antwoord vragen 

precies goed 174 63,5 % 

onevenwichtig: te veel kort-antwoord vragen  23 8,4 % 

onevenwichtig: te veel lang-antwoord vragen 77 28,1 % 

Totaal 274 100,0 % 

 

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 158 57,7 % 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal reproductieve vragen 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal productieve vragen 
 

54 19,7 % 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal productieve vragen 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal productieve vragen 
 

62 22,6 % 

Totaal 274 100,0 % 
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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  8 2,9% 

bij de meeste vragen voldoende houvast  163 59,5% 

bij de meeste vragen onvoldoende houvast  97 35,4% 

bij alle vragen onvoldoende houvast  6 2,2% 

Totaal 274 100,0 % 

 

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

minder dan 30 minuten  8 2,9% 

tussen de 30 en 45 minuten  110 40,1% 

meer dan 45 minuten  156 56,9% 

Totaal 274 100,0 % 

 

Wat is uw mening over de gedetailleerdheid van het correctievoorschrift? 

Ik vind het correctievoorschrift 

te gedetailleerd 39 14,2% 

voldoende gedetailleerd 105 38,3% 

te weinig gedetailleerd 130 47,4% 

Totaal 274 100,0 % 
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Vakspecifieke vragen  

 

Na het examen publiceert de VGN een correctieadvies. 

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

Altijd 257 93,8% 

Soms 16 5,8% 

zelden  1 0,4% 

Nooit 0 0,0% 

Totaal 274 100,0 % 

 

Hoeveel maakt u bij de correctie gebruik van het examenforum op de VGN-site 

Veel 138 50,4% 

af en toe  68 24,8% 

nauwelijks  33 12,0% 

Niet 35 12,8% 

Totaal 274 100,0 % 

 

In de syllabus worden voor havo 3 en voor vwo 4 historische contexten voorgeschreven. 

In welke mate vindt u het aantal voorgeschreven historische contexten recht doen aan het niveauverschil 
tussen havo en vwo? 

De mate waarin dit recht doet aan het niveauverschil vind ik 

ruim voldoende 27 9,9% 

Voldoende 152 55,5% 

onvoldoende 95 34,7% 

Totaal 274 100,0 % 

 

In de syllabus zijn bij elke historische context voorbeelden opgenomen. 

In welke mate herkent u deze voorbeelden in het examen? 

De mate waarin ik de voorbeelden in het examen herken, vind ik 

ruim voldoende 39 14,2% 

Voldoende 166 60,6% 

Onvoldoende 62 22,6% 

kan ik niet beoordelen  7 2,6% 

Totaal 274 100,0 % 
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In het examen worden de ongespecificeerde kenmerkende aspecten en de historische contexten getoetst 

in een verhouding 35%-65% van het totaal aantal scorepunten in het examen. 

Wat is uw oordeel over de verhouding 35%-65%? 

Ik vind de verhouding 

precies goed 135 49,3% 

onevenwichtig: te veel ongespecificeerde kenmerkende aspecten 99 36,1% 

onevenwichtig: te veel historische contexten 40 14,6% 

Totaal 274 100,0 % 
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Open vraag 

 
274 docenten hebben de gesloten vragen ingevuld en 93 docenten maakten gebruik van de mogelijkheid 
van de ruimte voor opmerkingen en toelichtingen. Het beeld dat uit de antwoorden op de open vraag  naar 

voren komt, is veel  kritischer dan het beeld uit de gesloten vragen. Maar er zijn ook positieve reacties: 
HAVO-docenten uiten bij de open ruimte meer positieve reacties dan VWO-docenten. Bijvoorbeeld: “Ik ben 
blij dat de examenmakers een voorzichtige aanpak hebben gehanteerd, waarbij voor docenten redelijk 
goed voorspelbaar was wat er ging gebeuren. Onzekerheid was natuurlijk onontkoombaar, maar dit 
examen ligt redelijk in de lijn der verwachting en wat er gecommuniceerd is. Daarmee is dit de eerste 
instantie die rekening heeft gehouden met de overladenheid van het havo-programma en geprobeerd 
heeft recht te doen aan de havoleerling”. 

