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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. 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. 

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 Engels havo eerste tijdvak 2013 en de 

conclusies van CvE en Cito daaruit. 
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1 Resultaten van de quickscan 

Bron: www.cito.nl 

 

Kies: voortgezet onderwijs → centrale examens → Examenverslagen → Waardering per examen 2013  

 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 

Ik vind het examen   Abs. Perc. 

te moeilijk.   2 0% 

moeilijk.   20 2% 

niet te moeilijk/niet te makkelijk.   591 52% 

makkelijk.   425 38% 

te makkelijk.   90 8% 

  N= 1128 100% 

gemiddelde 3,52 

standaardafw. 0,68 

 

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   26 2% 

Precies goed   972 86% 

Te kort   130 12% 

  N= 1128 100% 

gemiddelde 2,09 

standaardafw 0,36 

 

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

   Abs. Perc. 

Zeer goed   42 4% 

Goed   494 44% 

Voldoende   502 45% 

Onvoldoende   74 7% 

slecht   16 1% 

  N= 1128 100% 

gemiddelde 3,42  

standaardafw 0,73 
  

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  2 0% 

3  5 0% 

4  26 2% 

5  63 6% 

6  186 16% 

7  528 47% 

8  279 25% 

9  37 3% 

10  1 0% 

 N= 1128 100% 

gemiddelde 6,94 

standaardafw 1,06 
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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) 

241 (65,1%) 90 (24,3%) 24 (6,5%) 15 (4,1%) 

September- en/of 

Maartmededelingen van CvE 

(voorheen CEVO) 

34 (9,2%) 35 (9,5%) 122 (33,0%) 179 (48,4%) 

Oude examens 328 (88,6%) 38 (10,3%) 4 (1,1%) 0 (0,0%) 

Syllabus (gepubliceerd door CvE) 25 (6,8%) 33 (8,9%) 101 (27,3%) 211 (57,0%) 

 

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

Het examen beantwoordt 

Volledig aan de eisen 57 15,4% 

In voldoende mate aan de eisen 182 49,2% 

In onvoldoende mate aan de eisen 14 3,8% 

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

Dit kan ik niet beoordelen 117 31,6% 

Totaal 370 100,0% 

 

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

zeer goed 37 10,0 % 

goed 181 48,9 % 

voldoende 124 33,5 % 

onvoldoende 25 6,8 % 

slecht 3 0,8 % 

Totaal 370 100,0 % 

 

Uitgangsmateriaal, bronnen en teksten 

 

Hoe beoordeelt u het aantal teksten dat gebruikt wordt als uitgangsmateriaal voor de vragen? 

Het aantal teksten is 

te groot 24 6,5 % 

precies genoeg 334 90,3 % 

te klein 12 3,2 % 

Totaal 370 100,0 % 
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Hoe beoordeelt u de totale hoeveelheid tekst die gebruikt wordt als uitgangsmateriaal voor de vragen? 

De totale hoeveelheid tekst is 

te groot 17 4,6 % 

precies genoeg 330 89,2 % 

te klein 23 6,2 % 

Totaal 370 100,0 % 

 

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

Ik vind de onderwerpen 

Allemaal geschikt 101 27,3 % 

Grotendeels geschikt 264 70,5 % 

Grotendeels ongeschikt 8 2,2 % 

Allemaal ongeschikt 0 0,0 % 

Totaal 370 100,0 % 

 

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 308 83,2 % 

Grotendeels aanvaardbaar 60 16,2 % 

Grotendeels onaanvaardbaar 2 0,5 % 

Allemaal onaanvaardbaar 0 0,0 % 

Totaal 370 100,0 % 

 

Hoe beoordeelt u het examen wat betreft de variatie in onderwerpen in de gebruikte teksten? 

Ik vind de variatie in onderwerpen 

Goed 161 43,5 % 

Ruim voldoende 154 41,6 % 

Voldoende  48 13,0 % 

Onvoldoende 7 1,9 % 

Totaal 370 100,0 % 
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Hoe beoordeelt u de moeilijkheidsgraad van de teksten in het examen? 

Ik vind de teksten 

Zeer moeilijk 0 0,0 % 

Moeilijk 15 4,1 % 

Precies goed 226 61,1 % 

Te gemakkelijk 129 34,9 % 

Totaal 370 100,0 % 

 

Moeilijkheidsgraad 

 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 

Ik vind het examen 

Te moeilijk 0 0,0 % 

Moeilijk 9 2,4 % 

Niet te moeilijk/niet te makkelijk 179 48,4 % 

Makkelijk 136 36,8 % 

Te makkelijk 46 12,4 % 

Totaal 370 100,0 % 

 

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

onderscheidt?  

Het onderscheidend vermogen 

Is voldoende 265 71,6 % 

Is onvoldoende 82 22,2 % 

Kan ik niet beoordelen 23 6,2 % 

Totaal 370 100,0 % 

 

Lengte 

 

Wat is uw oordeel over de lengte van het examen in verhouding tot de tijd die de kandidaat ervoor 

beschikbaar heeft? 

