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Beleidsmatige context
De uitkomsten van de landelijke enquête uit 
2011 kregen in de landelijke media veel aan-
dacht. De samenvatting met de belangrijkste 
resultaten (Kuhlemeier & Kremers, 2013a) 
leidde in de Tweede Kamer tot een stevig 
debat over onder meer de noodzaak van 
integrale tweede correctie. Daarop verzocht 
de staatssecretaris de Inspectie extra toe te 

zien op het naleven van de eisen rond de 
tweede correctie. Daarnaast kondigde hij aan 
de besturen en schoolleiders, samen met de 
VO-raad, aan te spreken op het uitvoeren van 
de regels van correctie van de eindexamens 
en het faciliteren van de tweede correctie. 
Ook verzocht de staatssecretaris de VO-raad 
een pilot uit te voeren om beter zicht te 
krijgen op mogelijke oplossingsrichtingen. De 
VO-raad heeft in het voorjaar van 2014 op 
tien scholen een pilot met omkering van de 
correctievolgorde uitgevoerd (Oberon, 2014). 
Daarbij werd het werk van de kandidaten 
eerst door een corrector van een andere 
school, de gecommitteerde, gecorrigeerd en 
pas daarna door de eigen docent. Uit de pilot 
bleek onder meer dat de tweede correctie nu 
wel integraal werd uitgevoerd en dat onder 
de deelnemende docenten voldoende steun 
bestond voor landelijke invoering (ondanks 
het gegeven dat de beschikbare periode voor 
het corrigeren wat korter en de werkdruk dus 
wat hoger was). Daarop besloot de staats-
secretaris in april 2015 tot omkering van 
de correctievolgorde. Dit betekent dat het 
examenwerk eerst door een docent van een 
andere school en dan pas door de ‘eigen’ 
docent wordt nagekeken. De maatregel zou 
vanaf 2016 ingaan. 
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De schriftelijke enquête 
In de nieuwe enquête zijn dezelfde twaalf 
examenvakken betrokken als in 2011, te weten 
Nederlands vwo, biologie vwo, aardrijkskunde 
vwo, muziek vwo, Duits havo, scheikunde 
havo, geschiedenis havo, tehatex havo, Engels 
gt , wiskunde gt, economie gt en beeldende 
vakken gt. De vakken zijn gelijkelijk verdeeld 
over de vier typen vakken (talen, bèta, gamma 
en kunst) en de drie opleidingstypen (vwo, 
havo en gltl). In alle gevallen ging het om exa-
mens voor het schooljaar 2015-2016. In 2016 
was de respons 58% tegenover 62% in 2011. 
De rapportage over 2016 is gebaseerd op de 
antwoorden van 3540 docenten. Een groot 
deel van de enquêtevragen is ook in 2011 
gesteld. Daardoor kunnen we de gegevens van 
2016 vergelijken met die van 2011.

Docenten besteden evenveel tijd aan 
de tweede correctie als in 2011
Onder verder gelijkblijvende omstandigheden 
kost een volledige correctie meer tijd dan 
een onvolledige correctie. We verwachtten 
dan ook dat docenten in 2016 meer tijd aan 
de tweede correctie zouden besteden dan in 

Doel van de nieuwe enquête 
Het besluit tot omkering van de correctievolg-
orde bleek in het veld op veel weerstand te 
stuiten. In juni 2015 gaf de staatssecretaris aan 
bereid te zijn om het besluit nog een jaar aan 
te houden. Eerst wilde hij bezien of de huidige 
werkwijze met de inzet van alle betrokken 
partijen - VO-raad, onderwijsbonden en vak-
verenigingen - toch goed ingevuld kon worden. 
Tegelijkertijd kondigde hij aan de correctie van 
de centrale examens in 2016 opnieuw door 
Cito te laten onderzoeken. Als docenten de 
tweede correctie nu wel integraal zouden uit-
voeren, zou hij afzien van omkering. Mocht het 
gewenste resultaat uitblijven, zou hij de eerder 
gemelde omkering alsnog in het schooljaar 
2016-2017 in procedure brengen. In dit artikel 
doen we verslag van het nieuwe onderzoek 
naar de correctiepraktijk dat de staatssecreta-
ris in het vooruitzicht stelde. Het doel is een 
antwoord te geven op de vraag in hoeverre de 
correctiepraktijk verbeterd is. Voor een uitge-
breide bespreking van de onderzoeksvragen, 
onderzoeksmethoden en resultaten wordt 
verwezen naar het hoofdrapport (Kuhlemeier 
& Van der Molen, 2016). 

