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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 Nederlands vwo 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.   186 18% 

moeilijk.   653 63% 

niet te moeilijk/niet te makkelijk.   191 18% 

makkelijk.   4 0% 

te makkelijk.   0 0% 

  N= 1034 100% 

gemiddelde 2,01 

standaardafw. 0,62 

 

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   759 73% 

Precies goed   271 26% 

Te kort   4 0% 

  N= 1034 100% 

gemiddelde 1,27 

standaardafw 0,45 

 

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

   Abs. Perc. 

Zeer goed   6 1% 

Goed   173 17% 

Voldoende   511 49% 

Onvoldoende   297 29% 

slecht   47 5% 

  N= 1034 100% 

gemiddelde 2,80  

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  0 0% 

2  2 0% 

3  14 1% 

4  86 8% 

5  269 26% 

6  377 36% 

7  251 24% 

8  32 3% 

9  3 0% 

10  0 0% 

 N= 1034 100% 

gemiddelde 5,84 

standaardafw 1,06  
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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) 

339 (76,0%) 77 (17,3%) 24 (5,4%) 6 (1,3%) 

September- en/of 

Maartmededelingen van CvTE 

228 (51,1%) 79 (17,7%) 89 (20,0%) 50 (11,2%) 

Oude examens 421 (94,4%) 24 (5,4%) 1 (0,2%) 0 (0,0%) 

Syllabus (gepubliceerd door 

CvTE) 

229 (51,3%) 97 (21,7%) 74 (16,6%) 46 (10,3%) 

 

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

Het examen beantwoordt 

Volledig aan de eisen 15 3,4 % 

In voldoende mate aan de eisen 248 55,6 % 

In onvoldoende mate aan de eisen 144 32,3 % 

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

Dit kan ik niet beoordelen 34 7,6 % 

Totaal 446 100,0 % 

 

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

zeer goed 5 1,1 % 

goed 101 22,6 % 

voldoende 223 50,0 % 

onvoldoende 105 23,5 % 

slecht 12 2,7 % 

Totaal 446 100,0 % 
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Uitgangsmateriaal, bronnen en teksten 

 

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

Het aantal teksten is 

 Te groot is  139 31,2 % 

Precies goed is  306 68,6 % 

Te klein is 1 0,02 % 

Totaal 446 100,0 % 

 

Hoe beoordeelt u de totale hoeveelheid tekst die gebruikt wordt als uitgangsmateriaal voor de 

vragen? 

De totale hoeveelheid tekst is 

te groot  213 47,8 % 

precies goed  233 52,2 % 

te klein 0 0,0 % 

Totaal 446 100,0 % 

 

 

Moeilijkheidsgraad 

 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 

Ik vind het examen 

te moeilijk  87 19,5 % 

moeilijk  255 57,2 %  

niet te moeilijk/niet te makkelijk 104 23,3 %  

makkelijk  0 0,0 %  

te makkelijk  0 0,0 %  

Totaal 446 100,0 % 

 

 

Wat is uw oordeel over de mate waarin het examen de 

vaardige en minder vaardige kandidaten onderscheidt? 

 

  

Is voldoende  181 40,6 % 

Is onvoldoende  239 53,6 %  

Kan ik niet beoordelen  26 5,8 %  

Totaal 446 100,0 % 
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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 266 59,6 %  

Precies goed  168 37,7 % 

Te kort  12 2,7 %  

Totaal 446 100,0 % 

 

 

Taalgebruik   

 

Hoe beoordeelt u de duidelijkheid van het taalgebruik in de vragen (gesloten vragen en open 

vragen)? 

Ik vind het taalgebruik in de vragen 

duidelijk 34 7,6 %  

grotendeels duidelijk  281 63,0 % 

vaak onduidelijk  119 26,7 % 

onduidelijk  12 2,7 %  

Totaal 446 100,0 % 

 

 

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 250 56,1 % 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal gesloten vragen 116 26,0 % 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal open vragen 23 9,2 

 

57 12,8 % 

niet (zo) goed, ik heb liever uitsluitend gesloten vragen 23 9,2 
 

20 4,5 % 

niet (zo) goed, ik heb liever uitsluitend open vragen 3 0,7 % 

Totaal 446 100,0 % 
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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  15 3,4 % 

Bij de meeste vragen voldoende houvast  331 74,2 %  

Bij de meeste vragen onvoldoende houvast  97 21,7 %  

Bij alle vragen onvoldoende houvast  3 0,7 %  

Totaal 446 100,0 % 

 

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 339 76,0 % 

soms 87 19,5 % 

zelden 17 3,8 % 

nooit 3 0,7 % 

Totaal 446 100,0 % 

 

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

minder dan 30 minuten  33 7,4 % 

tussen de 30 en 45 minuten  261 58,5 % 

meer dan 45 minuten  152 34,1 %  

Totaal 446 100,0% 

 

Wat is uw mening over de gedetailleerdheid van het correctievoorschrift? 

