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Inleiding  
 
1. 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.  
 
2. De vragenlijst 

Bij enkele vakken zijn de examinatoren ook ná de normering middels een uitgebreidere vragenlijst 
over het centrale examen bevraagd.  
Deze vakken zijn geselecteerd op basis van de resultaten van de quickscan over het voorafgaande 
examenjaar.  
Met de combinatie van quickscan en vragenlijst beogen CvE en Cito om een representatief beeld te 
verkrijgen van de meningen van de docenten over het centrale examen. CvE 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. 
 
3. 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 toets- 
en itemanalyse. 
 
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 GL/TL vmbo eerste tijdvak 2012 
en de conclusies van CvE en Cito daaruit. 

http://www.cito.nl/


3 
 

1 Resultaten van de quickscan 
 
Bron: www.cito.nl 
 
Kies: voortgezet onderwijs → centrale examens → Examenverslagen → Waardering per examen 
2012  
 
Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 
Ik vind het examen  Abs. Perc. 
te moeilijk  334 22% 
moeilijk  810 52% 
niet te moeilijk/niet te makkelijk  384 25% 
makkelijk  16 1% 
te makkelijk  1 0% 
 N= 1545 100% 
Gemiddeld: 2,06 
Standaardafw.: 0,71 
 
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  1144 74% 
precies goed   308 20% 
te kort  93 6% 
 N= 1545 100% 
Gemiddeld: 1,32 
Standaardafw.: 0,58 
 
Wat is uw oordeel over de inhoudelijke aansluiting van het examen bij het gegeven 
onderwijs? 

  Abs Perc. 
zeer goed  21 1% 
goed  639 41% 
voldoende  669 43% 
onvoldoende  196 13% 
slecht  20 1% 
 N= 1545 100% 
Gemiddeld: 3,29 
Standaardafw.: 0,75  
 
Welk cijfer zou u dit examen geven? 
Ik geef dit examen een:   Abs

 
Perc. 

 1  1 0% 
 2  2 0% 
 3  30 2% 
 4  114 7% 
 5  397 26% 
 6  553 36% 
 7  368 24% 
 8  78 5% 
 9  2 0% 
 10  0 0% 
   N= 1545     100% 
Gemiddelde: 5,87 
Standaardafw.: 1,10  

http://www.cito.nl/
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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) 475 97 19 11 
September- en/of Maartmededelingen van CvE 
(voorheen CEVO) 

214 136 143 109 

Oude examens 543 57 2 0 
Syllabus (gepubliceerd door CvE) 164 103 178 157 
  Altijd Meestal Zelden Nooit 
Een (combinatie van) methode(n) 78,9 % 16,1 % 3,2 % 1,8 % 
September- en/of Maartmededelingen van CvE 
(voorheen CEVO) 

35,5 % 22,6 % 23,8 % 18,1 % 

Oude examens 90,2 % 9,5 % 0,3 % 0,0 % 
Syllabus (gepubliceerd door CvE) 27,2 % 17,1 % 29,6 % 26,1 % 
 
Beantwoordt het examen aan de eisen die in de door CvE gepubliceerde syllabus worden 
gesteld?  
Het examen beantwoordt 
volledig aan de eisen 74 12,3 % 

in voldoende mate aan de eisen 400 66,4 % 

in onvoldoende mate aan de eisen 30 5,0 % 

in het geheel niet aan de eisen 4 0,7 % 

Dit kan ik niet beoordelen 94 15,6 % 

Totaal 602 100,0 % 

 
Wat is uw oordeel over de inhoudelijke aansluiting van het examen bij het gegeven 
onderwijs? 
zeer goed  26 4,3 % 
goed  321 53,3 % 
voldoende  217 36,0 % 
onvoldoende  33 5,5 % 
slecht  5 0,8 % 
Totaal 602 100,0 % 

 
Uitgangsmateriaal, bronnen en teksten 
 
Hoe beoordeelt u het aantal teksten dat gebruikt wordt als uitgangsmateriaal voor de 
vragen? 
De totale hoeveelheid tekst is 
te groot 119 19,8 % 

precies goed 481 79,9 % 

te klein 2 0,3 % 

Totaal 602 100,0 % 

 
Hoe beoordeelt u de totale hoeveelheid tekst die gebruikt wordt als uitgangsmateriaal 
voor de vragen? 
De totale hoeveelheid tekst is 
te groot 207 34,4 % 

precies goed 394 65,4 % 
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te klein 1 0,2 % 