Figuur 1: Gemiddelde aantal uren voor de tweede correctie per examen per jaar
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2011. Dat blijkt echter niet het geval. De twee-
de correctie vergde in 2016 één uur meer tijd 
dan in 2011 (van 12 naar 13 uur).  Dit verschil 
is echter niet significant (op 1%-niveau), zodat 
we moeten aannemen dat de tijdbesteding 
aan de tweede correctie gelijk gebleven is. 
Figuur 1 toont de gemiddelde tijdbesteding 
in uren per jaar per examen. Het gemiddeld 
aantal uren is aangeduid met een cirkel. De 
verticale lijnen rond het gemiddelde symboli-
seren het 99%-betrouwbaarheidsinterval. Te 
zien is dat de examens Nederlands en geschie-
denis duidelijk correctie-intensiever zijn dan 
bijvoorbeeld Duits , Engels en muziek. Het ver-
schil tussen 2011 en 2016 was bij geen van de 
examenvakken significant. We zien er dan ook 
vanaf om deze verschillen te interpreteren. 

Docenten vinden de tweede correc-
tie even belastend als in 2011
In overeenstemming met de gelijk gebleven 
tijdbesteding is de bevinding dat docenten 
de tweede correctie in 2016 even belastend 
vinden als in 2011. Dat de verschillen tussen 
de examenvakken weer groot zijn, wordt 
duidelijk uit figuur 2. Docenten geschiedenis 
en Nederlands ervaren de tweede correctie 
als een veel grotere belasting dan docenten 
Duits, Engels, muziek en beeldende vakken. 

Binnen de afzonderlijke vakken zijn de ver-
schillen tussen de ervaren belasting in 2016 
en 2011 klein. Gegeven de gelijk gebleven tijd-
besteding en ervaren belasting lijkt het niet 
erg waarschijnlijk dat de tweede correctie in 
2016 meer volledig is uitgevoerd dan in 2011. 

Tweede correctie niet beter gefacili-
teerd dan in 2011 
Sinds de vorige enquête naar de correctie-
praktijk heeft het belang van een volledige 
tweede correctie en een betere facilitering 
ervan door de school veel aandacht gekregen. 
Zo vroeg de VO-raad scholen de organisatie 
van de correctie opnieuw te bezien zodat 
docenten optimaal in de gelegenheid worden 
gesteld om de correctie volledig uit te voeren. 
De bonden riepen hun leden op ervoor te 
zorgen dat de uitvoering van de correctie aan 
de vereiste kwaliteit voldoet. Wij verwacht-
ten dan ook dat scholen de tweede correctie 
in 2016 beter zouden faciliteren dan in 2011. 
Anders dan verwacht geeft de facilitering van 
de tweede correctie geen verbetering te zien. 
De enige verandering is dat docenten in 2016 
wat minder vaak een bedrag per examen-
werk ontvangen dan in 2011. En nog meer 
docenten vinden tegenwoordig dat de tweede 
correctie op hun school niet gefaciliteerd 

Figuur 2: Ervaren belasting door de tweede correctie per examen in 2016 (boven) en 2011 (onder)



Examens | augustus 2017 | nr 310

tweede correctoren gaat het om 9% van de 
eerste correctoren, een percentage dat ook 
gevonden werd in een recente enquête van 
de Algemene Onderwijsbond (AOb, 2015). Ter 
vergelijking: zowel in 2011 als 2016 beoor-
deelde 1% van de eerste correctoren volgens 
de tweede correctoren te streng in de zin dat 
kandidaten benadeeld zijn.

