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Inleiding 

Quickscan 

Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores v 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 het centraal examen economie havo eerste tijdvak 2017 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.   95 9% 

moeilijk.   465 43% 

niet te moeilijk/niet te makkelijk.   498 46% 

makkelijk.   34 3% 

te makkelijk.   2 0% 

  N= 1094 100% 

gemiddelde 2,44 

standaardafw. 0,70 

 

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   116 11% 

Precies goed   941 86% 

Te kort   37 3% 

  N= 1094 100% 

gemiddelde 1,93 

standaardafw 0,37 

 

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

   Abs. Perc. 

Zeer goed   28 3% 

Goed   420 38% 

Voldoende   505 46% 

Onvoldoende   123 11% 

slecht   18 2% 

  N= 1094 100% 

gemiddelde 3,29 

standaardafw 0,76 

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  13 1% 

4  45 4% 

5  143 13% 

6  328 30% 

7  423 39% 

8  128 12% 

9  12 1% 

10  0 0% 

 N= 1094 100% 

gemiddelde 6,40 

standaardafw 1,11 
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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 Geen keuze 

Een (combinatie van) 

methode(n) 

223 (77,4%)  44 (15,3%)  14 (4,9%)  7 (2,4%)  0 (0,0%)  

September- en/of 

Maartmededelingen van 

CvTE 

 94 (32,6%)  63 (21,9%)  81 (28,1%)  50 (17,4%)  0 (0,0%) 

Oude examens 261 (90,6 %)  25 (8,7%)  2 (0,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Syllabus (gepubliceerd 

door CvTE) 

151 (52,4%) 57 (19,8%) 44 (15,3%) 36 (12,5%) 0 (0,0%) 

Regeling toegestane 

hulpmiddelen voor de 

centrale examens VO 

148 (51,4%) 42 (14,6%) 58 (20,1%) 40 (13,9%) 0 (0,0%) 

 

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

Het examen beantwoordt 

Volledig aan de eisen 46 16,0 % 

In voldoende mate aan de eisen 212 73,6 % 

In onvoldoende mate aan de eisen 21 7,3 % 

In het geheel niet aan de eisen 1 0,3 % 

Dit kan ik niet beoordelen 8 2,8 % 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 288 100,0 % 

 

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

zeer goed 15 5,2 % 

goed 155 53,8  % 

voldoende 106 36,8 % 

onvoldoende 11 3,8 % 

slecht 1 0,3 % 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 288 100,0 % 
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Uitgangsmateriaal, bronnen en teksten 

 

Examenopgaven worden vaak geplaatst in een context. Deze context wordt weergegeven met behulp 

van tekst en andere vormen van uitgangsmateriaal zoals afbeeldingen, statistische bronnen, 

krantenberichten, diagrammen, schema's, grafieken. 

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  30 10,4 % 

Precies goed is  246 85,4 % 

Te klein is  12 4,2 % 

Geen keuze  0 0,0 % 

Totaal 372 100,0 % 

 

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 38 13,2% 

Grotendeels begrijpelijk  228 79,2% 

Grotendeels niet begrijpelijk  22 7,6% 

Geen van alle begrijpelijk  0 0,0% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 288 100,0 % 

 

Wat is uw mening over het realistisch gehalte van de gebruikte contexten? 

Het realistisch gehalte van de contexten is 

Goed 62 21,5 % 

Ruim voldoende 118 41,0 % 

Voldoende 91 31,6 % 

Onvoldoende 15 5,2 % 

slecht 2 0,7 % 

Geen keuze 0 0,0% 

Totaal 288 100,0 % 
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Hoe beoordeelt u de moeilijkheidsgraad van de teksten in het examen? 

Ik vind de teksten 

Zeer moeilijk  9 3,1 % 

Moeilijk  107 37,2 % 

precies goed  169 58,7 % 

Te gemakkelijk  3 1,0 % 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 288 100,0 % 

 

 

Moeilijkheidsgraad 

 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 

Ik vind het examen 

te moeilijk 21 7,3 % 

moeilijk 86 29,9 % 

niet te moeilijk / niet te makkelijk  168 58,3 % 

makkelijk  11 3,8 % 

te makkelijk  2 0,7 % 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 288 100,0 % 

 

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

onderscheidt? 

