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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 biologie 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  39 6% 
moeilijk - 2  337 48% 
niet te moeilijk/niet te makkelijk - 3  301 43% 
makkelijk - 4  19 3% 
te makkelijk - 5  2 0% 
 N= 698 100% 
Gemiddeld: 2,44 
Standaardafw.: 0,66 
 
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  79 11% 
precies goed - 2  606 87% 
te kort - 3  13 2% 
 N= 698 100% 
Gemiddeld: 1,91 
Standaardafw.: 0,35  
 
Wat is uw oordeel over de inhoudelijke aansluiting van het examen bij het gegeven 
onderwijs? 
  Abs Perc. 
zeer goed - 5  2 0% 
goed - 4   152 22% 
voldoende - 3  362 52% 
onvoldoende - 2  157 22% 
slecht - 1  25 4% 
 N= 698 100% 
Gemiddeld: 2,93 
Standaardafw.: 0,77  
 
Welk cijfer zou u dit examen geven? 
Ik geef dit examen een:   Abs

 
Perc. 

 1  0 0% 
 2  0 0% 
 3  9 1% 
 4  49 7% 
 5  133 19% 
 6  250 36% 
 7  223 32% 
 8  33 5% 
 9  1 0% 
 10  0 0% 
   N= 698     100% 
Gemiddelde: 6,05 
Standaardafw.: 1,05  
 

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) 288 48 8 11 
September- en/of Maartmededelingen van CvE 
(voorheen CEVO) 

109 71 98 77 

Oude examens 335 20 0 0 
Syllabus (gepubliceerd door CvE) 174 75 62 44 
  Altijd Meestal Zelden Nooit 
Een (combinatie van) methode(n) 81,1 % 13,5 % 2,3 % 3,1 % 
September- en/of Maartmededelingen van CvE 
(voorheen CEVO) 

30,7 % 20 % 27,6 % 21,7 % 

Oude examens 94,4 % 5,6 % 0 % 0 % 
Syllabus (gepubliceerd door CvE) 49,0 % 21,1 % 17,5 % 12,4 % 
 
Beantwoordt het examen aan de eisen die in de door CvE gepubliceerde syllabus worden 
gesteld?  
Het examen beantwoordt 
volledig aan de eisen 20 5,6 % 
in voldoende mate aan de eisen 263 74,1 % 
in onvoldoende mate aan de eisen 40 11,3 % 
in het geheel niet aan de eisen 1 0,3 % 
Dit kan ik niet beoordelen 31 8,7 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
Wat is uw oordeel over de inhoudelijke aansluiting van het examen bij het gegeven 
onderwijs? 
zeer goed - 5 7 2,0 % 
goed - 4  149 42,0 % 
voldoende - 3 155 43,7 % 
onvoldoende - 2 35 9,9 % 
slecht - 1 9 2,5 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
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 1 0,3 % 
precies lang genoeg zijn 217 61,1 % 
te lang zijn 137 38,6 % 
Totaal 355 100,0 % 
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Wat is uw mening over de functionaliteit van de inleidende teksten voor de 
beantwoording van de vragen? 
De inleidende teksten zijn 
allemaal functioneel 13 3,7 % 
grotendeels functioneel 290 81,7 % 
grotendeels niet functioneel 52 14,6 % 
geen van alle functioneel 0 0,0 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
Examenopgaven worden vaak geplaatst in een context. Deze context wordt weergegeven 
met behulp van tekst en andere vormen van uitgangsmateriaal: afbeeldingen, 
statistische bronnen, krantenberichten, beeld en geluid, 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 25 7,0 % 
precies goed is 253 71,3 % 
te klein is 77 21,7 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
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 35 9,9 % 
grotendeels begrijpelijk 288 81,1 % 
grotendeels niet begrijpelijk 32 9,0 % 
geen van alle begrijpelijk 0 0,0 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
Wat is uw mening over de functionaliteit van de contexten voor de beantwoording van de 
vragen? 
De contexten zijn 
allemaal functioneel 22 6,2 % 
grotendeels functioneel 263 74,1 % 
grotendeels niet functioneel 70 19,7 % 
geen van alle functioneel 0 0,0 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
Wat is uw mening over het realistisch gehalte van de gebruikte contexten? 
Het realistisch gehalte van de contexten is 
goed 89 25,1 % 
ruim voldoende 143 40,3 % 
voldoende 113 31,8 % 
onvoldoende 10 2,8 % 
Totaal 355 100,0 % 
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Moeilijkheidsgraad 
 
Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen?  
Ik vind het examen 
te moeilijk - 1 11 3,1 % 
moeilijk - 2 130 36,6 % 
niet te moeilijk/niet te makkelijk - 3 201 56,6 % 
makkelijk - 4 12 3,4 % 
te makkelijk - 5 1 0,3 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
Wat is uw oordeel over de mate waarin het examen de vaardige en minder vaardige 
kandidaten onderscheidt? 
Het onderscheidend vermogen 
is voldoende 244 68,7 % 
is onvoldoende 86 24,2 % 
kan ik niet beoordelen 25 7,0 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
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 233 65,6 % 
niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal reproductieve vragen 93 26,2 % 
niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal productieve vragen 29 8,2 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
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 28 7,9 % 
precies goed - 2 321 90,4 % 
te kort -3 6 1,7 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
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 90 25,4 % 
grotendeels passend 240 67,6 % 
grotendeels niet passend 21 5,9 % 
in het geheel niet passend 4 1,1 % 
Totaal 355 100,0 % 
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Hoe beoordeelt u de duidelijkheid van het taalgebruik in de vragen (gesloten vragen en 
open vragen)? 
Ik vind het taalgebruik in de vragen 
duidelijk 42 11,8 % 
grotendeels duidelijk 210 59,2 % 
vaak onduidelijk 96 27,0 % 
onduidelijk 7 2,0 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
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 
komen vrijwel alleen open vragen voor. 
Wat vindt u van de verdeling van beide vraagvormen in het examen? 
Ik vind de verdeling van de vraagvormen 
goed 270 76,1 % 
niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal gesloten vragen 52 14,6 % 
niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal open vragen 26 7,3 % 
niet (zo) goed, ik heb liever uitsluitend gesloten vragen 2 1,7 % 
niet (zo) goed, ik heb liever uitsluitend open vragen 1 0,3 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
Wat is uw oordeel over de verdeling kort-antwoordvragen / lang-antwoordvragen in het 
examen? 
Ik vind de verhouding kort-antwoord / lang-antwoord vragen  
precies goed 268 75,5 % 
onevenwichtig: te veel kort-antwoordvragen 27 7,6 % 
onevenwichtig: te veel lang-antwoordvragen 60 16,9 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
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 8 2,3 % 
bij de meeste vragen voldoende houvast 202 56,9 % 
bij de meeste vragen onvoldoende houvast 142 40,0 % 
bij alle vragen onvoldoende houvast 3 0,8 % 
Totaal 355 100,0 % 
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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 209 58,9 % 
soms 129 36,3 % 
zelden 16 4,5 % 
nooit 1 0,3 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
Hoeveel tijd hebt u gemiddeld per kandidaat besteed aan de correctie van het examen? 
minder dan 30 minuten 38 10,7 % 
tussen de 30 en 45 minuten 193 54,4 % 
meer dan 45 minuten 124 34,9 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
Vakspecifieke vragen 
 
Welk informatieboek is door de leerlingen gebruikt? 
De leerlingen gebruikten  
Binas 264 74,4 % 
BioData 53 14,9 % 
of Binas of BioData 38 10,7 % 
geen informatieboek 0 0,0 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
In hoeverre was het raadplegen van een informatieboek naar uw mening tijdens dit 
examen nodig? 
Het informatieboek was  
vrijwel niet nodig 62 17,5 % 
geregeld nodig 262 73,8 % 
vrijwel altijd nodig 31 8,7 % 
wij gebruikten geen informatieboek 0 0,0 % 
Totaal 355 100,0 % 
 
Open vraag 
 
De respons was groot: ruim 200 docenten namen de gelegenheid te baat om hun standpunt te 
verduidelijken.   
Een paar keer wordt opgemerkt dat het examen door het toetsen in contexten ‘te talig’ is geworden 
en ‘te weinig kennis bevraagt’. Ook zijn er docenten die het jammer vinden dat bepaalde contexten 
in dit examen ‘te weinig’ of juist ‘te veel‘ aan bod kwamen. Maar het overgrote deel van de 
docenten heeft opmerkingen bij het correctievoorschrift en de aansluiting van het antwoordmodel 
bij bepaalde vragen.  
Een citaat: ‘Het antwoordmodel geeft soms een té precieze weergave van wat de leerlingen zouden 
moeten antwoorden. Vaak zie je dat de leerling de inhoud van het probleem begrepen heeft, maar 
niet het juiste antwoord geeft volgens het strikte antwoordmodel. Dan kom je niet goed tot 
overeenstemming met de tweede corrector. Een andere tweede corrector zou mogelijk wel akkoord 
zijn gegaan en dat geeft een gevoel van onrechtvaardigheid. Het correctievoorschrift moet duidelijk 
zijn, maar ook meer ruimte geven aan de docent.’ Meestal werden bij opmerkingen over het ‘te 
strikte’ of juist ‘te ruime’ correctievoorschrift geen concrete vragen genoemd waarop deze kritiek 
betrekking heeft. 
 
