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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 scheikunde vwo 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.   51 7% 

moeilijk.   286 40% 

niet te moeilijk/niet te makkelijk.   349 48% 

makkelijk.   36 5% 

te makkelijk.   1 0% 

  N= 723 100% 

gemiddelde 2,52 

standaardafw. 0,71 

 

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   614 85% 

Precies goed   105 15% 

Te kort   4 1% 

  N= 723 100% 

gemiddelde 1,16 

standaardafw 0,38 

 

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

   Abs. Perc. 

Zeer goed   10 1% 

Goed   246 34% 

Voldoende   343 47% 

Onvoldoende   112 15% 

slecht   12 2% 

  N= 723 100% 

gemiddelde 3,18  

standaardafw 0,77 
  

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

Ik geef dit examen een:   Abs. Perc. 

 1  0 0% 

2  2 0% 

3  6 1% 

4  44 6% 

5  145 20% 

6  215 30% 

7  237 33% 

8  71 10% 

9  3 0% 

10  0 0% 

 N= 723 100% 

gemiddelde 6,18 

standaardafw 1,14 
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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) 

314 (80,3%) 56 (14,3%) 10 (2,6%) 11 (2,8%) 

September- en/of 

Maartmededelingen van CvE 

(voorheen CEVO) 

105 (26,9%) 79 (20,2%) 126 (32,2%) 81 (20,7%) 

Oude examens 355 (90,8%) 34 (8,7%) 2 (0,5%) 0 (0,0%) 

Syllabus (gepubliceerd door CvE) 148 (37,9%) 95 (24,3%) 96 (24,6%) 52 (13,3%) 

 

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

Het examen beantwoordt 

Volledig aan de eisen 55 14,1% 

In voldoende mate aan de eisen 275 70,3% 

In onvoldoende mate aan de eisen 35 9,0% 

In het geheel niet aan de eisen 2 0,5% 

Dit kan ik niet beoordelen 24 6,1% 

Totaal 391 100,0% 

 

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

zeer goed 32 8,2 % 

goed 200 51,2 % 

voldoende 129 33,0 % 

onvoldoende 26 6,6 % 

slecht 4 1,0 % 

Totaal 391 100,0 % 
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Uitgangsmateriaal, bronnen en teksten 

 

Aan de vragen gaan vaak korte inleidende teksten vooraf. 

Wat is uw oordeel over de omvang van de inleidende teksten voor de beantwoording van de vragen? 

Ik vind dat in verhouding tot het aantal vragen de teksten 

te kort zijn 0 0,0 % 

precies lang genoeg zijn 112 28,6 % 

te lang zijn 279 71,4 % 

Totaal 391 100,0 % 

 

Wat is uw mening over de functionaliteit van de inleidende teksten voor de beantwoording van de 

vragen? 

De inleidende teksten zijn 

allemaal functioneel 7 1,8 % 

grotendeels functioneel 270 69,1 % 

grotendeels niet functioneel 111 28,4 % 

geen van alle functioneel 3 0,8 % 

Totaal 391 100,0 % 

 

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 12,8 % 

grotendeels begrijpelijk 298 76,2 % 

grotendeels niet begrijpelijk 42 10,7 % 

geen van alle begrijpelijk 1 0,3 % 

Totaal 391 100,0 % 

 

Wat is uw mening over de variatie in de gepresenteerde contexten? 

De variatie in de gepresenteerde contexten is 

goed 103 26,3 % 

ruim voldoende 130 33,2 % 

voldoende 138 35,3 % 

onvoldoende 20 5,1 % 

Totaal 391 100,0 % 
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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 17 4,3 % 

grotendeels functioneel 275 70,3 % 

grotendeels niet functioneel 94 24,0 % 

geen van alle functioneel 5 1,3 % 

Totaal 391 100,0 % 

 

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

De totale hoeveelheid tekst is 

Te groot 311 79,5 % 

Precies goed 80 20,5 % 

Te klein 0 0,0 % 

Totaal 391 100,0 % 

 

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

Ik vind de variatie in onderwerpen 

goed 95 24,3 % 

ruim voldoende 129 33,0 % 

voldoende 135 34,5 % 

onvoldoende 32 8,2 % 

Totaal 391 100,0 % 

 

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

Ik vind de teksten 

zeer moeilijk 12 3,1 % 

moeilijk 167 42,7 % 

precies goed 207 52,9 % 

te gemakkelijk 5 1,3 % 

Totaal 391 100,0 % 
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Moeilijkheidsgraad 

 

Wat is uw oordeel over de moeilijkheidsgraad van het examen? 

