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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. 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 h et centraal examen wiskunde B 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 2017  

 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 

Ik vind het examen   Abs. Perc. 

te moeilijk.   88 14% 

moeilijk.   298 47% 

niet te moeilijk/niet te makkelijk.   240 38% 

makkelijk.   6 1% 

te makkelijk.   0 0% 

  N= 632 100% 

gemiddelde 2,26 

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   379 60% 

precies goed   253 40% 

te kort   0 0% 

  N= 632 100% 

gemiddelde 1,40 

standaardafw 0,49 

 

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

   Abs. Perc. 

zeer goed   9 1% 

goed   143 23% 

voldoende   282 45% 

onvoldoende   178 28% 

slecht   20 3% 

  N= 632 100% 

gemiddelde 2,91 

standaardafw 0,83 

  

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

Ik geef dit examen een:   Abs. Perc. 

 1  2 0% 

2  10 2% 

3  20 3% 

4  51 8% 

5  142 22% 

6  198 31% 

7  154 24% 

8  51 8% 

9  4 1% 

10  0 0% 

 N= 632 100% 

gemiddelde 5,86 

standaardafw 1,33 
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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) 

230(80,7%) 31(10,9%) 13 (4,6%) 11 (3,9%) 0 (0,0%) 

September- en/of 

Maartmededelingen van 

CvTE 

114(40,0%) 67 (23,5%) 74 (26,0%) 30(10,5%) 0 (0,0%) 

Oude examens 252(88,4%) 29 (10,2%) 3 (1,1%) 1(0,4%) 0 (0,0%) 

Syllabus (gepubliceerd 

door CvTE) 

123(43,2%) 71 (24,9%) 75 (26,3%) 16(5,6%) 0 (0,0%) 

Regeling toegestane 

hulpmiddelen voor de 

centrale examens VO 

176 (61,8%) 61 (21,4%) 39 (13,7%) 9(3,2%) 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 48 16,8% 

in voldoende mate aan de eisen 202 70,9% 

in onvoldoende mate aan de eisen 19 6,7% 

in het geheel niet aan de eisen 1 0,4% 

Dit kan ik niet beoordelen 15 5,3% 

Geen keuze 0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 

 

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

zeer goed 16 5,6% 

goed 156 54,7% 

voldoende 78 27,4% 

onvoldoende 29 10,2% 

slecht 6 2,1% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 
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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 47 16,5% 

ruim voldoende 78 27,4% 

voldoende 110 38,6% 

onvoldoende 20 7,0% 

slecht  4 1,4% 

Dit kan ik niet beoordelen 26 9,1% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 

 

 

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 44 15,4% 

precies goed is 238 83,5% 

te klein is  3 1,1% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 

 

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 50 17,5% 

grotendeels begrijpelijk 206 72,3% 

grotendeels niet begrijpelijk 28 9,8% 

geen van alle begrijpelijk  1 0,4% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 
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Wat is uw mening over het realistisch gehalte van de gebruikte contexten? 

Het realistisch gehalte van de contexten is 

goed 30 10,5% 

ruim voldoende 115 40,4% 

voldoende 111 38,9% 

onvoldoende 24 8,4% 

slecht 5 1,8% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 

 
 

Moeilijkheidsgraad 

 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 

Ik vind het examen 

te moeilijk 32 11,2% 

moeilijk 108 37,9% 

niet te moeilijk / niet te makkelijk  138 48,4% 

makkelijk  7 2,5% 

te makkelijk  0 0,0% 

Geen keuze 0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 

 

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

onderscheidt? 

Het onderscheidend vermogen is 

voldoende  238 83,5% 

onvoldoende  40 14,0% 

Kan ik niet beoordelen  7 2,5% 

Geen keuze 0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 
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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 124 43,5% 

precies goed  158 55,4% 

te kort  3 1,1% 

Geen keuze 0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 

 

 

Taalgebruik   

 

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

Ik vind het taalgebruik 

zeer moeilijk 3 1,1% 

moeilijk 65 22,8% 

precies goed 217 76,1% 

te gemakkelijk 0 0,0% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 

 
 

Vraagvorm 

 

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 236 82,8% 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal reproductieve vragen 37 13,0% 

niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal productieve vragen 12 4,2% 

Geen keuze 0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 
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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  80 28,1% 

de meeste vragen voldoende houvast  195 68,4% 

de meeste vragen onvoldoende houvast  10 3,5% 

alle vragen onvoldoende houvast  0 0,0% 

Geen keuze 0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 

 

 

Vakspecifieke vragen  

 

Na het examen organiseert de NVvW een centrale examenbespreking en publiceert hiervan het verslag 
op de NVvW-website.  

