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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 h et centraal examen scheikunde vwo eerste tijdvak 2016 en de 

conclusies van CvTE 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.   351 47% 

moeilijk.   340 46% 

niet te moeilijk/niet te makkelijk.   47 6% 

makkelijk.   3 0% 

te makkelijk.   0 0% 

  N= 741 100% 

gemiddelde 1,60 

standaardafw. 0,63 

 

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   706 95% 

Precies goed   31 4% 

Te kort   4 1% 

  N=  100% 

gemiddelde 1,05 

standaardafw 0,25 

 

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

   Abs. Perc. 

Zeer goed   2 0% 

Goed   40 5% 

Voldoende   160 22% 

Onvoldoende   348 47% 

slecht   191 26% 

  N= 741 100% 

gemiddelde 2,07 

standaardafw 0,8418 

  

http://www.cito.nl/


 Pagina 3 van 13 

Welk cijfer zou u dit examen geven? 

Ik geef dit examen een:   Abs. Perc. 

 1  18 2% 

2  19 3% 

3  111 15% 

4  210 28% 

5  230 31% 

6  109 15% 

7  40 5% 

8  3 0% 

9  1 0% 

10  0 0% 

 N= 741 100% 

gemiddelde 4,52 

standaardafw 1,30 
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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) 

289 (77,7%)  64  (17,2%)  14 (3,8%)  5 (1,3%)  

September- en/of 

Maartmededelingen van CvTE 

118 (31,7%)  70 (18,8%)  117 (31,5%)  67 (18,0%)  

Oude examens 340 (91,4 %)  30 (8,1%)  2 (0,5%) 0 (0,0%) 

Syllabus (gepubliceerd door 

CvTE) 

221 (59,4%) 92 (24,7%) 51 (13,7%) 8 (2,2%) 

Regeling toegestane 

hulpmiddelen voor de centrale 

examens VO 

207 (55,6%) 66 (17,7%) 67 (18,0%) 32 (8,6%) 

 

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

Het examen beantwoordt 

Volledig aan de eisen 16 4,3 % 

In voldoende mate aan de eisen 180 48,4 % 

In onvoldoende mate aan de eisen 149 40,1% 

In het geheel niet aan de eisen 14 3,8 % 

Dit kan ik niet beoordelen 13 3,5% 

Totaal 372 100,0 % 

 

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

zeer goed 5 1,3% 

goed 52 14,0 % 

voldoende 141 37,9 % 

onvoldoende 141 37,9 % 

slecht 33 8,9 % 

Totaal 372 100,0 % 
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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 31 8,3 % 

Ruim voldoende 103 27,7 % 

Voldoende 154 41,4 % 

onvoldoende 54 14,5 % 

Slecht  23 6,2 % 

Dit kan ik niet beoordelen 7 1,9 % 

Totaal 372 100,0 % 

 

 

Uitgangsmateriaal, bronnen en teksten 

 

Aan de vragen gaan vaak korte inleidende teksten vooraf. 

Wat is uw oordeel over de omvang van de inleidende teksten voor de beantwoording van de vragen? 

Ik vind dat in verhouding tot het aantal vragen de teksten 

Te kort zijn   2 0,5% 

Precies lang genoeg zijn   144 38,7 % 

Te lang zijn  226 60,8 % 

Totaal 372 100,0 % 

 

Wat is uw mening over de functionaliteit van de inleidende teksten voor de beantwoording van de 

vragen? 

De inleidende teksten zijn 

Allemaal functioneel   5 1,3 % 

Grotendeels functioneel 278 74,7 % 

Grotendeels niet functioneel k  88 23,7 % 

Geen van alle functioneel  1 23,7 % 

Totaal 372 100,0 % 

 

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

De contexten zijn 

Allemaal functioneel   17 4,6 % 

Grotendeels functioneel 268 72,0 % 

Grotendeels niet functioneel k  85 22,8 % 

Geen van alle functioneel  2 0,5 % 

Totaal 372 100,0 % 
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Hoe beoordeelt u de totale hoeveelheid tekst die gebruikt wordt als uitgangsmateriaal voor de vragen? 