Een aantal docenten merkt op dat de afspraken die gemaakt worden bij de examenbesprekingen 
van de NVON het er niet makkelijker op maken. Hier worden antwoorden goedgekeurd die volgens 
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het correctievoorschrift niet goedgekeurd zouden mogen worden. Onduidelijkheid over de status 
van deze besprekingen versterkt dit effect, aldus enkele docenten. 
 
Veel docenten vinden dat het antwoordmodel soms niet goed aansluit bij de vraag of melden dat  
de leerlingen op het verkeerde been worden gezet. Vragen die in dit verband worden genoemd zijn 
de vragen 17 en 18 uit het cluster ‘Prionen’ (waarbij leerlingen tot heel andere oplossingen 
kwamen dan in het antwoordmodel aangegeven) en vraag 32 en 33 uit het cluster 
‘Verwantschapherkenning bij muizen’ (waarbij leerlingen de sprong van organisme- naar 
populatieniveau of van geur naar afweer niet maakten). Docenten kunnen in zulke gevallen naar 
eigen inzicht de algemene regel 3.3 toepassen, hetgeen tot discussie met de tweede corrector kan 
leiden.  
 
Uit de verschillende antwoorden waarin gerefereerd wordt aan artikel 3.3 blijkt dat hierover ook de 
nodige misverstanden bestaan. Er wordt zelfs gepleit om artikel 3.3 af te schaffen. 
 
Ook wordt veelvuldig gezegd dat men het niveau van de meerkeuzevragen te makkelijk vindt, 
zeker in verhouding tot de open vragen. 
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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 biologie    
  Totaal aantal kandidaten 19.077   
  Steekproefgrootte 15.759   
  Aantal vragen 38   
 P’-waarde totale steekproef 0,57  
  P'-waarde, alleen jongens 0,58   
  P'-waarde, alleen meisjes 0,56   
  Maximumscore 68   
  Gemiddelde score 38,5   
 Normeringsterm 1,3  
  Gemiddeld cijfer 6,4   
 Percentage onvoldoendes (<5,5) 22,3  
  Standaardafwijking 8,9   
 Betrouwbaarheid (asymp. GLB) 0,76  
  Standaardmeetfout 4,4   
        
 
 
 
 

http://www.cito.nl/
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4 Conclusies en aandachtspunten voor de toekomst 
 
In algemene zin kunnen we zeggen dat docenten redelijk tevreden zijn over het centraal examen 
biologie vwo. Wel vindt men het examen aan de moeilijke kant. 
 
Ook over de contexten in het examen is men over het algemeen redelijk positief. Men is echter niet 
zo positief over het correctievoorschrift, en dan in het bijzonder over het beoordelingsmodel bij 
open vragen. Ze vinden daar geen duidelijke richtlijn voor de beoordeling van de grote diversiteit 
aan leerlingantwoorden. Daarnaast geven docenten aan vaak vakinhoudelijk (gedeeltelijk) juiste 
antwoorden te moeten afkeuren omdat het beoordelingsmodel te strikt geformuleerd is en de 
vraag niet duidelijk genoeg stuurt in de richting van dat gewenste antwoord. Aangezien het 
kenmerkend is voor het examenprogramma biologie dat kennis en vaardigheden getoetst worden 
in (nieuwe) contexten en (deels) in open vragen, valt dit niet helemaal te voorkomen. Het afkeuren 
van vakinhoudelijk juiste antwoorden is vanwege het bestaan van algemene regel 3.3 niet nodig. 
Wel dient het correctievoorschrift zoveel mogelijk houvast te bieden en moet duidelijk zijn wanneer 
artikel 3.3 kan worden ingezet en wanneer niet. Dit heeft de nadrukkelijke aandacht van het CvE 
en Cito. 
 
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. 
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