Ik vind het examen 

Te moeilijk 17 4,3 % 

Moeilijk 113 28,9 % 

Niet te moeilijk/niet te makkelijk 236 60,4 % 

Makkelijk 19 4,9 % 

Te makkelijk 6 1,5 % 

Totaal 391 100,0 % 

 

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

onderscheidt?  

Het onderscheidend vermogen 

Is voldoende 288 73,7 % 

Is onvoldoende 89 22,8 % 

Kan ik niet beoordelen 14 3,6 % 

Totaal 391 100,0 % 

 

In het examen komen vragen voor die als routinevragen beschouwd kunnen worden (reproductie). 

Daarentegen zijn er ook vragen die als origineel beschouwd kunnen worden (productie). 

Wat is uw mening over de verhouding tussen het aantal routinevragen en het aantal originele vragen? 

Ik vind de verhouding tussen routinevragen en originele vragen 

goed 273 69,8 % 

Niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal routinevragen 78 19,9 % 

Niet (zo) goed, ik heb liever een groter aantal originele vragen 40 10,2 % 

Totaal 391 100,0 % 

 

 

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 296 75,7 % 

Precies goed 92 23,5 % 

Te kort 3 0,8 % 

Totaal 391 100,0 % 
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Taalgebruik 

 

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

Ik vind het taalgebruik 

Zeer moeilijk 6 1,5 % 

Moeilijk 113 28,9 % 

Precies goed 268 68,5 % 

Te gemakkelijk 4 1,0 % 

Totaal 391 100,0 % 

 

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 46 11,8 % 

Bij de meeste vragen voldoende houvast 307 78,5 % 

Bij de meeste vragen onvoldoende houvast 38 9,7 % 

Bij alle vragen onvoldoende houvast 0 0,0 % 

Totaal 391 100,0 % 

 

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 321 82,1 % 

Soms  61 15,6 % 

Zelden  9 2,3 % 

Nooit  0 0,0 % 

Totaal 391 100,0 % 

 

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

Minder dan 30 minuten 48 12,3 % 

Tussen de 30 en 45 minuten 220 56,3 % 

Meer dan 45 minuten 123 31,5 % 

Totaal 391 100,0 % 
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Na het examen publiceert NVON opmerkingen bij het correctievoorschrift. 

Maakt u bij de correctie van het examen gebruik van deze informatie? 

Altijd 359 91,8 % 

Soms  22 5,6 % 

Zelden  6 1,5 % 

Nooit  4 1,0 % 

Totaal 391 100,0 % 

 

Vakspecifieke vragen 

 

In hoeverre was het raadplegen van Binas naar uw mening tijdens dit examen nodig? 

Binas was 

Vrijwel niet nodig 28 7,2 % 

Geregeld nodig 312 79,8 % 

Vrijwel altijd nodig 51 13,0 % 

Wij gebruiken geen Binas 0 0,0 % 

Totaal 391 100,0 % 

 

Open vraag 

 

Heeft u nog opmerkingen of een toelichting? 

 

Veel docenten komen terug op enkele inhoudelijke en taalkundige fouten in de opgaven en het 
correctievoorschrift. Het betreft vooral de vragen 23 en 24, maar ook andere vragen worden genoemd. 
 