Ik vind het correctievoorschrift 

Te gedetailleerd 31 7,0 % 

voldoende gedetailleerd 162 36,3 % 

te weinig gedetailleerd 253 56,7 % 

Totaal 446 100,0 % 
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Vakspecifieke vragen  

 

Wat is uw mening over het aantal vragen in dit examen? 

Ik vind dat in dit examen het aantal vragen 

te groot is 205 46,0 % 

precies goed is  239 53,6 % 

te klein is  2 0,4 % 

Totaal 446 100,0 % 

 

Na het examen publiceert de vereniging Levende Talen een verslag van haar 

examenbespreking. 

Maakt u bij de correctie van het examen gebruik van dit verslag? 

altijd 418 93,7 % 

soms 23 5,2 % 

zelden 2 0,4 % 

nooit 3 0,7 % 

Totaal 446 100,0 % 

 

Het examen bevat vanaf dit jaar meer vragen en meer korte teksten, terwijl de grote 
samenvattingsopdracht is komen te vervallen. 

Hoe beoordeelt u de geschiktheid van deze nieuwe aanpak om domein A (leesvaardigheid) en 
domein D (argumentatieve vaardigheden) uit 

het examenprogramma te toetsen? 

Ik vind deze nieuw aanpak heel erg geschikt 54 12,1 % 

geschikt 322 72,2 % 

ongeschikt 61 13,7 % 

heel erg ongeschikt  9 2,0 % 

Totaal 446 100,0 % 

 

In plaats van de grote samenvattingsopdracht bevat het examen vanaf dit jaar enkele vragen 

die de vaardigheid in het samenvatten toetsen. 

Hoe beoordeelt u de geschiktheid van dit nieuwe type vraag? 

Ik vind dit nieuw type vraag 

heel erg geschikt 48 10,8 % 

geschikt 296 66,4 % 

ongeschikt 92 20,6 % 

heel erg ongeschikt  10 2,2 % 

Totaal 446 100,0 % 
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Het examen bevat ook enkele vragen die betrekking hebben op de structuur van 

argumentaties in de tekst. 

Wat vindt u van het aandeel van dit soort vragen in het examen? 

Ik vind het aandeel van dit soort vragen 

te gering  187 41,9 % 

goed 220 49,3 % 

te veel 21 4,7 % 

geen oordeel 18 4,0 % 

Totaal 446 100,0 % 

 

 

Open vraag: hebt u nog opmerkingen of een toelichting? 

 

Van de 446 correctoren die de vragenlijst hebben ingevuld hebben 277 ook de open vraag beantwoord. De 

meeste opmerkingen die bij deze open vraag als antwoord zijn opgenomen gingen over zaken die niet 

expliciet in de gesloten vragen voorkomen. In de volgorde van het aantal keren dat deze onderwerpen 

genoemd zijn, zijn dit: het verschil tussen de inhoud van het voorbeeldexamen (oefenexamen) en het 

echte examen, de onvrede over de bonuspuntregeling bij open vragen, het gemis van beoordeling op 

correct taalgebruik, de als streng ervaren N-term en de constatering dat het ook bij deze vorm van het 

examen lastig is voor goede kandidaten een hoog cijfer te halen.  

Onderwerpen die zowel als antwoorden op de open vraag terugkwamen als in de gesloten vorm al 

bevraagd waren, zijn: onduidelijkheid correctievoorschrift bij open vragen, relatief weinig aandacht voor 

argumentatieleer, te lang examen en te grote belang dat naar de mening van een aantal correctoren aan 

het verslag Levende Talen wordt gehecht, terwijl het correctievoorschrift het enige bindende voorschrift is. 
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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’. 

