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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 wiskunde A 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.   1 0% 

moeilijk.   59 9% 

niet te moeilijk/niet te makkelijk.   338 50% 

makkelijk.   223 33% 

te makkelijk.   55 8% 

  N= 676 100% 

gemiddelde 3,40 

standaardafw. 0,77 

 

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   224 33% 

Precies goed   450 67% 

Te kort   2 0% 

  N= 676 100% 

gemiddelde 1,67 

standaardafw 0,48 

 

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

   Abs. Perc. 

Zeer goed   9 1% 

Goed   179 26% 

Voldoende   299 44% 

Onvoldoende   166 25% 

slecht   23 3% 

  N= 676 100% 

gemiddelde 2,98  

standaardafw 0,84 
  

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  1 0% 

3  9 1% 

4  36 5% 

5  94 14% 

6  205 30% 

7  246 36% 

8  77 11% 

9  3 0% 

10  4 1% 

 N= 676 100% 

gemiddelde 6,33 

standaardafw 1,17  
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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) 

302 (77,4%) 52 (13,3%) 19 (4,9%) 17 (4,4%) 

September- en/of 

Maartmededelingen van CvTE 

107 (27,4%) 68 (17,4%) 125 (32,1%) 90 (23,1%) 

Oude examens 363 (93,1%) 27 (6,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Syllabus (gepubliceerd door 

CvTE) 

131 (33,6%) 78 (20,0%) 107 (27,4%) 74 (19,0%) 

 

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

Het examen beantwoordt 

Volledig aan de eisen 64 16,4 % 

In voldoende mate aan de eisen 236 60,5 % 

In onvoldoende mate aan de eisen 53 13,6 % 

In het geheel niet aan de eisen 2 0,5 % 

Dit kan ik niet beoordelen 35 9,0 % 

Totaal 390 100,0 % 

 

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

zeer goed 22 5,6 % 

goed 169 43,3 % 

voldoende 141 36,2 % 

onvoldoende 54 13,8 % 

slecht 4 1,0 % 

Totaal 390 100,0 % 
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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 0 0,0 % 

precies lang genoeg zijn  154 39,5 % 

te lang zijn 236 60,5 % 

Totaal 390 100,0% 

 

Moeilijkheidsgraad 

 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 

Ik vind het examen 

te moeilijk 3 0,8 % 

moeilijk 10 2,6 % 

niet te moeilijk/ niet te makkelijk 216 55,4 % 

makkelijk  120 30,8 % 

te makkelijk  41 10,5 % 

Totaal 390 100,0 % 

 

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

Het onderscheidend vermogen 
is voldoende 225 57,7 % 

is onvoldoende 148 37,9 % 

kan ik niet beoordelen  17 4,4 % 

Totaal 390 100,0% 

 

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 98 25,1 % 

precies goed  290 74,4 % 

te kort  2 0,5 % 

Totaal 390 100,0 % 

 



 Pagina 6 van 13 

Taalgebruik   

 

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

Ik vind het taalgebruik in de teksten 

helemaal passend 84 21,5 % 

grotendeels passend 288 73,8 % 

grotendeels niet passend 16 4,1 % 

helemaal niet passend 2 0,5 2 0,5 % 

Totaal 390 100,0 % 

 

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 16 (88,9%) 2 (11,1%) 

lengte van de zinnen 12 (66,7%) 6 (33,3%) 

informatiedichtheid 12 (66,7%) 6 (33,3%) 

lastigheid van gehanteerde begrippen 12 (66,7%) 6 (33,3%) 

onduidelijkheid in verwijzingen 9 (50,0%) 9 (50,0%) 

 

 

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 248 63,5 % 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal reproductieve vragen 40 10,3 % 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal productieve vragen 102 26,2  % 

Totaal 390 100,0 % 
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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  62 15,9 % 

bij de meeste vragen voldoende houvast  312 80,0 % 

bij de meeste vragen onvoldoende houvast  16 4,1 % 

bij alle vragen onvoldoende houvast  0 0,0 % 

Totaal 390 100,0 % 

 

 

Vakspecifieke vragen  

 

Heeft u de examenwerkwoordenlijst (bijlage 5 in de syllabus) op schrift aan uw leerlingen uitgereikt en 

besproken? 

Ik heb de examenwerkwoordenlijst 

 ja nee 

op schrift uitgereikt 109 (28,7%) 271 (71,3%) 

mondeling besproken 263 (68,5%) 121 (31,5%) 

 

Het examen bestaat uit verschillende 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 36 9,2 % 

precies goed is 349 89,5 % 

te klein is 5 1,3 % 

Totaal 390 100,0 % 

 

Na het examen publiceert de NVvW opmerkingen bij het correctievoorschrift. 