Een groot aantal docenten merkt op dat het examen te lang en te veel een taaltoets was (bijvoorbeeld 
vraag 2). Citaat: “… verhaaltjes herschrijven hoort bij andere vakken. Exacte … leerlingen hebben hier 
moeite mee…” Dit wordt door sommigen in verband gebracht met de Nieuwe Scheikunde, zoals blijkt uit 
de opmerking die een docent maakt: “Het doet vreemd aan dat het examen … al zo verandert in de 

richting van de Nieuwe Scheikunde.” Enkele docenten noemen dit examen zelfs een trendbreuk met het 
verleden. 
Ook werden door een aantal docenten de inleidende teksten ervaren als te lang, irrelevant en soms 
misleidend. Het gebruik van contexten wordt gewaardeerd, maar velen vinden de contexten niet 
nieuw/vernieuwend. Ook missen velen het onderwerp biochemie. 
 
Er is een grote groep docenten die het correctievoorschrift te lang vindt. Citaat: ”De gedetailleerdheid van 

het CV is soms stuitend, er spreekt zoveel wantrouwen uit richting vakdocenten.” Door de vele 
indienantwoorden en opmerkingen wordt het ook als beperkend ervaren. Waarbij geregeld wordt 

opgemerkt dat indienantwoorden punten opleveren terwijl die niet eens een antwoord zijn op de vraag of 
om andere redenen echt fout zijn. Aan de andere kant worden volgens docenten ook indienantwoorden 
opgenomen waarvoor de score al logisch volgt uit het bolletjesmodel. Uit de antwoorden komt naar voren 
dat het ondoenlijk is om alle opmerkingen en indienantwoorden in de gaten te houden tijdens de correctie. 

Veel docenten geven aan naast de overdaad aan opmerkingen en indienantwoorden juist logische 
alternatieve antwoorden te missen in het beoordelingsmodel. Er bestaat onzekerheid over hoe die 
beoordeeld moeten worden. Docenten komen in hun zoektocht naar houvast terecht bij de 
examenbesprekingen van de NVON of de verslagen hiervan, ondanks dat daar volgens meerdere docenten 
afspraken worden gemaakt die volgens het correctievoorschrift niet opgevolgd zouden mogen worden. 
Sommigen houden zich daar wel aan “om eigen leerlingen niet te duperen” en anderen volgen dit juist niet 
op. Dit creëert ongelijkheid. Daarnaast klinkt in een aantal reacties frustratie door over het feit dat het CvE 

zelden iets doet met opmerkingen uit de verschillende examenbesprekingen. 
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Velen merken op dat de vraagstelling soms onduidelijk was of niet in lijn met het correctievoorschrift. Dit 

blijkt bijvoorbeeld uit “… Kortom de vraag in het examen en het antwoord uit het correctiemodel kwamen 
niet overeen.” of “De vragen waren soms erg „wollig‟ gesteld, wat onduidelijkheid tot gevolg heeft.” 
Daarnaast werd vaak opgemerkt dat gekoppelde vragen onwenselijk zijn, omdat leerlingen daardoor 
onnodig punten mislopen als ze de eerste van de gekoppelde vragen niet kunnen maken.  

  
Ten slotte noemen velen de N-term. Die wordt in het algemeen als te hoog ervaren. 
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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 VWO   

  Soort examen CSE   

  Vaknaam scheikunde    

  Totaal aantal kandidaten 21.304   

  Steekproefgrootte 17.385   

  Aantal vragen 26   

  P'-waarde totale steekproef 0,57   

  P'-waarde, alleen jongens 0,59   

  P'-waarde, alleen meisjes 0,56   

  Maximumscore 69   

  Gemiddelde score 39,6   

  Normeringsterm 1,7   

  Gemiddeld cijfer 6,9   

  Percentage onvoldoendes (<5.5) 13,8   

  Standaardafwijking 10,2   

  Betrouwbaarheid (asymp. GLB) 0,83   

  Standaardmeetfout 4,2   

        

 
  

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

De respons op de enquête was zeer groot (70%). Velen voelen zich blijkbaar betrokken bij het examen, 

zoals ook bleek uit de reacties die bij de CvE-examenlijn binnenkwamen tijdens de correctie. De vragenlijst 

bestond uit 21 gesloten vragen. De vragenlijst is ingevuld door 391 docenten. 228 docenten (58%) 

hebben bij de open vraag (laatste vraag) een inhoudelijke reactie gegeven. 