Het onderscheidend vermogen 

Is voldoende  207 71,9 % 

Is onvoldoende  62 21,5 % 

Kan ik niet beoordelen  19 6,6 % 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 288 100,0 % 
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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 19 6,6 % 

Precies goed  255 88,5 % 

Te kort  14 4,9 % 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 288 100,0 % 

 

 

Taalgebruik   

 

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

Ik vind het taalgebruik 

Zeer moeilijk 4 1,4 % 

Moeilijk 97 33,7 % 

Precies goed 184 63,9 % 

Te gemakkelijk 3 1,0 % 

Geen keuze  0 0,0 % 

Totaal 288 100,0 % 
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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  184 63,9 % 

niet(zo) goed, ik heb liever een groter aantal gesloten vragen 44 15,3 % 

niet(zo) goed, ik heb liever een groter aantal open vragen 48 16,7 % 

niet(zo) goed, ik heb liever een uitsluitend gesloten vragen 4 1,4 % 

niet(zo) goed, ik heb liever een uitsluitend open vragen 8 2,8 % 

Geen keuze  0 0,0 % 

Totaal 288 100,0 % 

 

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  221 76,7 % 

onevenwichtig: te veel kort-antwoordvragen 34 11,8 % 

onevenwichtig: te veel lang-antwoordvragen 33 11,5 % 

Geen keuze  0 0,0 % 

Totaal 288 100,0 % 

 

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 221 76,7 % 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal reproductieve vragen 31 10,8 % 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal productieve vragen 36 12,5 % 

Geen keuze  0 0,0 % 

Totaal 288 100,0 % 
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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  17 5,9 % 

Bij de meeste vragen voldoende houvast  224  77,8 % 

Bij de meeste vragen onvoldoende houvast  44 15,3 % 

Bij alle vragen onvoldoende houvast  3 1,0 % 

Geen keuze  0 0,0 % 

Totaal 288 100,0 % 

 

Wat is uw mening over de gedetailleerdheid van het correctievoorschrift?  

Ik vind het correctievoorschrift 

Te gedetailleerd 36 12,5 % 

voldoende gedetailleerd 140 48,6 % 

te weinig gedetailleerd 112 38,9 % 

Geen keuze  0 0,0 % 

Totaal 288 100,0 % 
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Vakspecifieke vragen  

 

Het examen bestaat uit verschillende opgaven, die elk uit een aantal vragen bestaan. Wat is uw mening 

over het aantal vragen in dit examen? Ik vind het aantal opgaven in dit examen  

 
te groot 12 4,2 % 

precies goed 265 92,0 % 

te klein 11 3,8 % 

Geen keuze  0 0,0 % 

Totaal 288 100,0 % 

 

Het examen bestaat doorgaans uit ongeveer 50 vragen. Wat is uw mening over het aantal vragen in dit 

examen? Ik vind het aantal vragen in dit examen 

te groot  30 10,4 % 

precies goed  239 83,0 % 

te klein 19 6,6 % 

Geen keuze  0 0,0 % 

Totaal 288 100,0 % 

 

 

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 

geen keuze 

D1.8: marginale kosten en 
marginale opbrengsten in relatie 
tot winstvraagstukken 

99 (34,4%) 168(58,3%) 9 (3,1%) 12 (4,2%) 0 (0,0%) 

E1: gevangenendilemma  46 (16,0%) 218 (75,7%) 16 (5,8%) 8 (2,8%) 0 (0,0%) 

G2: effecten van asymmetrische 

informatie  
28 (9,7%) 213 (74,0%) 31 (10,8%) 16 (5,6%) 0 (0,0%) 

I1.4: de relatie tussen de 

geaggregeerde vraag en het 

prijsniveau en de daaruit 

resulterende neutraliteit van 

geld, aan de hand van de 

verkeersvergelijking van Fischer  

98 (34,0%) 93 (32,3%) 43 (14,9%) 54 (18,8%) 0 (0,0%) 

 

 

 



 Pagina 11 van 14 

 

Open vraag: Hebt u nog opmerkingen of een toelichting? 

 

116 docenten maakten gebruik van de mogelijkheid om bij de laatste, open vraag een inhoudelijke reactie 

te geven. In bijlage 1 treft u alle antwoorden zoals ze daadwerkelijk zijn gegeven. 

De opmerkingen of toelichting zijn merendeels als kritiek of verbeterpunt geformuleerd, hoewel ook enkele 

malen complimenten voor het examen worden gegeven. Het merendeel van de verbeterpunten is onder te 

verdelen naar zes onderwerpen: 

Syllabus (4 reacties) 

Drie docenten constateren dat in het centraal examen enkele begrippen zijn gebruikt die niet als zodanig 

in de syllabus staan. Dit zou volgens hen niet het geval mogen zijn. 