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

altijd 290 74,4 % 

soms 70 17,9 % 

zelden 17 4,4 % 

nooit 13 3,3 % 

Totaal 390 100,0 % 
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Hoeveel maakt u bij de correctie gebruik van het examenforum op de NVvW-site? 

veel 130 33,3,% 

af en toe 120 30,8  % 

nauwelijks 62 15,9 % 

niet 78 20,0 % 

Totaal 390 100,0 % 

 

In de syllabus wordt beschreven in welke mate specifieke algebraïsche vaardigheden en algemene 

(redeneer)vaardigheden wat betreft algebra voor wiskunde A van belang zijn. 

In welke mate sluit dit examen bij de in de syllabus genoemde vaardigheden aan? 

 

 in zeer grote 

mate  

in voldoende 

mate 

in onvoldoende 

mate 

in het geheel 

niet 

geen mening 

specifieke 

algebraïsche 

vaardigheden 

15 (3,8%) 226 (57,9%) 105 (26,9%) 9 (2,3%) 35 (9,0%) 

algemene 

(redeneer)vaardigheden 

wat betreft algebra 

voor 

wiskunde A 

33 (8,5%) 258 (66,2%) 52 (13,3%) 12 (3,1%) 35 (9,0%) 

 

In de introducerende teksten van de verschillende opgaven wordt getracht aan te geven wat de 

achtergrond is van de aldaar gebruikte formules en/of modellen. 

In welke mate is dat in dit examen geslaagd? 

in zeer grote mate  31 7,9 % 

in voldoende mate  333 85,4  % 

in onvoldoende mate  23 5,9 % 

in het geheel niet 3 0,8 % 

Totaal 390 100,0 % 
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Wat is uw mening over de verhouding tussen het aantal vragen waarbij de GR gebruikt mag worden en 

het aantal vragen dat algebraïsch opgelost moet worden? 

Ik vind de verhouding 

precies goed 209 53,6 % 

onevenwichtig: te veel algebraïsch 7 1,8 % 

onevenwichtig: te veel GR 143 36,7 % 

Geen mening 31 7,9 % 

Totaal 390 100,0 % 

 

De vakspecifieke regels bij wiskunde A zijn tegenwoordig de volgende: 

1. Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van het aantal 
scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 

2. De algemene regel 3.6 geldt ook bij vragen waarbij de kandidaten de grafische rekenmachine (GR) 
gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR 
hebben gebruikt. 

3. Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt en als gezien kan 

worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, wordt hiervoor geen scorepunt in 
mindering gebracht. 

Deze regels zijn sinds 2015 van kracht en zijn een aanpassing van de eerdere regels. 

 

In welke mate hebt u deze aanpassing bij uw correctie als een verbetering ervaren? 

in zeer grote mate 69 17,7 % 

in voldoende mate 175 44,9 % 

in onvoldoende mate 64 16,4 % 

in het geheel niet 82 21,0 % 

Totaal 390 100,0 % 

 

Bij welke vakspecifieke regel heeft u bij de correctie problemen ervaren? 

 

 wel problemen geen problemen 

regel 1 16 (4,1%) 374 (95,9%) 

regel 2 37 (9,5%) 353 (90,5%) 

regel 3 165 (42,3%) 225 (57,7%) 
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In welke mate hebben de aanpassingen van de vakspecifieke regels bij wiskunde A geleid tot een 

verbetering van de afhandeling van de correctie in het contact met 1e dan wel 2e corrector? 

in zeer grote mate 31 7,9 % 

in voldoende mate  199 51,0 % 

in onvoldoende mate 34 8,7 % 

in het geheel niet 126 32,3 % 

Totaal 390 100,0 % 

 

  



 Pagina 11 van 13 

Open vraag 

De vragenlijst bestond uit negentien gesloten vragen en is ingevuld door 390 docenten. 140 docenten 
(36%) hebben bij de open vraag (laatste vraag) een inhoudelijke reactie gegeven.   
 

Een behoorlijk aantal docenten vindt het examen makkelijk of te makkelijk. Een meerderheid van de 
docenten vindt de teksten in het examen te lang.   
  
Van de 140 reacties bij de open vraag waren er veertig die iets meldden over de nieuwe vakspecifieke 
regel 3 (zie bovenaan pagina 9). De meerderheid van deze respondenten verklaarde zich een tegenstander 
van deze regel. Bij de gesloten vraag ‘Bij welke vakspecifieke regel heeft u bij de correctie problemen 
ervaren?’ werd overigens bij 225 van de 390 respondenten als antwoord ‘geen problemen’ aangetroffen.   