Heeft dit verslag invloed op uw correctie? 

veel 72 25,3% 

af en toe 154 54,0% 

nauwelijks 51 17,9% 

geen  8 2,8% 

Geen keuze 0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 

 

Wat is uw mening over de verhouding tussen het aantal vragen waarbij de GR gebruikt mag worden en 

het aantal vragen dat algebraïsch 

opgelost moet worden? 

Ik vind de verhouding 

precies goed 201 

31 

3 

70,5% 

onevenwichtig: te veel algebraïsch  31 10,9% 

onevenwichtig: te veel GR 30 10,5% 

Geen mening  23 8,1% 

Geen keuze 0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 
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In het nieuwe examenprogramma vormen de wiskundige denkactiviteiten (WDA) een belangrijk 

onderdeel. 

Wat is uw mening over de wijze waarop in het examen invulling is gegeven aan de wiskundige 

denkactiviteiten (WDA)? 

Ik vind de wijze waarop in het examen invulling is gegeven aan de wiskundige denkactiviteiten 

heel goed 0 0,0% 

goed 134 47,0% 

slecht 70 24,6% 

heel slecht 14 4,9% 

Geen mening  67 23,5% 

Geen keuze 0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 

 

Het domein Ruimtemeetkunde 1 van het oude examenprogramma is in het nieuwe examenprogramma 

vervangen door het domein 

Meetkundige berekeningen. 

Wat is uw mening over de wijze waarop in het examen invulling is gegeven aan het domein Meetkundige 

berekeningen? 

Ik vind de wijze waarop in het examen invulling is gegeven aan het domein Meetkundige berekeningen 

heel goed 17 6,0% 

goed 209 73,3% 

slecht 41 14,4% 

heel slecht 9 3,2% 

Geen mening 9 3,2% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 

 

In welke mate vindt u dat de vernieuwing van het examenprogramma tot uiting komt in het examen?  

Ik vind de mate waarin de vernieuwing tot uiting komt in het examen 

goed 57 20,0% 

ruim voldoende 104 36,5% 

voldoende 100 35,1% 

onvoldoende 20 7,0% 

slecht 2 0,7% 

Geen keuze  2 0,7% 

Totaal  285 100,0% 
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Met ingang van 2017 geldt voor wiskunde B een nieuwe vakspecifieke regel over afronden.  

Wat is uw mening over het effect van deze regel op de eenduidigheid van de beoordeling? 

Ik vind het effect van deze regel op de eenduidigheid van de beoordeling 

zeer positief 11 3,9% 

positief 80 28,1% 

neutraal 167 58,6% 

negatief  23 8,1% 

zeer negatief  4 1,4% 

Geen keuze  0 0,0% 

Totaal  285 100,0% 
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Open vraag: Hebt u nog opmerkingen of een toelichting? 

 
De gesloten vragen zijn door 285 respondenten beantwoord en 123 van hen maakten gebruik van de 

mogelijkheid om een opmerking te maken en/of toelichting te geven. Hieronder treft u een samenvatting 

van alle antwoorden. 

 

De algemene indruk is dat het wiskundig niveau van het examen in orde wordt bevonden. De numeriek 

meest geuite vormen van kritiek kunnen in vier categorieën worden ondergebracht.  

1. 75 respondenten hadden kritiek op het gebruik van de vakterm “Bewijs” bij vraag 6. Hierbij luidde 

de argumentatie dat onduidelijk was voor leerlingen of ze de vraag algebraïsch of met behulp van 

de grafische rekenmachine dienden op te lossen.  

Een selectie van citaten hierover luidt bijvoorbeeld: 

- ‘De term “bewijs” bij vraag 6 was voor de leerlingen niet duidelijk/niet bekend.’ 

- ‘Het is heel jammer dat bij opgave 6 het woord bewijs is gebruikt. Een opgave van 8 punten 

en leerlingen zijn het niet gewend. Ik had alle werkwoorden wel besproken, maar ze zijn het 

met oefenen niet tegen gekomen.’ 

- ‘De vraag met “Bewijs” vond ik niet goed gesteld. Je traint leerlingen wat er moet gebeuren bij 

exact en algebraïsch.’ 