 
De kritische opmerkingen zijn in onderstaande samenvatting geordend per aandachtspunt:  
 

Examenprogramma 
Kritiek op de lengte/bewerkelijkheid van het havo-examen wordt  vaak gecombineerd met kritiek op de 
overladenheid van het havo-programma (met een jaar minder de tijd dan vwo). Sommige docenten vinden 

dat gestopt moet worden met dit examenprogramma, omdat het onhistorisch is en leidt tot te 
oppervlakkige kennis. 
  
Kenmerkende aspecten: 
De meeste opmerkingen gaan over de manier waarop de kenmerkende aspecten bevraagd zijn in het 
examen. Veel docenten vinden het aantal  vragen waarin de kenmerkende aspecten te letterlijk 
gereproduceerd moeten worden te hoog. Dat druist volgens hen in tegen de bedoeling van de Commissie 

De Rooy en/of de aanwijzingen op nascholingsbijeenkomsten e/of  de schoolboeken. Een groot aantal 
docenten vindt het systeem van kenmerkende aspecten strijdig met wat voor hen wezenlijk is voor het vak 
geschiedenis. 
 
Correctievoorschrift 

In veel van de reacties op de kenmerkende aspecten in het examen worden opmerkingen gemaakt over 
het correctievoorschrift. Dat was niet altijd duidelijk genoeg. Soms werden de aanvullingen gezien als 

afgang voor Cito1. Interpretatieverschillen tussen eerste en tweede corrector over de mate waarin het 
kenmerkend aspect letterlijk moet worden weergegeven lijken overigens niet te zijn  voorgekomen. Een 
groep docenten pleit voor meer gesloten vragen, vooral vanwege de te arbeidsintensieve correctie.  
Een aantal docenten constateert dat volgens hen de verhouding 35:65 tussen ongespecificeerde 
kenmerkende aspecten en vragen bij de contexten niet in het examen is verwezenlijkt. Zij vinden dat er te 
weinig aandacht is besteed aan de historische contexten en de voorbeelden daarbij. Meermalen wordt 

geklaagd over  onduidelijkheid in de mate van detail die volgens het antwoordmodel wordt gevraagd. Ook 
wordt geklaagd over historische onjuistheden in het cv. 
 

Lengte 
Zoals al in de QuickScan  zichtbaar werd, vonden veel docenten het havo-examen te lang.  

 

Gebruik van bronnen  
Bij een aantal docenten komt de opmerking naar voren dat het gebruik van bronnen blijkbaar verandert: 
er moet nu niet een juist antwoord gegeven worden vanuit de bron, maar de bron moet worden gebruikt 
om een gegeven antwoord te bevestigen.  
Sommige docenten vinden dat het teveel gaat om leesvaardigheid 
  

                                                
1 Het CvTE wilde deze aanvullingen op het correctievoorschrift (dus geen errata) uitbrengen om het werk van eerste en tweede corrector te 
verlichten.  
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3 Analysegegevens 

Bron: www.cito.nl 

 

Kies: voortgezet onderwijs → centrale examens → Examenverslagen → Resultaten per examen 2015  

Open de Excel-applicatie. 

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

waarde’. 

 

  

Schooltype/Leerweg HAVO

Soort examen CSE

Vaknaam geschiedenis  

Totaal aantal kandidaten 36.043

Steekproefgrootte 17.834

Aantal vragen 30

P'-waarde totale steekproef 0,57

P'-waarde, alleen jongens 0,58

P'-waarde, alleen meisjes 0,57

Maximumscore 75

Gemiddelde score 42,99

Normeringsterm 1,1

Gemiddeld cijfer 6,30

Percentage onvoldoendes (< 5.5) 24,70

Standaardafwijking 9,66

Betrouwbaarheid (asymp. GLB) 0,80

Standaardmeetfout 4,32

http://www.cito.nl/
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4 Conclusies en aandachtspunten voor de toekomst 

 
CvTE en Cito zullen aan de volgende kritische zaken uit de enquête aandacht blijven geven: 

- de manier waarop kenmerkende aspecten worden bevraagd,  
- het brongebruik,  
- verdere aanscherping van het correctievoorschrift,  
- de lengte van het examen,  

- de verhouding 35-65% en 

-  het niveauverschil tussen havo en vwo.  
 


