
1 
 

 
 
 
 
 
  
 

TERUGBLIK  
 
CENTRAAL EXAMEN NATUURKUNDE VWO  
 
EERSTE TIJDVAK 2012 

 



2 
 

 

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 natuurkunde vwo eerste tijdvak 2012 en de 
conclusies van CvE en Cito daaruit. 
 

http://www.cito.nl/
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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 - 1  12 2% 
moeilijk - 2  217 30% 
niet te moeilijk/niet te makkelijk - 3  441 60% 
makkelijk - 4  63 9% 
te makkelijk - 5  1 0% 
 N= 734 100% 
Gemiddeld: 2,76 
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 - 1  517 70% 
precies goed - 2  213 29% 
te kort - 3  4 1% 
 N= 734 100% 
Gemiddeld: 1,30 
Standaardafw.: 0,47  
 
Wat is uw oordeel over de inhoudelijke aansluiting van het examen bij het gegeven 
onderwijs? 

  Abs Perc. 
zeer goed - 5  22 3% 
goed - 4   256 35% 
voldoende - 3  338 46% 
onvoldoende - 2  105 14% 
slecht - 1  13 2% 
 N= 734 100% 
Gemiddeld: 3,23 
Standaardafw.: 0,79  
 
Welk cijfer zou u dit examen geven? 
Ik geef dit examen een:   Abs

 
Perc. 

 1  0 0% 
 2  0 0% 
 3  2 0% 
 4  11 1% 
 5  68 9% 
 6  199 27% 
 7  306 42% 
 8  135 18% 
 9  12 2% 
 10  1 0% 
   N= 734     100% 
Gemiddelde: 6,71 
Standaardafw.: 1,00  
 

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) 267 52 22 12 
September- en/of Maartmededelingen van CvE 
(voorheen CEVO) 

93 73 108 79 

Oude examens 311 39 2 1 
Syllabus (gepubliceerd door CvE) 144 89 80 40 
  Altijd Meestal Zelden Nooit 
Een (combinatie van) methode(n) 75,6 % 14,7 % 2,3 % 3,4 % 
September- en/of Maartmededelingen van CvE 
(voorheen CEVO) 

26,3 % 20,7 % 27,6 % 22,4 % 

Oude examens 88,1 % 11,0 % 0 % 0,3 % 
Syllabus (gepubliceerd door CvE) 40,8 % 25,2 % 17,5 % 11,3 % 
 
Beantwoordt het examen aan de eisen die in de door CvE gepubliceerde syllabus worden 
gesteld?  
Het examen beantwoordt 
volledig aan de eisen 54 15,3 % 
in voldoende mate aan de eisen 278 78,8 % 
in onvoldoende mate aan de eisen 14 4,0 % 
in het geheel niet aan de eisen 0 0,0 % 
Dit kan ik niet beoordelen 7 7,0 % 
Totaal 353 100,0 % 
 
Wat is uw oordeel over de inhoudelijke aansluiting van het examen bij het gegeven 
onderwijs? 
zeer goed - 5 33 9,3 % 
goed - 4  187 53,0 % 
voldoende - 3 121 34,3 % 
onvoldoende - 2 11 3,1 % 
slecht - 1 1 0,3 % 
Totaal 353 100,0 % 
 
Uitgangsmateriaal, bronnen en teksten 
 
Wat is uw mening over de functionaliteit van de inleidende teksten voor de 
beantwoording van de vragen? 
De inleidende teksten zijn 
allemaal functioneel 55 15,6 % 
grotendeels functioneel 273 77,3 % 
grotendeels niet functioneel 25 7,1 % 
geen van alle functioneel 0 0,0 % 
Totaal 353 100,0 % 
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Het is de bedoeling om contexten zo te kiezen dat zij voor de kandidaten begrijpelijk 
zijn. 
Wat is uw mening over de begrijpelijkheid voor de kandidaat van de gebruikte 
contexten? 
De contexten zijn voor de kandidaat 
allemaal begrijpelijk 42 11,9 % 
grotendeels begrijpelijk 276 78,2 % 
grotendeels niet begrijpelijk 35 9,9 % 
geen van alle begrijpelijk 0 0,0 % 
Totaal 353 100,0 % 
 
Wat is uw mening over de variatie in de gepresenteerde contexten? 
De contexten zijn 
goed 130 36,8 % 
ruim voldoende 126 35,7 % 
voldoende 89 25,2 % 
onvoldoende 8 2,3 % 
Totaal 353 100,0 % 
 
Wat is uw mening over de functionaliteit van de contexten voor de beantwoording van de 
vragen? 
De contexten zijn 
allemaal functioneel  33 9,3 % 
grotendeels functioneel 266 75,4 % 
grotendeels niet functioneel 51 14,4 % 
geen van alle functioneel 3 0,8 % 
Totaal 353 100,0 % 
 