De totale hoeveelheid tekst is 

te groot 272 73,1 % 

precies goed 98 26,3 % 

te klein 2 0,5 % 

Totaal 372 100,0 % 

 

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

Ik vind de variatie in onderwerpen 

goed 15 4,0 % 

ruim voldoende 25 6,7 % 

voldoende  99 26,6 % 

onvoldoende  168 45,2 % 

slecht  65 17,5 % 

Totaal 372 100,0 % 

 

 

Moeilijkheidsgraad 

 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 

Ik vind het examen 

te moeilijk 119 32,0 % 

moeilijk 175 47,0 % 

niet te moeilijk / niet te makkelijk  76 20,4 % 

makkelijk  2 0,5 % 

te makkelijk  0 0,0 % 

Totaal 372 100,0 % 

 

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

Het onderscheidend vermogen 

Is voldoende  156 41,9 % 

Is onvoldoende  198 53,2 % 

Kan ik niet beoordelen  18 4,8 % 

Totaal 372 100,0 % 
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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 328 88,2 % 

Precies goed  42 11,3 % 

Te kort  2 0,5 % 

Totaal 372 100,0 % 

 

 

Taalgebruik   

 

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

Ik vind het taalgebruik 

Zeer moeilijk 1 0,3 % 

Moeilijk 102 27,4 % 

Precies goed 266 71,5 % 

Te gemakkelijk 3 0,8 % 

Totaal 372 100,0 % 

 

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

Ik vind het taalgebruik in de vragen 

Duidelijk  22 5,9 % 

Grotendeels duidelijk  256 68,8 % 

Vaak onduidelijk 86 23,1 % 

Onduidelijk  8 2,2 % 

Totaal 372 100,0 % 
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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 289 77,7 % 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal reproductieve vragen 54 14,5 % 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal productieve vragen 29 7,8 % 

Totaal 372 100,0 % 

 
 
 

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  30 8,1 % 

Bij de meeste vragen voldoende houvast  322 86,6 % 

Bij de meeste vragen onvoldoende houvast  19 5,1 % 

Bij alle vragen onvoldoende houvast  1 0,3 % 

Totaal 372 100,0 % 

 

 

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 329 88,4 % 

soms 37 9,9 % 

zelden 6 1,6 % 

nooit 0 0,0 % 

Totaal 372 100,0 % 
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Hoeveel tijd hebt u gemiddeld per kandidaat besteed aan de correctie van het examen? 

minder dan 30 minuten  14 3,8 % 

tussen de 30 en 45 minuten  173 46,5 % 

meer dan 45 minuten 185 49,7 % 

Totaal 372 100,0 % 

 

 

Wat is uw mening over de gedetailleerdheid van het correctievoorschrift? 

Ik vind het correctievoorschrift 

Te gedetailleerd 27 7,3 % 

voldoende gedetailleerd 246 66,1 % 

te weinig gedetailleerd 99 26,6 % 

Totaal 372 100,0 % 

 

 

 

Vakspecifieke vragen  

 

 

Het centraal examen heeft betrekking op de een aantal subdomeinen 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) 

66 (17,7%) 245(65,9%) 18 (4,8%) 43 (11,6%) 

Reacties en processen 

(subdomeinen C1, C4, C5 en D3) 

82 (22,0%) 214 (57,5%) 42 (11,3%) 34 (9,1%) 

Rekenen (subdomein C2) 14 (3,8%) 131 (35,2%) 204 (54,8%) 23 (6,2%) 

Energie en duurzaamheid 
(subdomeinen C3, C6, F3 

en G3)  

72 (19,4%) 129 (34,7%) 133 (35,8%) 38 (10,2%) 

Industrie en groene 

chemie (subdomeinen D1, 

F1, F2 en G2) 

144 (38,7%) 162 (43,5%) 37 (9,9%) 29 (7,8%) 

Chemie van het leven 

(subdomein G1) 

220 (59,1%) 118 (31,7%) 9 (2,4%) 25 (6,7%) 
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Na het examen publiceert de NVON opmerkingen bij het correctievoorschrift. 

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

altijd 355 95,4 % 

soms 12 3,2 % 

zelden 3 0,8 % 

nooit 2 0,5 % 

Totaal 372 100,0 % 

 

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  204 54,8 % 

goed  109 29,3 % 

te veel 26 7,0 % 

geen oordeel  33 8,9 % 

Totaal 372 100,0 % 

 

 

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 14 3,8 % 

ruim voldoende  32 8,6 % 

voldoende 109 29,3 % 

onvoldoende  217 58,3 % 

Totaal 372 100,0 % 
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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 110 (49,1%) 114 (50,9%) 

de aard van de contexten van de opgaven 151 (77,4%) 44 (22,6%) 

de functie van de contexten  54 (55,7%) 43 (44,3%) 

het correctievoorschrift  28 (15,7%) 150 (84,3%) 

 

 

 

Open vraag: Hebt u nog opmerkingen of een toelichting? 

