
 

 

TERUGBLIK 

CENTRAAL EXAMEN ECONOMIE VMBO GT  
EERSTE TIJDVAK 2017 

  

 



 Pagina 1 van 11 

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 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 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 economie vmbo GT 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.   20 1% 

moeilijk.   245 17% 

niet te moeilijk/niet te makkelijk.   1005 69% 

makkelijk.   174 12% 

te makkelijk.   7 0% 

  N= 1451 100% 

gemiddelde 2,93 

standaardafw. 0,60 

 

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   210 14% 

Precies goed   1224 84% 

Te kort   17 1% 

  N= 1451 100% 

gemiddelde 1,87 

standaardafw 0,37 

 

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

   Abs. Perc. 

Zeer goed   17 1% 

Goed   502 35% 

Voldoende   770 53% 

Onvoldoende   150 10% 

slecht   12 1% 

  N= 1451 100% 

gemiddelde 3,25 

standaardafw 0,68 

  

http://www.cito.nl/
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Welk cijfer zou u dit examen geven? 

Ik geef dit examen een:   Abs. Perc. 

 1  0 % 

2  0 % 

3  4 % 

4  18 % 

5  81 % 

6  326 % 

7  792 % 

8  218 % 

9  9 % 

10  3 % 

 N= 1451 100% 

gemiddelde 6,78 

standaardafw 0,87 
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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) 

310 

(74,7%) 

58 

(14,0%) 

33 

(8,0%) 

14 

(3,4%) 

0 

(0,0%) 

September- en/of 

Maartmededelingen van 

CvTE 

150 

(36,1%) 

101 

(24,3%) 

101 

(24,3%) 

63 

(15,2%) 

0 

(0,0%) 

Oude examens 363 

(87,5%) 

47 

(11,3%) 

5 

(1,2%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

Syllabus (gepubliceerd 

door CvTE) 

241 

(58,1%) 

94 

(22,7%) 

53 

(12,8%) 

27 

(6,5%) 

0 

(0,0%) 

Regeling toegestane 

hulpmiddelen voor de 

centrale examens VO 

192 

(46,3%) 

89 

(21,4%) 

83 

(20,0%) 

51 

(12,3%) 

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 64 15,4% 

In voldoende mate aan de eisen 318 76,6% 

In onvoldoende mate aan de eisen 22 5,3% 

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

Dit kan ik niet beoordelen 11 2,7% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 415 100,0% 
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Wat is uw oordeel over de inhoudelijke aansluiting van het examen bij het gegeven onderwijs? 

zeer goed 28 6,7% 

goed 255 61,4% 

voldoende 121 29,2% 

onvoldoende 9 2,2% 

slecht 2 0,5% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 415 100,0% 

 

Het is de bedoeling dat uit de syllabus duidelijk blijkt welke stof de leerlingen voor het examen moeten 

kennen en kunnen. 

Wat is uw mening over de duidelijkheid van de syllabus? 

Goed 52 12,5% 

Ruim voldoende 123 29,6% 

Voldoende 168 40,5% 

onvoldoende 48 11,6% 

Slecht  8 1,9% 

Dit kan ik niet beoordelen 16 3,9% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 415 100,0% 

 

Uitgangsmateriaal, bronnen en teksten 

 

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 44 10,6% 

grotendeels begrijpelijk 345 83,1% 

grotendeels niet begrijpelijk  25 6,0% 

geen van alle begrijpelijk  1 0,2% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 415 100,0% 
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Wat is uw mening over de functionaliteit van de contexten voor de beantwoording van de vragen? 

De contexten zijn 

allemaal functioneel   32 7,7% 

grotendeels functioneel 356 85,8% 

grotendeels niet functioneel  26 6,3% 

geen van alle functioneel  1 0,2% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 415 100,0% 

 

Hoe beoordeelt u de geschiktheid van de onderwerpen van de teksten voor de kandidaten? 

Ik vind de onderwerpen 

allemaal geschikt   87 21,0% 

grotendeels geschikt 309 74,5% 

grotendeels ongeschikt 18 4,3% 

allemaal ongeschikt 1 0,2% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 415 100,0% 

 

Hoe beoordeelt u de geschiktheid van de contexten voor de kandidaten? 

Ik vind de contexten 

allemaal geschikt   60 14,5% 

grotendeels geschikt 326 78,6% 

grotendeels ongeschikt 28 6,7% 

allemaal ongeschikt 1 0,2% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 415 100,0% 
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Moeilijkheidsgraad 

 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 

Ik vind het examen 

te moeilijk 2 0,5% 

moeilijk 48 11,6% 

niet te moeilijk / niet te makkelijk  305 73,5% 

makkelijk  57 13,7% 

te makkelijk  3 0,7% 

Geen keuze 0 0,0% 

Totaal 415 100,0% 

 

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

onderscheidt? 