Totaal 602 100,0 % 

 
Hoe beoordeelt u de geschiktheid van de onderwerpen van de teksten voor de 
kandidaten? 
Ik vind de onderwerpen 
allemaal geschikt 81 13,5 % 

grotendeels geschikt 436 72,4 % 

grotendeels ongeschikt 82 13,6 % 

allemaal ongeschikt 3 0,5 % 

Totaal 602 100,0 % 

 
Het is ongewenst dat teksten naar algemeen gevoelen aanstootgevend zijn voor 
bepaalde bevolkingsgroepen. 
Wat is uw mening over de aanvaardbaarheid van de teksten? 
Ik vind de teksten 
allemaal aanvaardbaar 437 72,6 % 

grotendeels aanvaardbaar 161 26,7 % 

grotendeels onaanvaardbaar 3 0,5 % 

allemaal onaanvaardbaar 1 0,2 % 

Totaal 602 100,0 % 

 
Hoe beoordeelt u het examen wat betreft de variatie in onderwerpen in de gebruikte 
teksten? 
Ik vind de variatie in onderwerpen 
goed 175 29,1 % 

ruim voldoende 260 43,2 % 

voldoende 144 23,9 % 

onvoldoende 23 3,8 % 

Totaal 602 100,0 % 

 
Moeilijkheidsgraad 
 
Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen?  
Ik vind het examen 
te moeilijk 84 14,0 % 

moeilijk 281 46,7 % 

niet te moeilijk/niet te makkelijk 234 38,9 % 

makkelijk 3 0,5 % 

te makkelijk 0 0,0 % 

Totaal 602 100,0 % 

 
Wat is uw oordeel over de mate waarin het examen de vaardige en minder vaardige 
kandidaten onderscheidt? 
Het onderscheidend vermogen 
is voldoende 406 67,4 % 

is onvoldoende 143 23,8 % 

kan ik niet beoordelen 53 8,8 % 

Totaal 602 100,0 % 

 
 
Lengte 
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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 398 66,1 % 

precies goed 156 25,9 % 

te kort 48 8,0 % 

Totaal 602 100,0 % 

 
Taalgebruik 
 
Hoe beoordeelt u de moeilijkheidsgraad van het taalgebruik in het examen? 
Ik vind het taalgebruik 
zeer moeilijk 6 1,0 % 

moeilijk 202 33,6 % 

precies goed 390 64,8 % 

te gemakkelijk 4 0,7 % 

Totaal 602 100,0 % 

 
In welke mate vindt u het taalgebruik in de teksten passend bij de doelgroep? 
Ik vind het taalgebruik in de teksten 
allemaal passend 55 9,1 % 

grotendeels passend 463 76,9 % 

grotendeels niet passend 83 13,8 % 

allemaal niet passend 1 0,2 % 

Totaal 602 100,0 % 

 
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 428 71,1 % 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal gesloten vragen 45 7,5 % 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal open vragen 112 18,6 % 

niet (zo) goed, ik heb liever uitsluitend gesloten vragen 17 2,8 % 

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

Totaal 602 100,0 % 
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Correctievoorschrift 
 
Het correctievoorschrift bestaat uit een algemeen gedeelte en een vakspecifiek gedeelte. 
In het algemeen 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 82 13,6 % 

bij de meeste vragen voldoende houvast 447 74,3 % 

bij de meeste vragen onvoldoende houvast 70 11,6 % 

bij alle vragen onvoldoende houvast 3 0,5 % 

Totaal 602 100,0 % 

 
Vakspecifieke vragen 
 
Hoe beoordeelt u de geschiktheid van de schrijfopdracht? 
helemaal geschikt 212 35,2 % 
grotendeels geschikt 350 58,1 % 
grotendeels ongeschikt 36 6,0 % 
helemaal ongeschikt 4 0,7 % 
Totaal 602 100,0 % 

 
Bij de schrijfopdracht wordt in een verhouding van 6-4-3 scorepunten beoordeeld op 
inhoud, taalgebruik en presentatie/conventies.  
Hoe beoordeelt u deze verhouding? 
de verhouding is niet goed, inhoud krijgt teveel gewicht 58 9,6 % 
de verhouding is niet goed, taalgebruik krijgt teveel gewicht 78 13,0 % 
de verhouding is niet goed, presentatie/conventies krijgt teveel gewicht 34 5,6 % 
de verhouding is prima 432 71,8 % 
Totaal 602 100,0 % 
 
Bij de schrijfopdracht worden de leerlingen aangestuurd door aandachtspunten.  
Wat vindt u van deze aandachtspunten?  
Ik vind de aandachtspunten 
te sturend 84 14,0 % 
precies goed 480 79,7 % 
te open 38 6,3 % 
Totaal 602 100,0 % 
 
Bij de schrijfopdracht schrijven de leerlingen meestal een brief of een artikel.  
In hoeverre vindt u een grotere spreiding over verschillende tekstsoorten gewenst? 
zeer gewenst 71 11,8 % 
enigszins gewenst 161 26,7 % 
enigszins ongewenst 155 25,7 % 
zeer ongewenst 215 35,7 % 
Totaal 602 100,0 % 
 