Over het algemeen kon worden geconstateerd dat nogal wat opmerkingen erg uitgebreid waren en dat de 

toon scherp was. Er waren weinig positieve opmerkingen, maar een docent gaf aan te genieten van de 

contexten en de benadering van de problemen in het examen en een andere docent noemde het een 

plezierig examen. Een docent vond weliswaar het 1e tijdvakexamen (waar deze vragenlijst over gaat) niet 

goed, maar gaf wel aan het 2e tijdvak beter te vinden. 

 
De meeste terugkomende kritiek was dat men het examen eenzijdig vond, zowel de beperkte spreiding 

over de domeinen, de overlap in contexten en de te grote hoeveelheid (complex) rekenwerk werden 

daarbij genoemd. Daarnaast werd vaak gezegd dat men het examen te weinig vernieuwend vond. Hierbij 

werd ook vaak gezegd dat men het examen niet vond lijken op de pilot- en voorbeeldexamens, waardoor 

het dus ook niet geheel paste bij de manier waarop docenten hun leerlingen hebben voorbereid op het 

examen. 

 

Regelmatig werd gezegd dat men de vraagstelling onduidelijk vond en dat het beoordelingsmodel vaak 

onvoldoende aansloot bij de vraag. In het bijzonder gaf men aan dat het beoordelingsmodel vaak 

specifieker was dan op grond van de vraag geëist kon worden. Men had daardoor het gevoel goede 

antwoorden fout te moeten rekenen.  

 

Wat ook regelmatig naar voren kwam was het aantal fouten in het correctievoorschrift en de vragen. Soms 

werd dit gekoppeld aan het grote aantal aanvullingen. 
 

Veel van de opmerkingen gingen ook over problemen bij de correctie. Sommige over concrete vragen. 

Meer generaliserend betrof het de volgende zaken: 

- ‘notie van’ geeft discussie met de 2e corrector 

- Indienen: overbodig, strijdig met het bolletjesmodel, onvolledig, … 

- ‘… in een overigens juist antwoord ‘werd’ betiteld als wel erg juridisch en daarmee verwarrend 

taalgebruik 

- Hoe om te gaan met fouten die niet in het beoordelingsmodel voorkomen (bv extra stoffen in een 

reactievergelijking). 

Een docent schreef: “Verder moet de houding van de 2e correctoren echt anders. Het gaat om chemisch 

juist. Nu wordt het bolletjesmodel heilig verklaard.” 

 

Heel concreet werd nog opgemerkt door meerdere respondenten dat vraag 2 wel erg ongelukkig 

gepositioneerd was in het examen. Deze was zo moeilijk dat sommige leerlingen meteen van slag waren. 

Men is van mening dat deze vraag beter een plek verderop in het examen had kunnen krijgen. 
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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’. 

 
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 scheikunde

Totaal aantal kandidaten 21.347

Steekproefgrootte 16.784

Aantal vragen 23

P'-waarde totale steekproef 0,54

P'-waarde, alleen jongens 0,56

P'-waarde, alleen meisjes 0,53

Maximumscore 69

Gemiddelde score 37,6

Normeringsterm 1,6

Gemiddeld cijfer 6,5

Percentage onvoldoendes (< 5.5) 18,5

Standaardafwijking 9,0

Betrouwbaarheid (asymp. GLB) 0,80

Standaardmeetfout 4,0

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

 

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat men kritisch was over dit eerste examen volgens het 

nieuwe examenprogramma. Uit de gesloten vragen bleek dat men het examen te lang vond en de 

hoeveelheid tekst te groot, alhoewel men de inleidende teksten bij de vragen wel functioneel vond. Men 

vond het examen te moeilijk en het onderscheidend vermogen onvoldoende. Opvallend is dat men vond 

dat het correctievoorschrift als geheel voldoende houvast bood, terwijl specifieke aspecten van het 

beoordelingsmodel vaak verwarrend vond én te specifiek. Tot slot vond men het examen te eenzijdig en 

was men van mening dat het nieuwe examenprogramma onvoldoende uit de verf kwam. 

 

Elk punt van kritiek is van belang en verdient aandacht. Punten die in het bijzonder aandacht zullen 

krijgen zijn: 

- De lengte al dan niet in relatie tot de hoeveelheid tekst 

- De moeilijkheidsgraad 

- Onduidelijkheden in het beoordelingsmodel 