Het onderscheidend vermogen is 

voldoende  301 72,5% 

onvoldoende  91 21,9% 

Kan ik niet beoordelen  23 5,5% 

Geen keuze 0 0,0% 

Totaal  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 50 12,0% 

precies goed  358 86,3% 

te kort  7 1,7% 

Geen keuze 0 0,0% 

Totaal 415 100,0% 
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Taalgebruik   

 

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

Ik vind het taalgebruik 

Zeer moeilijk 7 1,7% 

Moeilijk 108 26,0% 

Precies goed 299 72,0% 

Te gemakkelijk 1 0,2% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 415 100,0% 

 

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 69 16,6% 

grotendeels passend 308 74,2% 

grotendeels niet passend 33 8,0% 

in het geheel niet passend 5 1,2% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 415 100,0% 

 

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 283 68,2% 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal gesloten vragen 74 17,8% 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal open vragen 49 11,8% 

niet (zo) goed, ik heb liever uitsluitend gesloten vragen 7 1,7% 

niet (zo) goed, ik heb liever uitsluitend open vragen 2 0,5% 

Geen keuze 0 0,0% 

Totaal 415 100,0% 
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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  49 11,8% 

de meeste vragen voldoende houvast  327 78,8% 

de meeste vragen onvoldoende houvast  36 8,7% 

alle vragen onvoldoende houvast  3 0,7% 

Geen keuze 0 0,0% 

Totaal 415 100,0% 

 

Wat is uw mening over de gedetailleerdheid van het correctievoorschrift? 

Ik vind het correctievoorschrift 

te gedetailleerd 13 3,1% 

voldoende gedetailleerd 292 70,4% 

te weinig gedetailleerd 110 26,5% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal 415 100,0% 

 

Vakspecifieke vragen  

 

Wat is uw mening over het aantal vragen in dit examen? 

Ik vind het aantal vragen in dit examen 

te groot 60 14,5% 

precies goed  352 84,8% 

te klein  3 0,7% 

Geen keuze 0 0,0% 

Totaal 415 100,0% 
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3 Analysegegevens 

Bron: www.cito.nl 

 

Kies: voortgezet onderwijs → centrale examens → Examenverslagen → Resultaten per examen 2017 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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

 

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat dit eerste examen na de aanpassingen van de syllabus 

goed ontvangen is door de docenten. Het examen wordt door de meeste als niet te moeilijk en niet te 

makkelijk ervaren. Uit de quickscan vlak na de afname komt een waardering van een 6,78 voor dit 

examen. Uit de uitgebreide vragenlijst bleek dat een ruime meerderheid van de docenten een duidelijk en 

eenduidig correctievoorschrift wenst. Doordat sommige docenten het moeilijk vinden om afwijkende 

antwoorden op open vragen te beoordelen aan de hand van het correctievoorschrift, ontstaan 

interpretaties van antwoorden die zorgen voor discussie tussen de eerste en tweede corrector. Bij 

rekenvragen ondervindt men te weinig duidelijke regels die aangeven hoe om te gaan met een 

doorrekenfout, waardoor er punt(en)aftrek plaatsvindt. Opvallend daarbij is dat de meerderheid vond dat 

het correctievoorschrift als geheel voldoende houvast bood en voldoende gedetailleerd is.  

Het talig zijn van examens is niet alleen bij economie een vaak gemaakte opmerking. Ook uit deze 

uitgebreide vragenlijst komen hier weer opmerkingen over. Toch geeft een aantal docenten ook aan dat 

vanaf het examen van 2016 een verbetering in de taligheid merkbaar is.  

Tot slot denken docenten ten onrechte dat door een aanpassing van de syllabus het examen vol staat met 

vragen over de aangepaste stof. De verwachtingen van de docenten vooraf kloppen niet met het te maken 

examen. Deze verwachtingen hebben we vooraf willen beïnvloeden door een brochure en een 

voorbeeldexamen te maken over de vernieuwingen bij economie. De brochure is terug te lezen via 

www.examenblad.nl. Het voorbeeldexamen staat op de site van Cito. 

 

Elk punt van kritiek is van belang en verdient aandacht. Punten die in het bijzonder aandacht zullen 

krijgen zijn: 

- Een eenduidig en duidelijk correctievoorschrift 

- De taligheid van het examen 

- Hoe om te gaan met doorrekenfouten in het examen? 

https://www.examenblad.nl/onderwerp/vernieuwing-syllabus-economie-vmbo/2017
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_vmbo/voorbeeldexamens