Examenvragen (29 reacties) 

De opmerkingen van docenten zijn heel divers van karakter. Onduidelijke formuleringen is een euvel dat 

meermalen wordt geconstateerd. Eén docent geeft aan dat binnen één opgave meerdere domeinen aan de 

orde komen en dat dit ‘springen door de lesstof’ onduidelijkheden veroorzaakt. Ook zouden sommige 

vragen inhoudelijk onjuist zijn. Voorts is er meermalen kritiek op het aantal te scoren punten bij vragen; 

soms zou een 1-punts vraag 2 punten moeten krijgen en bij andere vragen weer andersom. 

Correctievoorschrift (39 reacties) 

Over het correctievoorschrift worden de meeste opmerkingen gemaakt. Opnieuw zijn deze heel divers van 

karakter. Eén groep docenten wil een veel preciezer correctievoorschrift waardoor er minder discussie zal 

zijn met de tweede corrector. Een andere groep vindt het correctievoorschrift juist te stringent en zoekt 

naar meer ruimte in de beoordeling. Een flink aantal docenten wil bij 2-puntsvragen ook een 

onderverdeling in het correctievoorschrift, zodat bij een gedeeltelijk goed beantwoorde vraag toch 1 punt 

kan worden toegekend. 

Twee docenten geven aan dat het CvTE de uitkomst van de VECON-examenbesprekingen meer op waarde 

zou moeten schatten. Het CvTE houdt rekening met de uitkomst van de examenbespreking van de Vecon. 

Niettemin is het correctievoorschrift de enige leidend bij de beoordeling. Als op basis van de VECON-

examenbespreking of opmerkingen via de Examenlijn blijkt dat het correctievoorschrift wijziging behoeft, 

dan gebeurt dit door het CvTE via een zogenaamde ‘Aanvulling’. Als zo’n Aanvulling te laat komt voor de 

eerste en tweede correctie houdt het CvTE hiermee rekening bij de normering.  

Normering (7 reacties) 

Vijf docenten vinden de normering van 1.6 voor dit examen te hoog. Het niveau van het havo examen 

economie moet hoog blijven liggen voor deze groep. Een vaste normering van 1.0 is de wens van een 

andere docent. Er is één docent die de normering voor dit examen juist te laag vindt. 

Inhoud (7 reacties) 

Wensen van docenten met betrekking tot de inhoud zijn divers en soms uiteenlopend; meer én minder 

macro-economie, bijvoorbeeld. In drie reacties klinkt een hoge moeilijkheidsgraad door wat betreft de 

bevraagde onderwerpen. 

Taligheid (8 reacties) 

Acht docenten geven expliciet de feedback dat het examen ‘te talig’ is. Maar ook in de reacties over de 

examenvragen is verschillende malen kritiek op ‘taligheid’ te horen. Het gaat dan om als onduidelijk 

ervaren vragen, onnodig moeilijk woordgebruik en de lengte en moeilijkheidsgraad van gebruikte 

tekstbronnen. Als oplossing wordt eenmaal gesuggereerd om economische thema’s vaker rekenkundig te 

benaderen.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Normeringseenheid 17152

Schooltype/Leerweg HAVO

Soort examen CSE

Vaknaam economie 

Totaal aantal kandidaten 36.541

Steekproefgrootte 27.923

Aantal vragen 26

P'-waarde totale steekproef 0,51

P'-waarde, alleen jongens 0,52

P'-waarde, alleen meisjes 0,50

Maximumscore 48

Gemiddelde score 24,6

Normeringsterm 1,6

Gemiddeld cijfer 6,2

Percentage onvoldoendes (< 5.5) 25,3

Standaardafwijking 6,1

Betrouwbaarheid (asymp. GLB) 0,68

Standaardmeetfout 3,5

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

De vragenlijst had een responspercentage van 35%: 288 van de 825 geënquêteerden. Uit de quick scan 

direct na het examen geeft 82% van de docenten het examen een 6 of hoger. Ook uit de later ingevulde 
vragenlijst blijkt veelal tevredenheid van docenten. Niettemin uiten docenten op een aantal punten kritiek 
of geven zij verbeterpunten. Dit is samen te vatten in de volgende drie onderwerpen.: 

Moeilijkheidsgraad 

- Ruim de helft van de docenten vindt het examen de juiste moeilijkheidsgraad hebben (58% ‘niet 
te moeilijk/niet te makkelijk’). Een grote groep van 37% vindt het examen echter ‘moeilijk’ of zelfs 
‘te moeilijk’. 