Verschillen tussen examenvakken in 
de soepelheid van de eerste correc-
tie
In figuur 3 is voor elk examen en jaar het 
percentage eerste correctoren weergegeven 
dat volgens de tweede correctoren te soepel 
nakijkt in de zin dat kandidaten bevoordeeld 
zijn. De figuur maakt duidelijk dat de bevoor-
deling van kandidaten door de ‘eigen’ docent 
van examen tot examen verschilt. Zo lijkt er 
bij tehatex, beeldende vakken, geschiedenis 
en Nederlands veel vaker sprake van bevoor-
deling dan bij muziek en Duits. De figuur laat 
ook zien dat de verschillen tussen de beide 
jaren duidelijk kleiner zijn dan die tussen 
examens. 

wordt dan destijds. Verder blijken docenten 
nu even ontevreden met de facilitering van de 
tweede correctie als toen. Al met al geeft het 
schoolbeleid voor de tweede correctie geen 
verbetering te zien. Als de tweede correctie 
in 2016 vollediger uitgevoerd zou zijn dan in 
2011, dan komt dat waarschijnlijk niet door-
dat scholen hun docenten nu beter in staat 
stellen om de tweede correctie volledig uit te 
voeren dan destijds. 

Tweede correctie niet objectiever 
dan in 2011
Behalve volledig en zorgvuldig moet de cor-
rectie ook objectief zijn. Eerste correctoren 
mogen kandidaten bijvoorbeeld niet bevoor-
delen of benadelen door een te soepele of te 
strenge beoordeling. Een belangrijke reden 
om in te zetten op volledige tweede correctie 
is de verwachting dat dit de objectiviteit van 
de correctie ten goede komt. Anders dan 
verwacht zijn hiervoor in onze enquête geen 
aanwijzingen gevonden. In 2016 beoorde-
len evenveel eerste correctoren hun ‘eigen’ 
kandidaten  te soepel (in de zin dat leerlingen 
bevoordeeld zijn) als in 2011. Volgens de 

Figuur 3: Percentage eerste correctoren dat te soepel beoordeelde in de zin dat kandidaten bevoor-
deeld zijn (bron: tweede corrector)
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Tweede correctie in 2016 vollediger 
uitgevoerd dan in 2011 
Drie vragen over de volledigheid van de 
tweede correctie zijn zowel in 2016 als 2011 
aan de tweede correctoren gesteld, zodat we 
de uitkomsten kunnen vergelijken. Het betreft 
de vraag naar de volledigheid van de tweede 
correctie, het percentage gecorrigeerde kandi-
daten en het percentage nagekeken vragen. 
De eerste vraag beschrijft de situatie waarin 
de tweede corrector het examenwerk geheel 
in overeenstemming met de wettelijke voor-
schriften integraal nakijkt. De formulering was: 
‘Ik heb het examenwerk van alle kandidaten 
volledig nagekeken’. De respondent kon kiezen 
uit de antwoordmogelijkheden ‘Klopt hele-
maal’, ‘Klopt’, ‘Klopt niet’ en ‘Klopt helemaal 
niet’. De antwoorden van de tweede cor-
rectoren in 2016 en 2011 zijn samengevat in 
figuur 4. Op basis van alleen de eerste vraag 
heeft 44% van de tweede correctoren in 2011 
volgens eigen opgave alles helemaal volledig 
nagekeken en in 2016 was dit percentage ge-
stegen naar 72%. Deze docenten beantwoord-
den de vraag met ‘Klopt helemaal’. Nemen 

we de antwoorden ‘Klopt helemaal’ en ‘Klopt’ 
samen, dan zijn de overeenkomstige percenta-
ges  76%  in 2011 tegenover 95% in 2016. 
 
