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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 Engels GL/TL eerste tijdvak 2011 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 
2011  
 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 

Ik vind het examen  Abs. Perc. 

te moeilijk - 1  49 4% 

moeilijk - 2  425 32% 

niet te moeilijk/niet te makkelijk - 3  785 59% 

makkelijk - 4  70 5% 

te makkelijk - 5  4 0% 

 N= 1333 100% 

Gemiddeld: 2,67  
 

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  115 9% 
precies goed - 2  1168 88% 
te kort - 3  50 4% 

 N= 1333 100% 

Gemiddeld: 1,95  

 

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

onderwijs? 

  Abs Perc. 
zeer goed - 5  23 2% 
goed - 4   475 36% 
voldoende - 3  717 54% 
onvoldoende - 2  106 8% 
slecht - 1  12 1% 

 N= 1333 100% 

Gemiddeld: 3,29  
 

Welk cijfer zou u dit examen geven? 

Ik geef dit examen een:   Abs Perc. 

 1  0 0% 

 2  0 0% 

 3  0 0% 

 4  17 1% 

 5  96 7% 

 6  322 24% 

 7  615 46% 

 8  268 20% 

 9  15 1% 

 10  0 0% 

   N= 1333 100% 

Gemiddelde: 6,80  
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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) 407 139 22 10 
September- en/of Maartmededelingen van CvE 
(voorheen CEVO) 

88 82 152 256 

Oude examens 499 77 2 0 
Syllabus (gepubliceerd door CvE) 56 86 159 277 
  Altijd Meestal Zelden Nooit 

Een (combinatie van) methode(n) 70,4 % 24,0 % 3,8 % 1,7 % 
September- en/of Maartmededelingen van CvE 
(voorheen CEVO) 

15,2 % 14,2 % 26,3 % 44,3 % 

Oude examens 86,3 % 13,3 % 0,3 % 0,0 % 
Syllabus (gepubliceerd door CvE) 9,7 % 14,9 % 27,5 % 47,9 % 
 

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

gesteld?  

Het examen beantwoordt 

volledig aan de eisen 81 14,0 % 
in voldoende mate aan de eisen 318 55,0 % 
in onvoldoende mate aan de eisen 14 2,4 % 
in het geheel niet aan de eisen 1 0,2 % 
Dit kan ik niet beoordelen 164 28,4 % 

Totaal 578 100,0 % 

 

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

onderwijs? 

zeer goed - 5 23 4,0 % 
goed - 4  309 53,5 % 
voldoende - 3 203 35,1 % 
onvoldoende - 2 37 6,4 % 
slecht - 1 6 1,0 % 
Totaal 578 100,0 % 

Gemiddeld: 3,52 
 
Uitgangsmateriaal, bronnen en teksten 

 

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

vragen? 

Het aantal teksten is 

te groot 59 10,2 % 

precies genoeg 509 88,1 % 
te klein 10 1,7 % 
Totaal 578 100,0 % 

 

Hoe beoordeelt u de totale hoeveelheid tekst die gebruikt wordt als uitgangsmateriaal 

voor de vragen? 

De totale hoeveelheid tekst is 

te groot 101 17,5 % 
precies goed 462 79,9 % 
te klein 15 2,6 % 
Totaal 578 100,0 % 
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Hoe beoordeelt u de geschiktheid van de onderwerpen van de teksten voor de 

kandidaten? 

Ik vind de onderwerpen 

allemaal geschikt 72 12,5 % 
grotendeels geschikt 480 83,0 % 
grotendeels ongeschikt 26 4,5 % 
allemaal ongeschikt 0 0,0 % 
Totaal 578 100,0 % 

 

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 459 79,4 % 
grotendeels aanvaardbaar 116 20,1 % 
grotendeels onaanvaardbaar 1 0,2 % 
allemaal onaanvaardbaar 2 0,3 % 
Totaal 578 100,0 % 

 

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

teksten? 

Ik vind de variatie in onderwerpen 

goed 232 40,1 % 
ruim voldoende 239 41,3 % 
voldoende 102 17,6 % 
onvoldoende 5 0,9 % 
Totaal 578 100,0 % 

 

Moeilijkheidsgraad 

 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen?  

Ik vind het examen 

te moeilijk - 1 21 3,6 % 

moeilijk - 2 162 28,0 % 

niet te moeilijk/niet te makkelijk - 3 369 63,8 % 

makkelijk - 4 21 3,6 % 

te makkelijk - 5 5 0,9 % 

Totaal 578 100,0 % 

Gemiddeld: 2,70 
 

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

kandidaten onderscheidt? 

Het onderscheidend vermogen 

is voldoende 418 72,3 % 

is onvoldoende 111 19,2 % 
kan ik niet beoordelen 49 8,5 % 
Totaal 578 100,0 % 

 

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 72 12,5 % 

precies goed - 2 473 81,8 % 
te kort - 3 33 5,7 % 
Totaal 578 100,0 % 

Gemiddeld: 1,93 
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Taalgebruik 

 

In welke mate vindt u het taalgebruik in de teksten passend bij de doelgroep? 