Bij de samenvattingsopdracht worden de leerlingen aangestuurd door aandachtspunten.  
Hoe zinvol vindt u een dergelijke samenvattingsopdracht? 
heel zinvol 139 23,1 % 
zinvol 329 54,7 % 
niet zo zinvol 111 18,4 % 
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totaal niet zinvol 23 3,8 % 
Totaal 602 100,0 % 
 
Open vraag 
 
Er waren veel reacties die betrekking hadden op de samenvattingsopdracht. 87 respondenten 
gaven aan dat de samenvatting te weinig woorden mocht bedragen, 73 respondenten vonden de 
samenvattingsopdracht te lang en te moeilijk en 61 respondenten gaven aan dat de leerlingen door 
bovengenoemde punten in tijdnood kwamen. 10 respondenten vermeldden dat ze de samenvatting 
alleen maar ‘een trucje’ vinden, waarbij je eigenlijk antwoord op vragen geeft en die aan elkaar 
plakt. 
Over de schrijfopdracht noemden 10 respondenten dat er verwarring was over de geadresseerde 
en vermeldden 10 respondenten dat het briefsjabloon voor meer verwarring dan duidelijkheid 
zorgde. 
35 examinatoren gaven aan van mening te zijn dat bij de normering onvoldoende rekening 
gehouden met het te kleine aantal woorden bij de samenvatting, en dat ze naar aanleiding van de 
mededeling van CvE hierover wel meer hadden verwacht. 
 
Het correctiemodel bleek veel kritiek te hebben opgeroepen: 83 examinatoren noemden dat het 
correctiemodel onvoldoende houvast bood en te veel ruimte voor interpretatie liet. 58 
respondenten noemden dat er onder meer daardoor onenigheid tussen de eerste en tweede 
corrector ontstond. 
Voor de schrijfopdracht merkten 33 docenten op dat het correctiemodel niet duidelijk was met 
betrekking tot de conventies (wat is conventie en wat interpunctie, bijvoorbeeld de komma na 
aanhef?). 
 
Wat betreft het examen in zijn geheel noemden 48 examinatoren dat de leerlingen wel erg veel 
moeten doen in twee uur, en dat de tijd voor het examen te kort is.  Verder vonden 35 
respondenten de bronnen niet geschikt. De tekst voor de samenvatting vonden sommigen te 
abstract. 
12 respondenten vermeldden kritiek op specifieke vragen of de geleidingspunten van de 
samenvatting. Daarnaast waren er 22 positieve reacties op het examen. 
 
Tot slot: er werden 100 keer overige opmerkingen en ideeën gegeven die zo divers waren dat ze 
moeilijk samen te vatten zijn. Drie opmerkingen willen wij hier noemen:  
1. een respondent geeft aan dat steeds meer correctoren zich beroepen op het verslag van de 

examenbespreking, die door de Vereniging voor Leraren Levende Talengeorganiseerd wordt, 
wat door veel correctoren gezien wordt als een vervanging voor het correctievoorschrift. Deze 
respondent gaf aan hier veel moeite mee te hebben.  
Reactie CvE: het correctievoorschrift moet worden toegepast door zowel de eerste als de 
tweede corrector. Een tweede corrector kan zich laten overtuigen door een argument dat in de 
examenbespreking is gewisseld, maar kan dat ook anders zien.  

2. Ook werd de suggestie gedaan om pas na de tweede correctie de gegevens in WOLF te zetten, 
omdat er na de tweede correctie nog veel verandert.  
Reactie CvE: de tijdsplanning ‘over alle centrale examens heen’ laat dit niet toe. Tot nu toe 
blijkt dat de verschillen tussen toegekende scores vóór en na twee correctie landelijk gezien 
niet significant zijn. Jaarlijks wordt dit gecontroleerd.  

3. Verder werd genoemd dat een leerling die (bijna) niets opschrijft bij de schrijfopdracht toch 
nog punten overhoudt voor taalgebruik, simpelweg omdat er te weinig tekst is waarin fouten 
gemaakt kunnen worden. 
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3 Analysegegevens 
 
Bron: www.cito.nl 
 
Kies: voortgezet onderwijs → centrale examens → Examenverslagen → Resultaten per examen 
2012  
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 VMBO GL/TL   
  Soort examen CSE   
  Vaknaam Nederlands   
  Totaal aantal kandidaten 51.736   
  Steekproefgrootte 32.000   
  Aantal vragen 36   
 P’-waarde totale steekproef 0,64  
  P'-waarde, alleen jongens 0,63   
  P'-waarde, alleen meisjes 0,66   
  Maximumscore 51   
  Gemiddelde score 32,8   
 Normeringsterm 0,5  
  Gemiddeld cijfer 6,3   
 Percentage onvoldoendes (<5,5) 20,3  
  Standaardafwijking 5,4   
 Betrouwbaarheid (asymp. GLB) 0,56  
  Standaardmeetfout 3,6   
        