Meer precieze informatie is verkregen door 
de antwoorden op drie gemeenschappelijke 
vragen over de volledigheid van de tweede 
correctie met elkaar in verband te brengen. 
Uitgerekend is hoeveel tweede correctoren de 
tweede correctie naar eigen zeggen helemaal 
volledig uitvoeren, alle kandidaten corrige-
ren (voor een of meer vragen) en alle vragen 
nakijken (voor een of meer kandidaten). Van 
alle tweede correctoren voldoet in 2016 69% 
aan dit drieledige criterium tegenover 42% in 
2011. 

Verschillen tussen examenvakken in 
de volledigheid van de tweede cor-
rectie
Figuur 5 toont het percentage integraal 
nakijkende tweede correctoren per jaar per 
examen (berekend op basis van het driedelige 
criterium). De verschillen tussen examens 
zijn groot. In 2016 kijken tweede correcto-

Figuur 4: De volledigheid van de tweede correctie per jaar (bron: tweede corrector; percentage 
docenten per jaar) 
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ren biologie en wiskunde bijvoorbeeld veel 
vollediger na dan hun collega’s geschiedenis, 
aardrijkskunde en tehatex. Het verschil tussen 
2016 en 2011 verschilt sterk van examen tot 
examen. Bij Nederlands en geschiedenis is 
het percentage integraal nakijkende tweede 
correctoren sinds 2011 meer dan verdubbeld 
terwijl de toename bij Engels en Duits veel 
minder groot is.
 
Hoe onvolledig is onvolledig?
De enquête heeft ook laten zien hoe docen-
ten te werk gaan als zij niet alles helemaal 
nakijken (Loeffen & Eikelboom, 2017). Die 
gegevens baseren we op de 280 docenten 
die hun antwoord op de eerste vraag naar de 
volledigheid van de tweede correctie nader 
toelichtten.  Van degenen die een toelichting 
gaven, heeft 56% alle kandidaten en alle vra-
gen gecorrigeerd, 13% keek de open vragen na 
maar sloeg (een deel van) de meerkeuzevra-
gen over, 21% corrigeerde niet alle kandidaten 
en/of niet alle vragen, 2% gaf een toelichting 
die niet gecodeerd kon worden en 8% van de 
toelichtingen was off-topic.

Ogenschijnlijk tegenstrijdige resulta-
ten
De toename van het percentage docenten dat 
naar eigen zeggen volledig nakijkt, staat op
gespannen voet met de eerder besproken 
resultaten. Daar concludeerden we dat de 
tweede correctie anno 2016 niet veel volledi-
ger uitgevoerd kan zijn dan in 2011. Immers, 
de tweede correctie kost in 2016 niet meer tijd 
dan in 2011, docenten ervaren de tweede cor-
rectie als even belastend, scholen faciliteren 
de tweede correctie niet beter en eerste cor-
rectoren beoordelen even vaak te soepel (in 
de zin dat kandidaten bevoordeeld zijn) als in 
2011. Een verklaring voor deze ogenschijnlijke 
discrepantie is vooralsnog moeilijk te geven. 
Een van de vele mogelijke verklaringen is dat 
de tweede correctie ten tijde van de vorige en-
quête naar de correctiepraktijk nog niet in de 
schijnwerpers stond. Ook hing de dreiging van 
omkering van de correctievolgorde toen nog 
niet in de lucht. Mogelijk heeft dit docenten 
meer bewust gemaakt van de voordelen van 
de huidige correctieprocedure  waardoor zij de 
volledigheid van de tweede correctie nu posi-
tiever beoordelen dan toen. Uiteraard hebben 

Figuur 5: Percentage volledig nakijkende tweede correctoren per examen per jaar (berekend op 
basis van het driedelige criterium)
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wij samen met anderen gezocht naar alter-
natieve verklaringen voor de geconstateerde 
inconsistenties in de onderzoeksresultaten. Tot 
op heden bleken deze echter weinig aanneme-
lijk. In het onderzoeksrapport moesten wij dan 
ook concluderen dat de vraag of de tweede 
correctie anno 2016 vollediger wordt uitge-
voerd dan in 2011 moeilijk te beantwoorden is 
(Kuhlemeier & Van der Molen, 2016).

