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Maken en meten: 
de beoordeling van 
het CPE beeldende 
vakken vmbo
Hugo Gitsels, Marjanne Knüppe-Hüsken, Annick van Beukering en Hans Kuhlemeier

Vmbo-leerlingen met beeldende vakken als eind-
examenvak moeten naast een schriftelijk examen 
een centraal praktisch examen (CPE) doen. Cito heeft 
onderzocht of het huidige beoordelingsmodel verbe-
terd kan worden door te werken met een rubrics-
model. In een tweede onderzoek hebben we verkend 
in hoeverre beoordeling op basis van gedigitaliseerde 
portfolio's vergelijkbaar is met beoordeling van 
fysieke portfolio's. In dit artikel beschrijven we de 
bevindingen uit beide deelonderzoeken.
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Bij de invoering van het vmbo in 1999 werd, als opvolger van de vakken 
tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen, het vak beeldende vakken 
(ook wel beeldende vorming genoemd) ingevoerd. Aan de bestaande disci-
plines werd audiovisuele vorming toegevoegd. Het vak kent een centraal 
examen (CE) dat uit twee componenten bestaat: een centraal praktisch 
examen (CPE) dat voor tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen en 
audiovisuele vorming disciplinair is ingevuld, en een theoretisch centraal 
schriftelijk examen (CSE) dat voor deze disciplines identiek is. In 2003 werd 
het eerste CE beeldende vorming afgenomen.
 Het CE is thematisch van opzet, met elk jaar een eigen thema. Dit wordt 
uitgewerkt in de vorm van een magazine. In het theorie-examen (CSE) vormt 
beeldbeschouwing een belangrijk onderdeel. Daarnaast toetst het examen 
kunsthistorische kennis rondom het thema. Ook bij het CPE gaat het om een 
centraal gestelde opdracht, gekoppeld aan het jaarthema. De opdracht dient 
volgens een stappenplan in ruim zeven klokuren te leiden tot een eindwerk-
stuk. Het werkstuk vraagt van de leerling weloverwogen keuzes voor de 
uitgangspunten, voorstelling, beeldende aspecten, materialen en technieken. 
 De praktische opdracht is uitgewerkt in een opgavenboekje. Belangrijke 
aspecten zijn het procesmatig werken en de re lectie op het proces. De eigen 
docent (examinator) beoordeelt het werk en daarnaast is er een tweede 
corrector. Bij de centrale examens is die tweede corrector in de regel een 
examinator van een andere school (de toewijzing daarvan wordt centraal 
georganiseerd door DUO). Bij het CPE vmbo is dat niet zo: hier werft de eigen 
docent ofwel de schoolleiding zelf iemand. Docent/examinator en tweede 
beoordelaar moeten hun taak ona hankelijk van elkaar uitvoeren.
 Hieronder gaan we eerst nader in op enkele relevante aspecten van 
beoordelen. Vervolgens beschrijven we de bevindingen uit onze twee 
deelonderzoeken naar manieren om de huidige beoordeling van het CPE te 
verbeteren. 

De eerste en tweede correctie 

Kuhlemeier en Kremers (2013) onderzochten de beoordelingspraktijk bin-
nen de centraal schriftelijke examens van verschillende vakken op havo/
vwo-niveau. Dit onderzoek wees uit dat de scores van de tweede correctie 
nauwelijks afweken van die van de eerste correctie door de ‘eigen’ docent. 
Daarnaast bleken eerste correctoren van verschillende scholen onderling 
sterk te verschillen in soepelheid van de beoordeling. Dit leidt tot een onge-
lijke beoordeling van leerlingen. Verder bleken binnen het onderzoek inge-
zette 'derde correctoren' gemiddeld beduidend lagere scores toe te kennen 
dan zowel de eigen docent als de tweede corrector. Het vermoeden bestaat 
dat eigen docenten hun rol als examinator niet willen of kunnen onderschei-
den van hun rol als opleider. 
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Wij verwachten dat ons onderzoek naar de beoordelingspraktijk bij het CPE 
voor vmbo vergelijkbare resultaten oplevert. Het gaat immers ook bij dit 
examen om eigen docenten die optreden als eerste corrector.

