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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 scheikunde 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.   168 22% 

moeilijk.   416 55% 

niet te moeilijk/niet te makkelijk.   157 21% 

makkelijk.   10 1% 

te makkelijk.   0 0% 

  N= 751 100% 

gemiddelde 2,01 

standaardafw. 0,70 

 

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   528 70% 

Precies goed   217 29% 

Te kort   6 1% 

  N= 751 100% 

gemiddelde 1,30 

standaardafw 0,48 

 

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

   Abs. Perc. 

Zeer goed   8 1% 

Goed   167 22% 

Voldoende   317 42% 

Onvoldoende   225 30% 

slecht   34 5% 

  N= 751 100% 

gemiddelde 2,85 

standaardafw 0,85 
  

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  11 1% 

3  26 3% 

4  98 13% 

5  198 26% 

6  227 30% 

7  163 22% 

8  27 4% 

9  1 0% 

10  0 0% 

 N= 751 100% 

gemiddelde 5,61 

standaardafw 1,25  
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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) 

270 (75,4%) 59 (16,5%) 22 (6,1%) 7 (2,0%) 

September- en/of 

Maartmededelingen van CvTE 

100 (27,9%) 68 (19,0%) 117 (32,7%) 73 (20,4%) 

Oude examens 313 (87,4%) 44 (12,3%) 1 (0,3%) 0 (0,0%) 

Syllabus (gepubliceerd door 

CvTE) 

192 (53,6%) 89 (24,9%) 64 (17,9%) 13 (3,6%) 

 

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

Het examen beantwoordt 

Volledig aan de eisen 34 9,5 % 

In voldoende mate aan de eisen 240 67,0 % 

In onvoldoende mate aan de eisen 73 20,4 % 

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

Dit kan ik niet beoordelen 10 2,8 % 

Totaal 358 100,0 % 

 

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

zeer goed 7 2,0 % 

goed 128 35,8 % 

voldoende 139 38,8 % 

onvoldoende 78 21,8 % 

slecht 6 1,7 % 

Totaal 358 100,0 % 
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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 25 7,0 % 

ruim voldoende 94 26,3 % 

voldoende 141 39,4 % 

onvoldoende 76 21,2 % 

slecht 19 5,3 % 

dit kan ik niet beoordelen 3 0,8 % 

Totaal 358 100,0 % 

 

 

Uitgangsmateriaal, bronnen en teksten 

 

Examenopgaven worden vaak geplaatst in een context. Deze context wordt weergegeven met behulp 
van tekst en andere vormen van 

uitgangsmateriaal: afbeeldingen, statistische bronnen, krantenberichten, diagrammen, schema's, 
grafieken en dergelijke. 

Wat is uw oordeel over het aantal verschillende contexten in dit examen?   

Ik vind dat in dit examen het aantal verschillende contexten 

te groot is 115 32,1 % 

precies goed is 232 64,8 % 

te klein is 11 3,1 % 

totaal 358 100 % 

 

 

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

De contexten zijn 

allemaal functioneel  19 5,3 % 

grotendeels functioneel  252 70,4 % 

grotendeels niet functioneel  84 23,5 % 

geen van alle functioneel  3 0,8 % 

Totaal 358 100,0 % 

  

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

De totale hoeveelheid tekst is 

te groot is 285 79,6 % 

precies goed is 73 20.4 %  

te klein is 0 0,0 %  

totaal  358 100 %  
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Hoe beoordeelt u de geschiktheid van de contexten voor de kandidaten?  