 

Uitgangsmateriaal/teksten 

Een ruime meerderheid van de respondenten vond de teksten voorafgaand aan de vragen functioneel, 

maar een even grote meerderheid vond de hoeveelheid tekst te groot. Koppelen we dat aan het feit dat 

sommige docenten de teksten soms zelfs misleidend vonden én dat het examen als geheel ook te lang 

werd gevonden, dan ligt hier een aandachtspunt voor de toekomst. 

 

Correctievoorschrift  

Bijna 80% van de respondenten geeft aan dat het correctievoorschrift voldoende houvast biedt. Uit de 

open vraag blijkt echter ook dat veel docenten het correctievoorschrift te lang vinden, dat er teveel 

indienantwoorden en opmerkingen voorkomen en dat goede alternatieve antwoorden juist ontbreken.  

Een alternatief goed antwoord mag op grond van algemene regel 3.3 uit het correctievoorschrift 

gelukkig altijd goed gerekend worden, maar desalniettemin is het goed om bij de constructie te 

bekijken of er alternatieve oplosmethoden te verwachten zijn die niet eenvoudig te beoordelen zijn 

door middel van het bolletjesmodel. Het is een uitdaging om daarnaast ook de lengte van het 

correctievoorschrift terug te brengen, zonder daarmee door te schieten naar een 

correctievoorschrift dat juist weer te weinig houvast biedt bij de correctie. Ook de tips, om punten 

te geven voor elke deelstap en naast een voorbeeldantwoord ook de kernwoorden te geven die 

zeker in het antwoord voor moeten komen, zullen worden beoordeeld op bruikbaarheid. 

Daarnaast blijkt uit de reacties dat het verslag van examenbesprekingen van de NVON wel houvast biedt, 

maar aan de andere kant ook twijfel zaait. Daarnaast wordt opgemerkt dat er door het CvE zelden iets 

wordt gedaan met opmerkingen uit de examenbesprekingen.  

Echter, als opmerkingen aan het CvE worden doorgegeven zal hier naar gekeken worden en als dit 

naar het oordeel van het CvE hout snijdt, dan zal er ook naar gehandeld worden. Daarnaast is het 

voorkomen van ongelijkheid als gevolg van afspraken in het  verslag van een NVON-bespreking 

een bespreekpunt voor overleg tussen CvE en de NVON. 

 

Contexten en vraagtypen 

De contexten worden over het algemeen gevarieerd gevonden en grotendeels functioneel. Wel wordt 

aangegeven dat deze soms herkend worden uit eerdere examens en dus ook niet erg vernieuwend zijn. 

Aan de andere kant wordt opgemerkt dat de vraagtypen juist te vernieuwend zijn en al teveel richting het 

nieuwe scheikundeprogramma gaan. Vooral vraag 2, waarbij een stukje tekst moet worden herschreven, 

wordt hier expliciet genoemd. 

De vaardigheden die in deze vraag worden getoetst, zoals het beoordelen van de betrouwbaarheid

 van informatie en schriftelijk communiceren, worden ook in de syllabus bij het huidige 

examenprogramma beschreven.  

 

N-term 

Ruim 75% van de respondenten vond het examen te lang en 30% beoordeelde het examen als te moeilijk. 

Aan de andere kant wordt bij de open vraag vaak aangegeven dat de N-term van 1,7 met een gemiddelde 

van 6,9 echt te hoog wordt gevonden.  

Een te lang en (te) moeilijk examen leidt automatisch tot een hogere N-term, maar niet tot een 

hoger gemiddelde (want er is juist slechter gescoord). Op basis van de gegevens wordt ook 

bepaald of de populatie beter gepresteerd heeft dan eerdere populaties. Als dat zo is wordt dit 

gehonoreerd met een hoger gemiddeld cijfer. Dit wordt nader uitgelegd in de toetswijzer van Cito: 

http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/normering/equivalering.shtm.  

 

http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/normering/equivalering.shtm