Beoordelingsmodellen voor complexe taken

Voor complexe taken, zoals het maken van beeldend werk, bestaan verschil-
lende soorten beoordelingsmodellen, variërend van globaal tot gedetailleerd 
en van holistisch tot analytisch. Uit onderzoek van Hafner en Hafner (2003) 
binnen het vak biologie en uit de metastudie van Johnson en Svingby (2007) 
bleek dat rubrics bij de beoordeling van complexe taken betrouwbaarder 
zijn, meer dan bijvoorbeeld een holistische benadering. Johnson en Svingby 
concluderen dat vooral analytische rubrics, waarbij verschillende deelaspec-
ten van een taak expliciet worden onderscheiden, een bijdrage leveren aan 
een hogere betrouwbaarheid. Ze noemen als tweede voordeel van rubrics bij 
het beoordelen van complexe taken de 'credibility': het beoordelen op deze 
manier is valide of passend bij complexe opdrachten.
 Kuhlemeier, Hemker en Van den Bergh (2013) deden onderzoek naar het 
effect van verschillende beoordelingsformats op de hoogte en betrouwbaar-
heid van de scores op een praktijkgericht examen. Daarbij bleek dat zoge-
heten positief onevenwichtige beoordelingsschalen een probaat middel zijn 
ter bestrijding van een al te soepele beoordeling (toegee lijkheidsfouten). 
Een evenwichtige beoordelingsschaal bevat evenveel positief als negatief 
geformuleerde schaalpunten (bijvoorbeeld: zeer goed, goed, slecht en 
zeer slecht), terwijl een positief onevenwichtige schaal meer positieve dan 
negatieve labels bevat (bijvoorbeeld: zeer goed, goed, redelijk en slecht). Het 
grotere aantal positieve schaalpunten zorgt voor een betere discriminatie 
tussen leerlingen in het positieve bereik van de schaal (waar zich bij een te 
toegee lijke beoordeling de meeste leerlingen bevinden). Anders gezegd: in 
vergelijking met een evenwichtige schaal moet de kandidaat met een positief 
onevenwichtige schaal een hogere prestatie behalen om het zelfde aantal 
punten te vergaren.

Digitale beoordeling

Dorn en Sabol (2006) voerden in de Verenigde Staten een onderzoek uit 
naar de beoordeling van gedigitaliseerde portfolio's van (tweedimensio-
naal) beeldend werk. Ze benoemen verschillende voordelen van digitaal 
beoordelen: beter hanteerbare portfolio's en daardoor een minder tijdro-
vende beoordeling, de mogelijkheid om portfolio's snel naast elkaar te zien 
en met elkaar te vergelijken en een beperkt beroep op fysieke opslagruimte 
bij digitalisering, waardoor portfolio's langer bewaard (kunnen) worden. 



29

Hugo Gitsels, Marjanne Knüppe-Hüsken, Annick van Beukering en Hans Kuhlemeier | Maken en meten