Ik vind de contexten 

allemaal geschikt 37 10,3 % 

grotendeels geschikt  269 75,1 %  

grotendeels ongeschikt  51 14,2 %  

allemaal ongeschikt 1 0,3 %  

Totaal  358 100,0 %  

 

 

Moeilijkheidsgraad 

 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 

Ik vind het examen 

te moeilijk  78 21,8 % 

moeilijk 160 44,7  % 

niet te moeilijk/niet te makkelijk 110 30,7 % 

makkelijk 8 2,2 % 

te makkelijk  2 0,6 % 

Totaal 358 100,0% 

 

 

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

Het onderscheidend vermogen 
is voldoende 209 58,4 % 

is onvoldoende 127 35,5 % 

kan ik niet beoordelen  22 6,1 % 

Totaal 358 100,0 % 

 

 

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 217 60,6 % 

precies goed  140 39,1 % 

te kort  1 0,3 % 

Totaal 358 100,0 % 
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Taalgebruik   

 

Het is de bedoeling dat formuleringen voor de kandidaten begrijpelijk zijn. 

In welke mate vindt u het taalgebruik in het examen passend bij de doelgroep? 

Ik vind het taalgebruik 

passend 41 11,5 % 

grotendeels passend 212 59,2 % 

grotendeels niet passend  92 25,7 % 

in het geheel niet passend 13 3,6 % 

Totaal 358 100,0 % 

 

 

Vraagvorm 

 

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 225 62,8 % 

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

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

94 26,3 % 

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

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

39 10,9 % 

Totaal 358 100,0 % 

 

 
 

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  36 10,1 % 

bij de meeste vragen voldoende houvast  287 80,2 % 

bij de meeste vragen onvoldoende houvast  33 9,2 % 

bij alle vragen onvoldoende houvast  2 0,6 % 

Totaal 358 100,0 % 
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Wat is uw mening over de gedetailleerdheid van het correctievoorschrift? 

Ik vind het correctievoorschrift 

te gedetailleerd 62 17,3 % 

voldoende gedetailleerd 231 64,5 % 

te weinig gedetailleerd 65 18,2 % 

Totaal 358 100,0 % 

 

 

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

Ik vind dat in dit examen het aantal vragen 

te groot is  170 47,5 % 

precies goed is  188 52,5 % 

te klein is  0 0,0 % 

Totaal 358 100,0 % 

 

Dit examen bestaat uit 6 opgaven, die elk uit een aantal vragen bestaan. 

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

Ik vind dat in dit examen het aantal opgaven 

te groot is  92 25,8 % 

precies goed is  258 72,3 % 

te klein is  7 2,0 % 

Totaal 357 100,0 % 

 

 

In de voorgeschreven 6e editie van Binas zitten onvolkomenheden. De uitgever heeft bij deze editie nog 

een erratumlijst gepubliceerd. 

Hebben uw leerlingen tijdens het examen en heeft uzelf bij de correctie nog hinder ondervonden bij het 

gebruik van deze editie (inclusief 

erratumlijst)? 

 

 

 ja nee weet ik niet 

Leerlingen hebben 
tijdens de 

examenafname hinder 

ondervonden 

5 (1,4%) 264 (73,7%) 89 (24,9%) 

Ik heb tijdens de 
correctie hinder 
ondervonden 

6 (1,7%) 338 (94,4%) 14 (3,9%) 
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Het centraal examen heeft betrekking op de een aantal (sub)domeinen in combinatie met de 

vaardigheden uit domein A. 

Wat is uw oordeel over het aandeel van de volgende (sub)domeinen in het examen? 

 

 te gering goed te veel geen oordeel 

Stoffen en 
materialen 

(domeinen B en E) 

56 (15,6%) 267 (74,6%) 7 (2,0%) 28 (7,8%) 

Reacties en 
processen 

(subdomeinen C1, 
C6, C8 

en D3) 

73 (20,4%) 250 (69,8%) 10 (2,8%) 25 (7,0%) 

Rekenen (subdomein 

C2) 

187 (52,2%) 140 (39,1%) 14 (3,9%) 17 (4,7%) 

Energie en 

duurzaamheid 

(subdomeinen C3, 
C7 en 

F3) 

9 (2,5%) 178 (49,7%) 148 (41,3%) 23 (6,4%) 