Ik vind het taalgebruik in de teksten 

allemaal passend 62 10,7 % 
grotendeels passend 484 83,7 % 
grotendeels niet passend 31 5,4 % 

allemaal niet passend 1 0,2 % 
Totaal 578 100,0 % 

 

Hoe beoordeelt u de moeilijkheidsgraad van het taalgebruik van de instructies bij de 

opgaven? 

Ik vind het taalgebruik van de instructies 

zeer moeilijk 4 0,7 % 
moeilijk 139 24,0 % 
precies goed 432 74,7 % 
te gemakkelijk 3 0,5 % 
Totaal 578 100,0 % 

 

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 6 1,0 % 
moeilijk 192 33,2 % 
precies goed 378 65,4 % 
te gemakkelijk 2 0,3 % 
Totaal 578 100,0 % 

 

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 328 56,7 % 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal gesloten vragen 112 19,4 % 
niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal open vragen 79 13,7 % 
niet (zo) goed, ik heb liever uitsluitend gesloten vragen 59 10,2 % 

niet (zo) goed, ik heb liever uitsluitend open vragen 0 0,0 % 
Totaal 578 100,0 % 

 

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 105 18,2 % 
bij de meeste vragen voldoende houvast 426 73,7 % 
bij de meeste vragen onvoldoende houvast 46 8,0 % 
bij alle vragen onvoldoende houvast 1 0,2 % 
Totaal 578 100,0 % 
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Vakspecifieke vragen 

 

Hoe beoordeelt u de geschiktheid van de schrijfvaardigheid opdracht? 

helemaal geschikt  125 21,6 % 
grotendeels geschikt 268 46,4 % 
grotendeels ongeschikt 84 14,5 % 
helemaal ongeschikt 101 17,5 % 
Totaal 578 100,0 % 

  

 

Open vraag 

 

341 van de 578 deelnemende examinatoren hebben gebruik gemaakt van de open vraag. 
12 respondenten hebben de open vraag gebruikt om aan te geven dat ze erg tevreden 
waren over het examen. 10 docenten gaven aan dat ze het examen te gemakkelijk 
vonden en/of de normering te soepel.  
 
Het merendeel van de reacties via de open vraag betrof de toetsing van 
schrijfvaardigheid in het centraal examen. 
 
187 respondenten gaven aan dat zij graag zouden zien dat schrijfvaardigheid niet langer in het cse 
GL/TL wordt getoetst.   
48 docenten gaven aan het onderdeel als zodanig nog wel wenselijk te vinden, maar dan wel met 
een op alle onderdelen veel gedetailleerder correctievoorschrift.  
Daarnaast waren er 18 docenten die wel schrijfvaardigheid in het centraal examen wilden hebben, 
maar dan niet in de vorm van een (handgeschreven) zakelijke brief, maar eerder in de vorm van 
een e-mail of (persoonlijk) verslag. 

 
10 docenten lieten weten dat dat zij het vraagtype van de gatentekst te moeilijk te vinden voor het 
vmbo.  

 
58 docenten gaven aan dat het correctievoorschrift te veel ruimte laat voor interpretatie 
door de beoordelaar. Die kritiek betreft ook correctie van de schrijfopdracht. 
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3 Analysegegevens 
 

Bron: www.cito.nl 
 
Kies: voortgezet onderwijs → centrale examens → Examenverslagen → Resultaten per examen 
2011  
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 VMBO GL/TL   

  Soort examen CSE   

  Vaknaam Engels   

  Totaal aantal kandidaten 51.433   

  Steekproefgrootte 43.706   

  Aantal vragen 32   

 P’-waarde totale steekproef 0,60  

  P'-waarde, alleen jongens 0,62   

  P'-waarde, alleen meisjes 0,58   

  Maximumscore 44   

  Gemiddelde score 26,4   

 Normeringsterm 1,1  

  Gemiddeld cijfer 6,5   

 Percentage onvoldoendes (<5,5) 25,6  

  Standaardafwijking 6,9   

 Betrouwbaarheid (asymp. GLB) 0,84  

  Standaardmeetfout 2,8   

        

 
Bron: www.cito.nl 
 
Kies: voortgezet onderwijs → centrale examens → Examenverslagen → Resultaten per examen 
2011  
Open de Excel-applicatie. 
Door de cel ‘P’-waarde totale steekproef’ aan te klikken vindt u een omschrijving van het begrip ‘P’-
waarde’. 

 
 

4 Conclusies en aandachtspunten voor de toekomst 
 
Schrijfvaardigheid in het centraal schriftelijk eindexamen Engels GL/TL is een aandachtspunt voor 
het CvE en Cito. Het CvE brengt de knelpunten met betrekking tot schrijfvaardigheid in kaart en zal 
daar met betrokken instanties (OCW, de vakvereniging) over in gesprek gaan.  