Deze voordelen kunnen helpen om beoordelingseffecten, waaronder norm-
verschuiving tegen te gaan. Bekend is dat beoordelaars geneigd zijn zich 
in de strengheid van hun beoordelingen aan te passen aan het gemiddelde 
prestatieniveau van een groep leerlingen. Voor het CPE zouden portfolio's in 
wisselende (niet klas- of schoolgebonden) samenstellingen gepresenteerd 
kunnen worden. Concreet zou dit kunnen betekenen dat een docent uit Den 
Helder en een docent uit Maastricht het werk van een leerling uit Almere 
beoordelen en dat zij dit werk kunnen vergelijken met het werk van leerlin-
gen uit Groningen uit datzelfde examenjaar.
 Uit het onderzoek van Dorn en Sabol bleek dat de scores op basis van 
digitale portfolio’s consistent zijn met die op basis van fysiek werk, in beide 
procedures werden vergelijkbare gemiddelde scores toegekend. Ook bleek 
dat de beoordelaarsovereenstemming in beide gevallen acceptabel is, waar-
bij de beoordeling van fysiek werk een iets hogere overeenstemming liet 
zien tussen de beoordelaars. Daarnaast melden Dorn en Sabol dat docenten 
de praktische voordelen van digitale portfolio's wél zien, maar bedenkingen 
hebben bij de betrouwbaarheid van de inschatting van het niveau van een 
leerling bij een digitale beoordeling. 
 Gezien de resultaten van het onderzoek van Kuhlemeier en Kremers 
(2013) naar de correctie van centraal schriftelijke examens verwachtten we 
nauwelijks verschillen tussen scores van eerste en tweede correctoren bij het 
praktijkexamen voor het vmbo. Ook verwachtten we dat derde correctoren 
aanzienlijk strenger zijn. Daarnaast veronderstelden we op basis van het 
onderzoek van Johnson en Svingby (2007) en Kuhlemeier, Hemker en Van den 
Bergh (2013) dat het inzetten van een meer gespeci iceerd beoordelingsmo-
del op basis van rubrics leidt tot een grotere beoordelaarsovereenstemming. 
 In 2012 deden we onderzoek om bovenstaande hypotheses te veri iëren. 
Als aanvulling op dit onderzoek hebben wij een inventarisatie uitgevoerd. 
Onder de deelnemende beoordelaars is geïnventariseerd hoe zij het huidige 
beoordelingsmodel van het CPE ervaren en wat hun mening is over de voor 
ons onderzoek ontwikkelde rubrics. Daarnaast hebben we gepeild hoe de 
tweede correctie van het CPE wordt ingevuld. De vraag in hoeverre niet-
vakdeskundigen optreden als tweede corrector stond daarbij centraal.
 De resultaten van het onderzoek van Dorn en Sabol naar digitale beoor-
deling gaven aanleiding tot een vervolg op ons eerste deelonderzoek. In 2013 
onderzochten we of een digitale beoordeling tot hogere of lagere scores leidt 
dan de beoordeling van fysieke portfolio's van het CPE. Daarnaast keken we 
of er bij digitale beoordeling sprake is van een hogere of lagere beoorde-
laarsovereenstemming. Ook bij dit tweede deelonderzoek voerden we een 
peiling uit onder deelnemende docenten om te achterhalen hoe zij de digitale 
beoordeling ervaren. Hieronder beschrijven we de opzet en resultaten van 
beide deelonderzoeken.
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Deelonderzoek 1

De ontwikkeling van een nieuw instrument
In lijn met de bevindingen van Johnson en Svingby (2007) en Kuhlemeier, 
Hemker en Van den Bergh (2013) hebben we een aangepast, meer gespeci i-
ceerd beoordelingsmodel met rubrics opgesteld voor het CPE. Het huidige 
beoordelingsmodel van het CPE kent, parallel aan het opgavenboekje, vijf 
onderdelen: (A) Oriënteren, (B) Beeldend onderzoeken, (C) Vaststellen 
ontwerp, (D) Uitwerken werkstuk en (E) Analyseren en evalueren. Ook ons 
nieuwe model volgt de opbouw van het opgavenboekje en kent dezelfde vijf 
onderdelen als het huidige model. Bij het opstellen hebben we handboeken 
gebruikt voor het opstellen van rubrics (Burke 2011; Taggart, Phifer, Nixon & Wood 
2001) en van bestaande rubrics voor de kunstvakken (het model van het  
International Baccalaureate Organization (2007, n.d.) en de beoordelingsma-
trix voor beeldende processen, ontwikkeld door Van de Kamp (2012)). 
De rubrics in ons model zijn opgesteld door toetsdeskundigen voor de kunst-
vakken van Cito in samenwerking met docenten uit het voortgezet onderwijs 
en experts in kunsteducatie van ArtEZ Hogeschool voor de kunsten. 
 Het huidige beoordelingsmodel van het CPE is globaal van opzet. Het 
duidt per te beoordelen onderdeel aan op welk aspect of aspecten er beoor-
deeld moet worden. Deze aanduiding is grofweg gebaseerd op de (deel)
opdrachten aan de kandidaat in het opgavenboekje. Daarnaast bevat het 
een of meer aandachtspunten voor de beoordeling en  de mogelijke score-
toekenning. Deze laatste varieert bijvoorbeeld van 0 tot 2 scorepunten ('C 
Vaststellen ontwerp') tot 0 tot 25 scorepunten ('D Uitvoeren werkstuk'). Het 
huidige (www.lkca.nl/model-vigerend) en het nieuwe beoordelingsmodel 
(www.lkca.nl/model-nieuw) zijn te vinden op de website van het LKCA.1

Bij het opstellen van het nieuwe beoordelingsmodel:
• zijn per te beoordelen onderdeel (A tot en met E) verschillende prestatie-

niveaus gede inieerd. Per prestatieniveau zijn kwalitatieve beschrijvingen 
opgenomen. Deze beschrijvingen betreffen vaardigheden die een leerling 
moet tonen bij het desbetreffende niveau.