- Die moeilijkheidsgraad zat hem niet in de lengte van het examen (89% ‘precies goed’) of een 
slechte aansluiting bij het gegeven onderwijs (96% ‘voldoende/goed/zeer goed’). 

- Het taalgebruik in het examen blijkt een belangrijke factor voor de moeilijkheidsgraad te zijn; 
hoewel 64% van de respondenten het taalgebruik als ‘precies goed’ beoordeelt, vindt 34% het 

‘moeilijk’. Acht docenten gebruiken de open vraag om aan te geven dat veel leerlingen de 
strekking van vragen niet goed begrijpen.  

Examenvragen 

- Het merendeel van de respondenten is tevreden over de vragen van het examen. 

- 64% vindt de verhouding tussen open en gesloten vragen goed, 15% van de respondenten heeft 
liever meer gesloten vragen en 17% juist meer open vragen. 

- 77% van de respondenten vindt de verhouding tussen kort-antwoord en lang antwoord vragen 
goed, evenals de verhouding tussen reproductieve en productieve vragen. In beide gevallen zijn de 
groepen die ‘meer’ of ‘minder’ willen ook weer even groot: zo’n 11%. 

- 26 docenten gebruiken de open vraag om hun kritiek op de examenvragen te verduidelijken. Hier 
keert de taligheid van vragen en bronmateriaal verscheidene malen terug. Verder zijn enkele 

docenten kritisch over de puntentoekenning van vragen, al zijn de gemaakte opmerkingen soms 
strijdig met elkaar. Zo wil de ene docent meer 2-puntsvragen, want dan kun je voor een 

gedeeltelijk goed antwoord toch een punt geven, en willen andere docenten juist 1-puntsvragen 
omdat de verdeling bij 2-puntsvragen onduidelijk is. Een aantal vragen zou onjuist zijn of ten 
minste onduidelijk gesteld. 

Correctievoorschrift 

- 78% ondervond bij ‘de meeste vragen voldoende houvast’ in het correctievoorschrift en 6% zelfs 
bij ‘alle vragen’. 

- Niettemin ondervond 15% van de respondenten bij ‘de meeste vragen onvoldoende houvast’. 
- In dit kader is ook bevraagd in hoeverre het correctievoorschrift voldoende gedetailleerd is. 

Hoewel een meerderheid van 61% dit positief beoordeelt, vindt een grote groep van 39% te weinig 

detail in het correctievoorschrift. Niet verwonderlijk dat bij de open vraag bijna 40 docenten 
opmerkingen en suggesties hebben ten aanzien van het correctievoorschrift. Die opmerkingen 
gaan verschillende richtingen in: 

o Een flink aantal docenten wil vaker 2-puntsvragen, zodat ook voor antwoorden die 

gedeeltelijk goed zijn een punt kan worden gegeven. 
o Een flink aantal docenten wil een veel specifieker antwoordmodel, zodat er minder 

discussie ontstaat met de tweede corrector. Tegelijkertijd vindt een grote groep docenten 

de antwoordmodellen te star of is er sprake van specifieke omschrijvingen of woorden 
terwijl andere ook goed gerekend kunnen worden. Een havoleerling snapt vaak het 
principe heel goed, maar kan dit niet zo verwoorden als in het correctievoorschrift gebeurt, 
zo valt te lezen. Eén suggestie tot verandering is om vaker een formulering te gebruiken 
als ‘een voorbeeld van een goed antwoord is …’. Verwacht mag echter worden dat degenen 
die om specifiekere aanwijzingen in het correctievoorschrift vragen, zo’n verandering 
waarschijnlijk niet waarderen.  
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Aandachtspunten 

Het CvTE en het Cito bespreken bovengenoemde conclusies uit de vragenlijst. Zoals blijkt staan wensen 
van docenten nogal eens diametraal tegen over elkaar. Het is vrijwel onmogelijk om een examen te 
maken waarmee elke docent tevreden is. Maar uit de opmerkingen is een aantal thema’s te halen die we 
verdere aandacht gaan geven. Die thema’s zijn met name: 

- De taligheid van examens; van havo-kandidaten mag een bepaald niveau van taalvaardigheid 
worden verwacht. Tegelijkertijd zullen we (nog) grotere aandacht aan vraagformuleringen en 
woordkeuze geven. Overwogen wordt om hier nader onderzoek te doen naar waar leerlingen 
vooral moeilijkheden ondervinden; 

- De toekenning van punten aan een vraag en de wijze waarop hier in het correctievoorschrift mee 
wordt omgegaan. 