Wat is uw mening over het realistisch gehalte van de gebruikte contexten? 
Het realistisch gehalte van de contexten is 
goed 107 30,3 % 
ruim voldoende 128 36,3 % 
voldoende 107 30,3 % 
onvoldoende 11 3,1 % 
Totaal 353 100,0 % 
 
Hoe beoordeelt u de totale hoeveelheid tekst die gebruikt wordt als uitgangsmateriaal 
voor de vragen? 
De totale hoeveelheid tekst is 
te groot 131 37,1 % 
precies goed 222 62,9 % 
te klein 0 0,0 % 
Totaal 353 100,0 % 
 
Hoe beoordeelt u de geschiktheid van de contexten voor de kandidaten? 
Ik vind de contexten 
allemaal geschikt 44 12,5 % 
grotendeels geschikt 275 77,9 % 
grotendeels ongeschikt 32 9,1 % 
allemaal ongeschikt 2 0,6 % 
Totaal 353 100,0 % 
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Moeilijkheidsgraad 
 
Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen?  
Ik vind het examen 
te moeilijk - 1 10 2,8 % 
moeilijk - 2 82 23,2 % 
niet te moeilijk/niet te makkelijk - 3 237 67,1 % 
makkelijk - 4 22 6,2 % 
te makkelijk - 5 2 0,6 % 
Totaal 353 100,0 % 
 
Wat is uw oordeel over de mate waarin het examen de vaardige en minder vaardige 
kandidaten onderscheidt? 
Het onderscheidend vermogen 
is voldoende 272 77,1 % 
is onvoldoende 64 18,1 % 
kan ik niet beoordelen 17 4,8 % 
Totaal 353 100,0 % 
 
In het examen komen vragen voor die als routinevragen beschouwd kunnen worden 
(reproductie). Daarentegen zijn er ook vragen die als origineel beschouwd kunnen 
worden (productie). 
Wat is uw mening over de verhouding tussen het aantal routinevragen en het aantal 
originele vragen? 
Ik vind de verhouding tussen routinevragen en originele vragen 
goed 242 68,6 % 
niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal reproductieve vragen 76 21,5 % 
niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal productieve vragen 35 9,9 % 
Totaal 353 100,0 % 
 
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 – 1 199 56,4 % 
precies goed - 2 151 42,8 % 
te kort -3 3 0,8 % 
Totaal 353 100,0 % 
 
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 161 45,6 % 
grotendeels passend 183 51,8 % 
grotendeels niet passend 9 2,5 % 
in het geheel niet passend 0 0,0 % 
Totaal 353 100,0 % 
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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 57 16,1 % 
bij de meeste vragen voldoende houvast 284 80,5 % 
bij de meeste vragen onvoldoende houvast 12 3,4 % 
bij alle vragen onvoldoende houvast 0 0,0 % 
Totaal 353 100,0 % 
 
Behalve het beoordelingsmodel bevat het correctievoorschrift algemene en vakspecifieke 
regels. 
Maakt u bij de correctie van het examen gebruik van de algemene en vakspecifieke 
regels?  
altijd 317 89,8 % 
soms 29 8,2 % 
zelden 6 1,7 % 
nooit 1 0,3 % 
Totaal 353 100,0 % 
 
Hoeveel tijd hebt u gemiddeld per kandidaat besteed aan de correctie van het examen? 
minder dan 30 minuten 42 11,9 % 
tussen de 30 en 45 minuten 217 61,5 % 
meer dan 45 minuten 94 26,6 % 
Totaal 353 100,0 % 
 
Vakspecifieke vragen 
 
In hoeverre was het raadplegen van Binas naar uw mening tijdens dit examen nodig? 
Binas was  
vrijwel niet nodig 57 16,1 % 
geregeld nodig 263 74,5 % 
vrijwel altijd nodig 31 8,8 % 
wij gebruikten geen informatieboek 2 0,6 % 
Totaal 353 100,0 % 
 
Open vraag 
 
166 (47%)van de 335 deelnemende docenten hebben gebruik gemaakt van de open vraag. 
 
10 docenten formuleren dat ze het een heel goed examen vinden. 
10 docenten vinden dat er te weinig optica in dit examen zat. 
 
Ongeveer 25 docenten maken een opmerking over Opgave 4 Fundybaai.  Een enkeling vindt de 
keuze en uitwerking van deze context goed. Het merendeel vindt die te moeilijk en te gekunsteld 
voor VWO. 7 docenten vinden dat de vraag over relativiteit niet binnen het examenprogramma 
valt. 
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Ongeveer 20 docenten geven aan dat ze het toepassen van het laatste scorepunt, ‘completeren 
van de berekening /bepaling’, onduidelijk vinden en verwachten verduidelijking. Bovendien pleit 
een aantal voor aanpassing van de significantieregel. 
 