Het examen i 

Te lang 14 3,8 % 

Precies goed 316 85,4 % 

Te kort 40 10,8 % 

Totaal 370 100,0 % 
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Taalgebruik 

 

Hoe beoordeelt u de moeilijkheidsgraad van het taalgebruik in de vragen (gesloten vragen en open 

vragen)? 

Ik vind het taalgebruik in de vragen 

Zeer moeilijk 2 0,5 % 

Moeilijk 26 7,0 % 

Precies goed 327 88,4 % 

Te gemakkelijk 15 4,1 % 

Totaal 370 100,0 % 

 

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 211 57,0 % 

Niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal gesloten vragen 21 5,7 % 

Niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal open vragen 101 27,3 % 

Niet (zo) goed, ik heb liever uitsluitend gesloten vragen 37 10,0 % 

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

Totaal 370 100,0 % 

 

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 160 43,2 % 

Bij de meeste vragen voldoende houvast 202 54,6 % 

Bij de meeste vragen onvoldoende houvast 7 1,9 % 

Bij alle vragen onvoldoende houvast 1 0,3 % 

Totaal 370 100,0 % 
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Behalve het beoordelingsmodel bevat het correctievoorschrift algemene en vakspecifieke regels. Maakt u 

bij de correctie van het examen gebruik van deze algemene en vakspecifieke regels? 

Altijd 222 60,0 % 

Soms  119 32,2 % 

Zelden  19 5,1 % 

Nooit  10 2,7 % 

Totaal 370 100,0 % 

 

Hoeveel tijd hebt u gemiddeld per kandidaat besteed aan de correctie van het examen? 

Minder dan 30 minuten 287 77,6 % 

Tussen de 30 en 45 minuten 74 20,0 % 

Meer dan 45 minuten 9 2,4 % 

Totaal 370 100,0 % 

 

Vakspecifieke vragen 

 

Dit schooljaar heeft het vak Engels een bijzondere positie als gevolg van de aangescherpte 

zak/slaagregeling. 

Is er door deze aanscherping in de hieronder genoemde situaties iets veranderd aan het 

voorbereidingstraject voor het centraal examen Engels havo? 

 Ja Nee 

Er is zorgvuldiger gekeken naar de bevordering van leerlingen van 

het voorexamenjaar naar het examenjaar. 

287 (77,6%) 83 (22,4%) 

De lessentabel voor het vak Engels havo is uitgebreid. 49 (13,2%) 321 (86,8%) 

Tijdens de reguliere lestijd wordt er meer aandacht besteed aan 

examentraining. 

202 (54,6%) 168 (45,4%) 

Leerlingen krijgen, indien nodig, examentraining buiten de lestijd 241 (65,1%) 129 (34,9%) 

Leerlingen krijgen het advies om examentraining buiten school te 

volgen. 

133 (35,9%) 237 (64,1%) 

 

Open vraag 

 

In totaal hebben 370 docenten de vragenlijst HAVO Engels 2013-1 ingevuld. Van deze groep hebben 120 

docenten ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid een extra opmerking te maken. 

 

Iets minder dan de helft van deze opmerkingen ging niet zozeer over het centraal examen Engels HAVO 

2013 eerste tijdvak als wel over de inrichting van het examen in zijn algemeenheid. Zo'n 19% vindt dat de 

keuze voor alleen leesvaardigheid dan wel de vorm waarin het getoetst wordt middels het centrale examen 

geen recht doet aan het vak, het gegeven onderwijs of wat er in vervolgopleidingen verwacht wordt van 

de leerlingen. Een aantal pleit voor het verplicht centraal examineren van ook andere vaardigheden dan 

lezen. Nog eens zo'n 17% maakt zich zorgen over de oneerlijkheid die ontstaat als correctoren anders 

omgaan met het toekennen van punten bij open vragen en/of stelt grote vraagtekens bij de uitvoering van 

de tweede correctie.  
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Van de docenten die wel specifiek over het centraal examen Engels 2013 eerste tijdvak iets opmerkten, 

liet zo'n 18% weten erg tevreden te zijn met dit examen, met (de verbeteringen in) het 

correctievoorschrift en/of antwoordblad. Maar 22% vond het examen te gemakkelijk, de scores te hoog. 