Een ander thema dat veelvuldig opdook bij de open vraag, was dat van de redeneervragen versus de 
echte wiskunde/algebra. Er waren 49 respondenten die in dit kader iets te berde brachten. Vaak was dat 
de verzuchting dat de redeneervragen moeilijk te beoordelen waren. Opmerkingen dat ook in wiskunde A 

algebra dan wel ‘echte wiskunde’ (denk daarbij aan differentiëren van ingewikkeldere functies dan wel 
context-loze wiskunde) voor dient te komen, waren niet van de lucht.   
Er bleken twintig reacties melding te maken van het ontbreken van of onvoldoende aanwezig zijn van 

vragen rond kansrekening/combinatoriek. Een enkele keer werd dat specifieker gemaakt door wensen over 
binomiale verdelingen, maar meestal bleef het bij een wat algemenere uitspraak.  
Van de 140 inhoudelijke reacties waren er negentien die op een of andere wijze aangaven dat ze alleen 
maar wilden melden dat ze tevreden waren over dit examen.   
Een ander thema dat vaker (tienmaal) opdook bij de open vraag was het onderwerp ‘decimalen’. Die 
reacties waren niet gelijkluidend. Soms vond de respondent dat er bij elke vraag gemeld diende te worden 
in hoeveel decimalen de kandidaat het antwoord zou moeten geven. Andere respondenten gaven aan dat 

niet iedereen het erover eens was hoe er omgegaan diende te worden met de in het correctievoorschrift 
vaak voorkomende toevoeging ‘of nauwkeuriger’. Hierbij werd ook een aantal keren verwezen naar het 
Euclidesartikel ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’. Aan ditzelfde artikel werd door andere respondenten 
ook gerefereerd in die zin dat men vond dat niet iedere eerste of tweede corrector in voldoende mate 
kennis genomen had van dit artikel.   

Over het correctievoorschrift werd acht maal iets gemeld en het verschijnsel ‘sprokkelen’ kwam in dit 
verband enkele keren voorbij. Men meldde dat het correctievoorschrift onvolledig was maar er waren ook 

respondenten die vonden dat het correctievoorschrift juist teveel van kandidaten eiste.   
De grafische rekenmachine werd zeven maal als thema aangestipt. Meestal was men van mening dat dit 
apparaat niet bevorderlijk is voor de kwaliteit van het wiskundeonderwijs.   
Tot slot waren er vier respondenten die constateerden dat dit examen vwo wiskunde A al heel duidelijk 
anticipeerde op het nieuwe programma, dat in 2018 voor het eerst op het centraal examen aan de orde 
komt.   
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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 VWO

Soort examen CSE

Vaknaam wiskunde A  

Totaal aantal kandidaten 19.593

Steekproefgrootte 16.078

Aantal vragen 21

P'-waarde totale steekproef 0,68

P'-waarde, alleen jongens 0,68

P'-waarde, alleen meisjes 0,68

Maximumscore 85

Gemiddelde score 58,0

Normeringsterm 0,8

Gemiddeld cijfer 6,9

Percentage onvoldoendes (< 5.5) 10,9

Standaardafwijking 11,3

Betrouwbaarheid (asymp. GLB) 0,75

Standaardmeetfout 5,6

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

De discussie over of ‘echte wiskunde’ (algebra, differentiëren) in wiskunde A de boventoon dient te voeren, 

zal de komende jaren zeker gevoerd blijven worden. Op grond van de examenprogramma’s moeten zowel 

de redeneervragen als de algebra een plek krijgen in de examens van de komende jaren.  Een aantal 

docenten geeft aan moeite te hebben met het beoordelen van redeneervragen, men is dit niet zo gewend; 

hier moet de komende tijd wel aandacht aan besteed worden. 

Een opvallend punt is dat het merendeel van de docenten het examen (te) makkelijk vindt. Verder geeft 

de grote meerderheid van de docenten aan dat het cv voldoende houvast biedt om het examen op een 

goede manier na te kunnen kijken. Wel zien een aantal docenten graag dat de correctievoorschriften wat 

helderder geformuleerd worden. Als voorbeeld wordt genoemd: wanneer is het nu wel toegestaan om 

vervolgscorepunten te geven als de eerste scorepunten niet verdiend kunnen worden? 

De vakspecifieke regels, die sinds 2015 van kracht zijn, worden door 62% van de respondenten gezien als 

een duidelijke verbetering. De ‘vakspecifieke regel 3’ is het meest frequent opduikende thema bij de open 

vraag, maar uit de gesloten vraag hierover blijkt dat de meerderheid van de respondenten geen probleem 

bij deze regel heeft ervaren. 