Ongeveer 15 docenten vinden dat er in het examen te veel uitlegvragen zitten. Zij zijn van mening 
dat dat veel meer is dan afgelopen jaren. 
10 docenten vinden dat bij uitlegvragen het CV niet toereikend is. Ze willen meer houvast voor het 
beoordelen van de leerlingen. Een aantal vraagt expliciet om voorbeelden van niet geheel correcte 
antwoorden met de puntenwaardering. 5 docenten geven aan dat dit met name voor de tweede 
correctie nodig is. 
 
Een tiental docenten zegt iets over het discriminerend vermogen van dit examen. Maar de 
meningen zijn verdeeld: een aantal vindt het te groot, voor een aantal mag het nog wel meer 
discrimineren. 
 
10 docenten maken een opmerking over de examenbespreking van de NVON en de regionale 
besprekingen. Zij vinden het verslag van de landelijke bespreking nuttig, maar hebben de indruk 
dat soms het correctievoorschrift te veel opgerekt wordt. Zij vinden dat over de status van de 
besprekingen en de verslagen ervan meer duidelijkheid moet komen 
 
5 docenten maken een opmerking dat dit examen voor NG-leerlingen minder geschikt is dan voor 
NT-leerlingen. 
 
Een vijftal docenten vindt de vragen in deze vragenlijst te algemeen en had liever de kans gehad 
over elke vraag uit het examen zijn mening te geven. 
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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 VWO   
  Soort examen CSE   
  Vaknaam natuurkunde    
  Totaal aantal kandidaten 19.118   
  Steekproefgrootte 14.566   
  Aantal vragen 26   
 P’-waarde totale steekproef 0,59  
  P'-waarde, alleen jongens 0,61   
  P'-waarde, alleen meisjes 0,56   
  Maximumscore 77   
  Gemiddelde score 45,4   
 Normeringsterm 1,1  
  Gemiddeld cijfer 6,4   
 Percentage onvoldoendes (<5,5) 23,4  
  Standaardafwijking 10,8   
 Betrouwbaarheid (asymp. GLB) 0,82  
  Standaardmeetfout 4,6   
        
 
 
 
 

http://www.cito.nl/
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4 Conclusies en aandachtspunten voor de toekomst 
 
Over het algemeen zijn de docenten positief over het examen natuurkunde vwo. Wel is de 
meerderheid van de docenten van mening dat het examen te lang is, alhoewel dit bij de quickscan 
nog een grote meerderheid is en bij de uitgebreide vragenlijst een kleine meerderheid. Dit zal een 
aandachtspunt zijn bij de constructie van toekomstige examens. 
 
Bij de open vragen komen, behalve een aantal examenspecifieke zaken, een drietal algemene 
zaken naar voren. Zo wordt aangegeven dat het toekennen van het laatste scorepunt problemen 
oplevert en wordt in het bijzonder gevraagd om aanpassing van de regel omtrent significantie. De 
vakspecifieke regels zijn met ingang van het examen 2013 aangepast en daarover verschijnt in de 
NVOX eind 2012 of begin 2013 een artikel. Dit artikel is ook te vinden via www.cve.nl > Publicaties 
> Overig. Hierbij ging bijzondere aandacht uit naar het laatste scorepunt. Daarnaast zal een 
onderzoek gestart worden naar de manier waarop met dit laatste scorepunt wordt omgegaan en 
wat de feitelijke consequenties zijn van de significantieregel. Mogelijk leidt dat tot aanpassing van 
de manier waarop in het centraal examen met significantie wordt omgegaan. 
 
Ook bestaat bij docenten het gevoel dat bij de centrale en regionale examenbesprekingen van de 
NVON het correctievoorschrift te veel wordt opgerekt. Daarnaast bestaat onduidelijkheid over de 
status van de afspraken die hier gemaakt worden. Voor het CvE is dit al geruime tijd een punt van 
aandacht en zal dat ook nog blijven. Het CvE zal hierover het gesprek aangaan met de NVON en 
zal daarnaast de mogelijkheden benutten om naar het veld duidelijk te maken dat alleen de 
correctievoorschriften met eventuele aanvullingen uitgebracht door het CvE zijn bindend bij de 
correctie van de centrale examens. 
 
Een aantal docenten geeft aan dat het antwoordmodel bij uitlegvragen onvoldoende houvast biedt. 
Cito en het CvE zullen hier goed naar blijven kijken. 
 

http://www.cve.nl/
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