• is aan elk prestatieniveau een score gekoppeld. Deze score kan per niveau 
uit meer dan één punt bestaan. Bijvoorbeeld: bij 'A, Oriënteren' kunnen 
aan het hoogste niveau bijvoorbeeld vijf of zes punten worden toegekend, 
aan het niveau eronder drie of vier en het niveau daar onder één of twee. 
Hierdoor kan de beoordelaar nuance aanbrengen in zijn beoordeling en 
kan hij er bijvoorbeeld voor kiezen om bij de hoogste wél vijf en géén zes 
punten toe te kennen als een leerling niet aan alle, maar wel aan veel van 
de genoemde kwalitatieve beschrijvingen voldoet.

1.   Het onderzoeksverslag Maken en Meten, het opgavenboekje en de uitwerkbijlage van  
  het CPE beeldende vakken zijn op te vragen bij de auteurs van dit artikel.
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• is er gestreefd naar gebruik van positief onevenwichtige beoorde-
lingsschaaltjes (dus meer positieve dan negatieve labels).

• is het gewicht in score per onderdeel a hankelijk van zowel de hoeveel-
heid tijd die een leerling heeft voor het onderdeel als de complexiteit van 
de taak van het onderdeel.

• is ernaar gestreefd om, a hankelijk van de hoogte van de score bij een 
onderdeel, een passend aantal prestatieniveaus te de iniëren, alsmede 
een passend aantal kwalitatieve omschrijvingen. Bijvoorbeeld: 'D, 
Uitvoeren werkstuk' met een maximumscore van twintig punten, kent zes 
niveaus met telkens vier beschrijvingen, terwijl 'C, Vaststellen ontwerp' 
met een maximumscore van zes punten, vier niveaus met telkens twee 
beschrijvingen heeft. 

Het doel van deze opzet is om de beoordelaar voldoende handvatten te 
bieden om telkens tot eenzelfde afgewogen beslissing te komen bij het toe te 
kennen aantal scorepunten.

Werven van scholen, kandidaten en beoordelaars
We hebben twaalf scholen benaderd met het verzoek portfolio's - en de daar-
aan toegekende scores - van het CPE 2012 te leveren. Om logistieke redenen 
kozen we voor portfolio’s van het vak tekenen en voor scholen in de regio 
Arnhem. Samen leverden zij 45 portfolio's.
 Aan het experiment namen vijf correctoren/beoordelaars deel. Het betrof 
docenten die werden geworven via de website Digischool in de vakcommu-
nity beeldende vakken. Ook stuurden we een email aan docenten beeldende 
vorming uit het adressenbestand van Cito. In totaal hebben we zo'n drie-
honderd docenten benaderd. Voorwaarden om op te treden als beoordelaar 
waren een ruime ervaring als beoordelaar van het CPE beeldende vorming 
vmbo en bekendheid met het thema van het CPE uit het jaar 2012 (thema 
Groen). Uit dertig reacties was het mogelijk om vijf (maar niet meer) beoor-
delaars te selecteren die aan deze beide criteria voldeden.

Opzet van de beoordelingssessie
Elk portfolio werd door vier verschillende beoordelaars nagekeken: twee 
beoordeelden een portfolio met het huidige beoordelingsmodel en twee 
andere met het nieuwe model. De toewijzing was zodanig dat elke beoorde-
laar het portfolio van een leerling slechts één keer te zien kreeg. Per con-
ditie (vigerend versus nieuw) heeft iedere beoordelaar achttien portfolio’s 
beoordeeld. Het ontwerp zat zo in elkaar dat beide beoordelingsmodellen 
even vaak zijn gebruikt (zie voor meer informatie Gitsels, Knüppe-Hüsken, Kuhlemeier 
& Van Beukering 2014). 
 Voorafgaand kregen de beoordelaars een mondelinge instructie van onge-
veer drie kwartier over de achtergronden van het onderzoek, de opzet van 
het experiment en  het nieuw ontwikkelde beoordelingsmodel. De portfolio’s 
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bevonden zich in twee verschillende ruimtes en lagen in plastic mappen op 
vrij geplaatste tafels. Binnen de mappen was geen volgorde aangebracht van 
moodboard, schetsen, studies en eindwerkstukken en de stukken waren ook 
niet  genummerd. De derde correctoren beschikten niet over de scores van 
de eerste en tweede correctoren.
 Na a loop van de beoordelingssessie vond een rondetafelgesprek 
plaats waarin het experiment en het nieuwe beoordelingsinstrument 
werden geëvalueerd. Ook werd de huidige praktijk van de CPE beoordeling 
besproken.