Omkering van de correctievolgorde 
lijkt een te zwaar middel
Volgens de docenten wordt de tweede cor-
rectie nu vollediger uitgevoerd dan in 2011. 
Als het klopt wat docenten zeggen, dan 
varieert het percentage tweede correctoren 
dat nog niet volledig nakijkt van 31% tot 5%. 
Gegeven de beperkte omvang van deze groep 
vragen wij ons af of omkering van de cor-
rectievolgorde niet een te zwaar middel is. 
Volledige tweede correctie (en omkering van 
de correctievolgorde) is immers geen doel op 
zich. Het is vooral een middel om ervoor te 
zorgen dat de eerste correctie objectief wordt 
uitgevoerd en alle kandidaten het cijfer krijgen 
dat zij verdienen. Hierbij doelen wij vooral op 
de relatief kleine groep van eerste correc-
toren die te soepel beoordeelt in de zin dat 
kandidaten bevoordeeld worden. De precieze 
omvang van deze kleine groep is vooralsnog 
moeilijk te bepalen. Volgens de tweede correc-
toren uit  ons onderzoek en een AOb-enquête 
(2015) gaat het om ongeveer 9% van de eerste 
correctoren. Een vergelijkbaar percentage 
werd na omrekening ook gevonden in het 
Panelonderzoek Vierde Correctie bij de vakken 
geschiedenis en tehatex (Kuhlemeier, Gitsels, 
Boom & Van de Kerkhof, 2012). Hoe kunnen 
we er dan toe bijdragen dat deze kleine groep 
objectiever ofwel minder toegeeflijk gaat 
nakijken? Het is de vraag of omkering van de 
correctievolgorde daarvoor een effectief en 
proportioneel middel is. De omkering brengt 
namelijk ook ongewenste neveneffecten met 
zich mee (AOb, 2015). Er zijn minder ingrij-
pende en waarschijnlijk effectievere middelen 
voorhanden die de huidige correctiesystema-

tiek intact laten. Hierbij denken wij vooral aan 
bemiddeling door vakinhoudelijk onderlegde 
deskundigen op het moment dat een tweede 
corrector constateert dat de eerste corrector 
onverklaarbaar  toegeeflijk beoordeeld heeft. 
Een tweede mogelijkheid is onaangekondigde 
steekproefsgewijze controle van examenwerk 
na afloop van de examenperiode die ongetwij-
feld preventief zal werken.

Hoe nu verder
Gezien de tegenstrijdige resultaten is het 
moeilijk om een eenduidig antwoord te geven 
op de vraag of de tweede correctie anno 2016 
vollediger wordt uitgevoerd dan in 2011. 
Het onderzoeksrapport is november 2016 
aangeboden aan de Tweede Kamer. In de 
aanbiedingsbrief wijst de staatssecretaris op 
de door docenten geconstateerde verbetering 

Volgens docenten wordt 
de tweede correctie nu 

vollediger uitgevoerd 
dan in 2011
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ten opzichte van de situatie in 2011. Hij geeft 
daarin tevens aan dat er nog ruimte is voor 
verbetering. De komende twee jaar worden 
verschillende maatregelen getroffen ter 
verdere verbetering van de tweede correctie. 
Zo zullen de betrokken partijen hun achterban 
weer oproepen om de correctie goed uit te 
voeren en te faciliteren. Gedurende de exa-
mencampagne 2017 hebben de VO-raad, FvOV 
en de bonden weer een meldpunt onderhou-
den voor opmerkingen over de praktijk van 
de correctie. Ook heeft de FvOV een digitale 
vragenlijst verspreid onder haar leden. Zo-
doende werd invulling gegeven aan het blijven 
monitoren van de correctiepraktijk zoals de 
tweede kamer dit had verzocht. 
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