http://www.cito.nl/
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4 Conclusies en aandachtspunten voor de toekomst 
De vragenlijst over het centraal examen Nederlands GL/TL heeft heel veel reacties opgeleverd bij 
de docenten Nederlands. Veel reacties hielden verband met de beschikbare tijd die kandidaten 
hadden om het examen te maken in combinatie met het te beperkt aantal woorden dat in de 
samenvattingsopdracht gebruikt mocht worden. Over het geheel genomen zijn de docenten 
gematigd positief over het examen Nederlands. De wijze waarop het examen Nederlands 
opgebouwd is, vindt voldoende steun bij de docenten. De combinatie van leesteksten met vragen, 
een schrijfopdracht en een samenvattingsopdracht wordt over het algemeen gezien als een 
evenwichtige verdeling. Het correctievoorschrift biedt volgens de respondenten voldoende houvast 
om het correctiewerk te kunnen verrichten, hoewel er natuurlijk altijd discussies met tweede 
correctoren uit voortvloeien. De examenbespreking die door het Sectiebestuur Nederlands van de 
VLLT georganiseerd worden, worden door deelnemers als zinvol ervaring, hoewel er soms nog wel 
onduidelijk is over de status van het verslag van die bespreking. CvE zal dit punt in een overleg 
met het sectiebestuur Nederlands agenderen en afspraken maken op welke manier de 
onduidelijkheden weggenomen kunnen worden.  
 
Sinds augustus 2012 geldt vanaf het derde leerjaar in het vmbo een nieuwe examenprogramma 
Nederlands, waarbij het referentieniveau 2F is verankerd in het  examenprogramma. Op dit 
moment (januari 2013) zijn CvE en Cito aan het onderzoeken wat dit betekent voor de centrale 
examens Nederlands in het vmbo.  
Op 19 december 2012 zonden de minister en de staatssecretaris van OCW een brief aan de Tweede 
Kamer (onderwerp: Voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen) waarin 
staat:  
 
Maatregel 3: Maatwerk in examinering taal en rekenen vmbo 
Vanwege de grote prestatieverschillen tussen de diverse vmbo-leerwegen voor zowel taal als rekenen, vinden wij het 
wenselijk om daar zowel bij de rekentoets als bij het examen Nederlands rekening mee te houden. Bij de afstemming van 
het vereiste referentieniveau 2F blijft onderscheid aanwezig in de exameneisen per leerweg. De exameneisen voor vmbo-tl 
zullen hoger zijn dan voor vmbo-kb en voor vmbo-kb weer hoger dan voor vmbo-bb. Het referentieniveau 2F blijft de 
ondergrens voor alle vmbo-leerlingen. Verder mag voor vmbo-bb, gezien de grote afstand van de huidige leerlingprestaties 
tot het niveau 2F, meer tijd uitgetrokken worden voor de invoering. In 2013-2014 en 2014-2015 mag voor vmbo-bb de 
normering voor taal en rekenen tijdelijk onder 2F liggen. In 2014 bepalen we, aan de hand van de pilots in 2013 en 2014, 
wanneer in vmbo-bb het referentieniveau 2F volledig kan worden ingevoerd.  
 
Wat het genoemde onderzoek en de brief van de bewindslieden concreet gaan betekenen voor de 
centrale examens Nederlands zal het CvE naar verwachting aan het eind van het schooljaar 
2012/2013 bekend kunnen maken.   
 
 
Dit schooljaar (2012/2013) wordt gestart met een pilot om te onderzoeken of een aparte zitting 
schrijfvaardigheid Nederlands voor het vmbo in de toekomst haalbaar is. In die pilot zal ook 
gekeken worden in hoeverre de reacties op de uitgebreide vragenlijst op het gebied van de 
correctie(voorschriften) verwerkt kunnen worden.  Een aparte zitting schrijfvaardigheid naast een 
zitting lees- en (eventueel) kijk/luistervaardigheid biedt wellicht een oplossing voor het bezwaar 
dat kandidaten te veel in tijdnood komen. In de pilot wordt ook onderzocht of het voor het vmbo 
wenselijk en mogelijk is het onderdeel taalverzorging, waarvan spelling een onderdeel van 
uitmaakt, te toetsen op het niveau van 2F. Bij vrije schrijfopdrachten is het lastig om exact te 
bepalen of een kandidaat voldoet aan de eisen die binnen niveau 2F aan taalverzorging gesteld 
worden. Een apart onderdeel spelling en formuleren biedt wellicht meer mogelijkheden om een 
uitspraak te kunnen over het taalniveau van de leerlingen. De pilot die dit schooljaar start zal die 
mogelijkheden verder onderzoeken. 
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