Industrie en groene 

chemie 

(subdomeinen D1 

en F1) 

9 (2,5%) 124 (34,6%) 206 (57,5%) 19 (5,3%) 

Chemie van het 
leven 

(domein G) 

79 (22,1%) 213 (59,5%) 29 (8,1%) 37 (10,3%) 

 

 

Wat is uw oordeel over het aandeel van subdomein A12 (macroscopische eigenschappen in 
relatie brengen met structuren op meso- en 

microniveau en daarin aspecten van schaal herkennen en kan omgekeerd vanuit structuren 
voorspellingen doen over macroscopische 

eigenschappen) in het examen? 

Ik vind het aandeel van subdomein A12 in het examen 

te gering  39 10,9  % 

goed 261 72,9 % 

te veel  34 9,5 % 

geen oordeel 24 6,7 % 

Totaal 358 100,0 % 
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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 76 21,2  % 

ruim voldoende 145 40,5 % 

voldoende 119 33,2 % 

onvoldoende 18 5,0 % 

Totaal 358 100,0 % 

 

 

In de aard van de vragen, de aard en functie van de contexten en in het correctievoorschrift kan de 

vernieuwing tot uiting komen.  

In welk van de genoemde aspecten ziet u de vernieuwing het meest terug en in welk het minst? 

 

 meest minst  

de aard van de vragen 200 (93,5%) 14 (6,5%) 

de aard van de contexten van de opgaven 104 (74,8%) 35 (25,2%) 

de functie van de contexten 28 (25,7%) 81 (74,3%) 

het correctievoorschrift 21 (10,0%) 189 (90,0%) 

 

Na het examen publiceert de NVON opmerkingen bij het correctievoorschrift. 

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

Altijd 331 92,5 % 

Soms 21 5,9 % 

Zelden 5 1,4 % 

Nooit 1 0,3 %  

Totaal 358 100,0 % 
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Open vraag 

 
Van de 358 docenten die de vragenlijst hebben ingevuld, hebben 193 docenten (54%) bij de open vraag 
een aanvullende reactie gegeven. Over het algemeen kon worden geconstateerd dat nogal wat 

opmerkingen erg uitgebreid waren en dat de toon scherp was. Veel docenten hadden het lastig gevonden 
om zich goed voor te bereiden op het nieuwe examen scheikunde. Een aantal van hen noemt de syllabus 
te vaag, waardoor niet altijd duidelijk was wat wel en niet tot de stof behoorde. Anderen wisten niet wat 
zij van het examen konden verwachten; sommigen merkten op dat het examen niet leek op de 
pilotexamens en hadden meer voorbeelden gewild. Een docent noemt het een probleem dat de aansluiting 
bij de lesmethodes niet optimaal is.  
 

Toch noemden veel docenten het een leuk examen dat goed te doen was. De contexten waren goed 
gekozen en de vragen waren inhoudelijk op orde. Wel bevatte het examen teveel leeswerk en kan de lay-

out beter. Een aantal docenten vond dat er te weinig verschillende onderwerpen aan de orde kwamen, er 
zat teveel milieu en groene chemie in het examen. Enkele docenten merkten op dat de vernieuwing te 
rigoureus is geweest: ‘het lijkt nu wel een gammavak’ of, zoals een docent opmerkte: ‘het ging teveel over 
scheikunde’. 

 
Het examen was volgens velen te lang en te moeilijk. Vooral het begin werd te moeilijk gevonden. 
Anderen vinden dat contexten te uitgebreid beschreven werden, waardoor het soms meer gaat om tekst 
verklaren dan om chemische kennis. Leerlingen begrepen de vragen niet altijd. Sommige vragen waren te 
open gesteld, te weinig concreet, waardoor antwoorden alle kanten uitwaaierden. Ook waren er teveel 
stapelvragen. 
 