Verschillen in scores
Van elke leerling ofwel portfolio waren voor elk van de vijf beoordelingson-
derdelen scores beschikbaar van de eerste corrector,  de tweede corrector,  
de vijf derde correctoren met het huidige beoordelingsmodel en van de vijf 
derde correctoren met het nieuwe beoordelingsmodel. Tabel 1 toont het 
gemiddelde percentage van de maximumscore en de bijbehorende stan-
daarddeviaties per beoordelingsonderdeel per correctieprocedure. Omwille 
van de vergelijkbaarheid van condities zijn de scores per beoordelingsonder-
deel omgezet naar een percentage van de maximumscore.

Tabel 1. Gemiddelde scores en standaarddeviaties per correctieprocedure per      
beoordelingsaspect

Te zien is dat de derde correctoren aanzienlijk strenger beoordeelden dan de 
eerste en tweede correctoren. De gemiddelde totaalscore voor de eerste en 
tweede correctie bedroeg 71.85 en voor de derde correctoren was dat 62.37. 
Ook is te zien dat de beoordeling met de nieuwe rubrieken een aanzienlijk 
lagere gemiddelde totaalscore opleverde, te weten 55.96. 

Correctie Beoordelingsaspect
procedure
 A*  B  C  D  E  Totaal
 GEM SD GEM SD GEM SD GEM SD GEM SD GEM  SD
Eerste corr. 67.78 22.37 69.63 19.45 71.11 29.17 73.87 13.71 69.21 16.10 71.73 11.83

Tweede corr. 70.00 26.44 67.90 19.85 73.33 31.26 73.96 13.42 70.79 16.95 71.96 11.97

Derde corr. 59.01 26.35 52.33 19.89 66.86 22.97 68.65 12.08 53.49 14.98 62.37 11.06
huidige model
Derde corr.   55.11 24.33 46.20 17.92 56.63 19.73 63.00 15.34 54.56 16.99 55.96 13.51
nieuw model

* Noot. A = Oriënteren, B = Beeldend onderzoeken, C = Vaststellen ontwerp, D = Uitwerken werkstuk en 
               E = Analyseren en evalueren; Totaal = gemiddelde over A tot en met E. 
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Verschillen in betrouwbaarheid
De mate van overeenstemming tussen beoordelaars is bepaald met de intra-
class correlation (ICC; Shrout & Fleiss 1979). Zoals gebruikelijk hebben we twee 
schattingen van de ICC gerapporteerd: één voor elke individuele beoordelaar 
en één voor het gemiddelde of de som van de scores van alle beoordelaars 
samen (zie tabel 2). 
 Als maat voor het verschil tussen de toegekende scores met het huidige 
en het nieuwe beoordelingsmodel rapporteren we in tabel 2 ook de effect-
grootte. Daarin is het verschil tussen de gemiddelden van de beide beoorde-
lingsmodellen uitgedrukt als een proportie van de standaarddeviatie. Bij de 
evaluatie van de grootte van de verschillen baseren we ons op de vuistregel 
van Cohen (1977), waarbij .20, .50 en .80 respectievelijk een klein, middel-
groot en groot verschil vertegenwoordigt. 

Tabel 2.  Betrouwbaarheid per beoordelingsmodel per aspect (N = 45)

Allereerst valt op dat de betrouwbaarheid van de beoordeling met het 
nieuwe model nergens lager is dan die met vigerende model. De onderdelen 
B, C, D en E en de totaalscore lijken met het nieuwe model duidelijk betrouw-
baarder beoordeeld te zijn dan met het huidige model. In het bijzonder bij de 
onderdelen  C en E en bij de totaalscore lijkt er sprake van een aanzienlijke 
betrouwbaarheidswinst. Bij onderdeel C stijgt de individuele betrouwbaar-
heid door het nieuwe model van .22 naar .47, bij E van .14 naar .50 en bij de 
totaalscore van .43 naar .71. Daarentegen lijkt het voor de betrouwbaarheid 
van de beoordeling van onderdeel 'A, Oriënteren' weinig uit te maken of de 
beoordelaars het huidige of het nieuwe beoordelingsmodel gebruikt hebben.