 

 
 

 

4 Conclusies en aandachtspunten voor de toekomst 

Een aantal kritiekpunten bij dit examen springt eruit. Het betreft hier de lengte van het examen, de 
onvoldoende gedetailleerdheid van het correctievoorschrift bij open vragen en het oordeel van docenten 
over de mate waarin dit examen de vaardige en minder vaardige kandidaten van elkaar onderscheidt. 

Daarnaast viel bij de open vraag vooral de kritische reactie van een groot aantal docenten op over het 
inhoudelijke verschil van het voorbeeldexamen en het echte examen. In het echte examen kwam de 

argumentatieleer minder aan bod dan docenten op grond van het voorbeeldexamen hadden verwacht.  
Verder valt op dat docenten positief zijn over de veranderde vorm van het examen waarin meer korte 
teksten bevraagd worden en de grote samenvattingsopdracht vervallen is. Ruim tachtig procent van de 
docenten geeft aan de nieuwe vorm geschikt of zeer geschikt te vinden voor de bevraging van domein A 
en domein D van het examenprogramma. Dit is in lijn met de resultaten van de eerdere digitale 
veldraadpleging over de syllabus Nederlands vwo 2015. 

 
Belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst 
Lengte examen: 
De kritiek op de lengte van het examen heeft het CvTE ter harte genomen voor de productie van de 
examens vwo 2017. Op de examenlengte van de examens vwo 2016 is niet ingegrepen, omdat hiervan het 
eerste tijdvak examen reeds was vastgesteld. 
 

Correctievoorschrift: 
De ontwikkeling van een duidelijk correctievoorschrift bij open vragen is bij elke vaststelling van een 
examen een belangrijk aandachtspunt. De inhoudelijke reacties van docenten op het correctievoorschrift 
via de Examenlijn helpen de examenontwikkelaars van Cito en het CvTE mogelijke onduidelijkheden in een 
nieuw examen beter te herkennen. Tegelijkertijd kan niet altijd elk juist antwoord door de examenmakers 
worden voorzien. Het is daarom ook de taak van de docent als corrector om elk antwoord op een open 

Schooltype/Leerweg VWO

Soort examen CSE

Vaknaam Nederlands 

Totaal aantal kandidaten 38.496

Steekproefgrootte 30.957

Aantal vragen 36

P'-waarde totale steekproef 0,56

P'-waarde, alleen jongens 0,55

P'-waarde, alleen meisjes 0,56

Maximumscore 64

Gemiddelde score 35,6

Normeringsterm 1,0

Gemiddeld cijfer 6,0

Percentage onvoldoendes (< 5.5) 24,4

Standaardafwijking 5,9

Betrouwbaarheid (asymp. GLB) 0,58

Standaardmeetfout 3,8

http://www.cito.nl/
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vraag inhoudelijk te beoordelen en om aan een in het correctievoorschrift niet voorzien juist antwoord een 
score toe te kennen met inachtneming van de algemene correctieregel 3.3. 
 
Onderscheid vaardige en minder vaardige kandidaten: 
Hoe hoger de betrouwbaarheid van een examen, hoe beter met het examen vaardige en minder vaardige 

kandidaten van elkaar kunnen worden onderscheiden. De veranderde vorm van het examen heeft bij dit 
examen Nederlands vwo nog niet geleid tot de verwachte hogere betrouwbaarheid. Bij de ontwikkeling van 
het examen kon nog niet optimaal gebruik worden gemaakt van pretestgegevens, bij de examens havo en 
vwo 2016 is dit wel gebeurd. In deze examens zijn vragen die qua betrouwbaarheid slecht uit de pretest 
kwamen, niet opgenomen. Cito en CvTE hopen dat deze werkwijze bij de examens havo en vwo 2016 leidt 
tot een betere betrouwbaarheid. 
 

N.B. Als gevolg van het besluit van de staatssecretaris wordt correct taalgebruik getoetst bij alle 
antwoorden van de examenkandidaat op open vragen vanaf examenjaar 2016. Dit besluit heeft gevolgen 
voor de vakspecifieke regels in de correctievoorschriften van de centrale examens Nederlands havo en 

vwo. De vakspecifieke regels zoals die golden in 2015 komen hiermee te vervallen per examenjaar 2016, 
waaronder ook de bonuspuntregeling bij antwoorden op open vragen.  