Een aantal docenten vond dat er te veel leg-uitvragen in het examen voorkwamen en te weinig 
rekenvragen. Docenten vonden dat er te weinig chemische kennis werd getoetst en misten vragen over 
structuurformules, van polymeren en/of andere koolstofchemie evenals biochemie: opmerkingen  die 

duidelijk maken dat het oude scheikundeprogramma werd gemist.  
 
De meeste opmerkingen werden echter gemaakt over het correctievoorschrift. Docenten vonden het een 
lastig na te kijken examen. Een deel van de docenten vond het correctievoorschrift vaak te strak 

geformuleerd, te rigide. Leerlingen die duidelijk maakten dat zij de opgave begrepen hadden, kregen 
daardoor toch geen punten. Anderen meenden dat het correctievoorschrift te vaag was, de antwoorden 
hadden scherper en vollediger geformuleerd kunnen worden. Wellicht vat de opmerking dat er sprake is 
van een bepaalde onevenwichtigheid in de gedetailleerdheid van de antwoorden, de reacties het beste 
samen.  
Docenten zouden het waarderen als er in het cv meer antwoorden vanuit het perspectief van de leerlingen 

geformuleerd zouden worden –nu is het zo dat bij redeneervragen er vaak maar een antwoordroute 
mogelijk is. Een aantal docenten zeiden dat zij niet goed uit de voeten kon met het begrip notie en werd 
opgemerkt dat  ‘Indien’-opmerkingen weinig toevoegen.  
In plaats van de tweepuntsvragen (0 of 2 punten) zou het beter zijn om driepuntsvragen op te nemen, 
waardoor punten toegekend kunnen worden voor de opbouw van de redenering (0-1-2-3). Een juiste 

berekening moet een extra punt opleveren i.p.v. een punt aftrek bij verkeerd afronden. De 
puntentoekenning bij afronden zou voor alle opgaven dezelfde moeten zijn.  
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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 scheikunde  

Totaal aantal kandidaten 21.549

Steekproefgrootte 19.456

Aantal vragen 35

P'-waarde totale steekproef 0,51

P'-waarde, alleen jongens 0,53

P'-waarde, alleen meisjes 0,50

Maximumscore 77

Gemiddelde score 39,4

Normeringsterm 1,8

Gemiddeld cijfer 6,4

Percentage onvoldoendes (< 5.5) 20,4

Standaardafwijking 9,6

Betrouwbaarheid (asymp. GLB) 0,80

Standaardmeetfout 4,3

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

 

Bijna een derde deel van de docenten is van mening dat het zowel het aantal contexten als de totale 

hoeveelheid tekst te groot was. Een meerderheid van de docenten vond het examen te lang en te moeilijk. 

De wijze waarop vragen geformuleerd zijn is een aandachtspunt: veel docenten vonden de kwaliteit van de 

vraagstelling onvoldoende. De vele redeneervragen en de nadruk op contexten zorgen voor veel leeswerk. 

Wanneer een berekening nodig is in een redenering, zou dit expliciet vermeldt moeten worden.  

Docenten zouden graag zien dat er meer chemische kennis getoetst werd. De meeste opmerkingen 

werden gemaakt over het correctievoorschrift waarin antwoorden te vaag of juist te rigide geformuleerd 

zouden zijn.1 

 

Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten de hoeveelheid tekst en het gebruik van bepaalde begrippen 

in de vraagstelling en het correctievoorschrift opnieuw kritisch te bekijken. Datzelfde geldt voor de 

‘Indien’-opmerkingen in het cv. Ook is er het voornemen om meer aandacht te vragen voor de algemene 

regel 3.3.  

Tenslotte is het opvallend dat veel kritiekpunten niet alleen gaan over het examen, maar over het hele 

examenprogramma en de onbekendheid daarmee.  

                                                
1 Over dit examen en het correctievoorschrift verscheen een artikel in NVOX: ‘Het nieuwe havo eindexamen scheikunde van 20 mei 2015’ 
(november 2015).  