 

2. Hieruit voortvloeiend gaven 38 respondenten aan dat met betrekking tot deze specifieke 

vraagstelling (vraag 6) de pilot-examens en gebruikte lesmethoden de leerlingen hier onvoldoende 

op voorbereidden. 

Een selectie van citaten hierover luidt bijvoorbeeld: 

- ‘In de methode getal en ruimte waar we mee werken komt bewijs niet naar voren.’ 

- ‘Het woord wordt in geen enkele methode gebruikt, ook in de pilot-examens kwam het niet 

terug.’ 

- ‘De pilot-examens boden echter geen goede voorbereiding op het examen van dit schooljaar.’ 

 

3. 16 respondenten vonden dat de spreiding van de examenonderwerpen te eenzijdig was. In de kern 

was hier het oordeel: teveel logaritme, te weinig meetkunde/goniometrie. 

Een selectie van citaten hierover luidt bijvoorbeeld:  

- ‘Verhoudingsgewijs zat er weinig meetkunde in het examen.’ 

- ‘1/3 deel van het examen ging over de logaritme, namelijk twee opgaven met elk 3 vragen.’ 

- ‘ik vond het examen een beetje eenzijdig. Meerdere vragen toetsen hetzelfde. Verder had ik 

meer goniometrie verwacht.’ 

 

4. Kritiek op het correctievoorschrift. 9 respondenten gaven aan dat er volgens hen in het 

correctievoorschrift onduidelijkheid bestaat bij de volgende onderwerpen: 

 

a. Wanneer mag de Grafische Rekenmachine gebruikt worden? 

b. Vanaf welk ‘bolletje’ geen punten meer? 

c. Afronding 
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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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normeringseenheid 17147

Schooltype/Leerweg HAVO

Soort examen CSE

Vaknaam wiskunde B 

Totaal aantal kandidaten 15.163

Steekproefgrootte 13.178

Aantal vragen 18

P'-waarde totale steekproef 0,54

P'-waarde, alleen jongens 0,55

P'-waarde, alleen meisjes 0,53

Maximumscore 79

Gemiddelde score 42,7

Normeringsterm 1,8

Gemiddeld cijfer 6,7

Percentage onvoldoendes (< 5.5) 21,3

Standaardafwijking 13,2

Betrouwbaarheid (asymp. GLB) 0,83

Standaardmeetfout 5,4

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

 
In de quickscan was nog een kleine meerderheid (60%) van mening dat het examen moeilijk en lang was. 

In de uitgebreide vragenlijst was dat nog iets minder dan de helft. Daar staat tegenover dat men het 

examen niet talig vindt, de verhouding productieve en reproductieve vragen goed evenals de verhouding 

vragen die met en zonder de grafische rekenmachine opgelost moeten worden. 

De inhoudelijke aansluiting van het examen bij het gegeven onderwijs en de eisen in de syllabus werd als 

ruim voldoende tot goed beoordeeld. Uitzondering hierop vormde het gebruik van het begrip ‘bewijs’ in het 

examen. Leerlingen waren hier niet (voldoende) op voorbereid. De reacties op de open vraag wekken wel 

de indruk dat de examenwerkwoorden beter zullen worden betrokken bij de voorbereiding op het komend 

examen.  

Ook het aantal verschillende contexten werd door een zeer ruime meerderheid als precies goed 

beoordeeld. Vanuit de open vragen volgt hierbij wel een mogelijk aandachtspunt om af te wegen of het 

examen mogelijk wat te eenzijdig is geweest. 

Een zeer ruime meerderheid (97%) van de respondenten geeft aan dat het correctievoorschrift voldoende 

houvast biedt. Over de vraag of de nieuwe vakspecifieke regels over afronden hier een positieve bijdrage 

aan heeft geleverd is men verdeeld, meer dan de helft beoordeelt dit als neutraal en ruim 30% als positief. 

Vanzelfsprekend heeft dit onderwerp ook komend jaar onze aandacht. 

Voor wat betreft de mate en manier waarop de vakvernieuwing tot uiting komt in het examen is men over 

het algemeen positief. Opvallend is echter dat de manier waarop aan de wiskundige denkactiviteiten vorm 
is gegeven in het examen door 31% van de respondenten als slecht tot heel slecht wordt beoordeeld. Dit 
aspect van de vakvernieuwing zal dus zeker nog een aandachtspunt blijven de komende jaren. 