Men had in zijn algemeenheid het idee dat er bewust een gemakkelijk examen ingezet was om te 

compenseren voor de verscherpte examenregels. Nog eens zo'n 10% was ontevreden over een specifiek 

type vraag of een specifieke vraag (citeervragen in combinatie met te streng dan wel te open 

correctievoorschrift, te veel of juist te weinig echte open vragen, te veel beweringen). Daarnaast waren er 

nog drie docenten die aandacht vroegen voor kwetsend taalgebruik of ongeschikte onderwerpen, zonder 

dat er een concreet voorbeeld genoemd werd. Een paar docenten gebruikte de vrije ruimte om 

verbetertips te geven (andere kleur papier gebruiken voor tweede tijdvak, andere indeling van het 

antwoordblad bijvoorbeeld). 
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3 Analysegegevens 

Bron: www.cito.nl 

 

Kies: voortgezet onderwijs → centrale examens → Examenverslagen → Resultaten per examen 2013  

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 HAVO   

  Soort examen CSE   

  Vaknaam Engels   

  Totaal aantal kandidaten 55.530   

  Steekproefgrootte 32.000   

  Aantal vragen 41   

  P'-waarde totale steekproef 0,71   

  P'-waarde, alleen jongens 0,73   

  P'-waarde, alleen meisjes 0,69   

  Maximumscore 47   

  Gemiddelde score 33,3   

  Normeringsterm 0,3   

  Gemiddeld cijfer 6,7   

  Percentage onvoldoendes (<5.5) 16,2   

  Standaardafwijking 6,6   

  Betrouwbaarheid (asymp. GLB) 0,83   

  Standaardmeetfout 2,7   

        

 
  

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

 

De resultaten van de uitgebreide vragenlijst laten zien dat de docenten over het algemeen tevreden zijn 

over het havo-examen Engels: bij een groot aantal van de bevraagde aspecten (lengte, aansluiting bij het 

examen, ‘rapportcijfer’, aantal teksten, tekstkeuze) is 85-90% tevreden of zeer tevreden. Dit beeld sluit 

aan bij het beeld dat de jaarlijkse quickscan oplevert: een rapportcijfer van ca. 7 en (zeer) grote 

tevredenheid over de hele linie.  

 

Niettemin komen er uit deze vragen een aantal aandachtspunten naar voren:  

 

1. Bijna een derde van alle docenten  zegt niet te kunnen beoordelen in hoeverre het examen 

overeenkomt met de CvE-syllabus; meer dan de helft geeft aan de syllabus niet te gebruiken in 

de examenvoorbereiding; en bijna de helft maakt ook geen gebruik van de maart- en 

septembermededelingen. Hier ligt een communicatieve taak voor het CvE. 

 

2. Er werden relatief veel kanttekeningen geplaatst bij de moeilijkheidsgraad van de teksten en 

van het examen als geheel: 35% van de docenten vond de teksten te gemakkelijk en 46% vond 

het examen (te) gemakkelijk. Deze indruk komt echter waarschijnlijk voornamelijk voort uit de 

duidelijke vaardigheidsstijging van de leerlingenpopulatie Engels havo die door Cito en CvE is 

geconstateerd. De examenanalyse liet namelijk zien dat het examen dit jaar slechts een beetje 

gemakkelijker was dan een gemiddeld examen Engels havo.  

 

3. De voortdurend terugkerende discussie over de vraagtypes bleek ook uit weer deze enquête: 

43% van de docenten is ontevreden; 6% wil meer gesloten vragen en 10% wil zelfs uitsluitend 

gesloten vragen, maar aan de andere kant wil 27% meer open vragen. De huidige matrijs met een 

gedoseerde mix van vraagtypes lijkt de enige mogelijke optie; 57% van de docenten is daar ook 

tevreden over.  

 

4. Het beoordelingsmodel (BM) verdient ook aandacht: slechts 43% van de docenten vindt dat het 

BM bij alle vragen voldoende aanknopingspunten biedt. Dit zou mede veroorzaakt kunnen worden 

doordat niet alle docenten op de hoogte zijn van (de reikwijdte van) de algemene regel 3.3, waarin 

docenten worden geïnstrueerd om antwoorden die niet letterlijk in het BM staan, op basis van hun 

eigen vakkennis als juist of onjuist te beoordelen. Deze veronderstelling wordt ondersteund door 

het grote aantal vragen waarbij de examenlijn moet verwijzen naar deze regel.   

 

Vanwege de aanscherping van de exameneisen is gevraagd of de scholen c.q. docenten hun beleid hebben 

aangepast. Dit blijkt inderdaad het geval. Aanpassing van de eisen voor bevordering naar de examenklas 

(78%), het aanbieden van examentraining buiten schooltijd (65%) en meer aandacht besteden aan 

examentraining in de les (55%) vond op redelijk grote schaal plaats; in mindere mate werd ook het advies 

gegeven om buiten schooltijd examentraining te volgen (36%) en in 16% van de gevallen is zelfs de 

lessentabel aangepast. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat deze maatregelen hebben bijgedragen 

aan bovengenoemde vaardigheidsstijging (maar deze stijging is waarschijnlijk ook een reflectie van de 

extra aandacht die de individuele leerlingen hebben besteed aan de examenvoorbereiding; dit aspect is 

echter niet onderzocht). In ieder geval hebben de aangescherpte eisen geleid tot het gewenste effect: 

verbetering van de (in het CE getoetste) taalvaardigheid.  