Resultaten rondetafelgesprek
Uit het rondetafelgesprek bleek dat beoordelaars geen bedenkingen hadden 
bij de procedures en het beoordelingsmodel zoals deze nu gelden in het CPE. 

Betrouw- Beoordelingsaspect
baarheid
 A*  B  C  D  E  Totaal
 R  r  r  R  R  r 
Vigerend model            
ICC individueel .54  .45  .22  .44  .14  .43 
ICC gezamenlijk .70  .62  .36  .61  .25  .60 
Nieuw model             
ICC individueel .57  .59  .47  .67  .50  .71 
 ICC gezamenlijk .73  .74  .64  .81  .67  .83 

* Noot. A = Oriënteren, B = Beeldend onderzoeken, C = Vaststellen ontwerp, D = Uitwerken werkstuk en 
               E = Analyseren en evalueren; Totaal = gemiddelde over A tot en met E. 
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Het zich eigen maken van het nieuwe model kostte aanvankelijk veel tijd. De 
grote informatiedichtheid ervan vormde daarbij een struikelblok. Na verloop 
van tijd ontwikkelden beoordelaars routine met het nieuwe model. De toe-
name van het aantal criteria en de wijze waarop deze - weliswaar complex 
- geformuleerd waren, ervoeren zij als helder; veel helderder dan het huidige 
model. 
 De beoordelaars zeiden geen situaties te kennen bij het CPE waarin niet-
vakdeskundigen als tweede corrector optraden en dat ze dat ook te allen 
tijde zouden willen voorkomen. 
 Als aanvulling op het rondetafelgesprek is via de mailinglist van 
Digischool aan correctoren de vraag gesteld of er niet-vakdeskundigen 
optreden als tweede corrector bij het CPE. Op deze vraag kwamen twintig 
reacties binnen en volgens geen enkele corrector werd gebruik gemaakt van 
niet-vakdeskundigen.

Deelonderzoek 2

Opzet van de beoordelingssessie
Van de 45 portfolio’s uit het eerste deelonderzoek kozen we er achttien voor 
het onderzoek naar digitaal beoordelen. Deze portfolio’s zijn zo gekozen dat 
ze het volledige vaardigheidsbereik dekken. Voor het tweede deelonderzoek 
zijn wederom correctoren geworven via de vakcommunity beeldende vakken 
van Digischool volgens dezelfde voorwaarden als in het eerste deelonder-
zoek. Er meldden zich 35 beoordelaars aan die voldeden aan de criteria (er 
vond geen verdere selectie plaats). De vijf derde correctoren uit het eerste 
deelonderzoek maakten ook deel uit van deze groep van 35 correctoren. 
Elke corrector beoordeelde een aselecte steekproef van vijf portfolio’s en elk 
portfolio is door negen of tien verschillende beoordelaars nagekeken.
 Alle portfolio's werden gedigitaliseerd en de procesbeschrijvingen van 
de leerlingen werden omgezet naar pdf-bestanden. De schetsen, studies en 
eindwerkstukken uit de verschillende portfolio's zijn onder gelijke condities 
digitaal gefotografeerd. De werkstukken zijn in beeld gebracht tegen een 
neutrale achtergrond. Bij het fotograferen is de vermoedelijke procesvolg-
orde aangehouden, deze stond immers niet (bijvoorbeeld door nummering) 
vermeld op de werkstukken: eerst werd het moodboard gefotografeerd, ver-
volgens de schetsen en studies en uiteindelijk het eindwerkstuk. Daarnaast 
werden van elk eindwerkstuk enkele detailopnamen gemaakt. De foto's 
hadden een bestandsformaat van ongeveer 1mb, grootte: 3264 x 2488 pixels, 
480 dpi. Dit formaat bood voldoende kwaliteit om bij een digitale presen-
tatie het werk meer dan schermgroot in beeld te brengen. De foto's zijn per 
portfolio bijeengebracht in een digitale map, waarbij door de automatische 
nummering van de bestanden de volgorde werd bepaald. 
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Voorafgaand aan de beoordelingsprocedure kregen de deelnemende cor-
rectoren een test opgestuurd ter vervanging van de mondelinge instructie uit 
het eerste deelonderzoek 1. De test bestond uit drie voorbeeldportfolio's met 
daarbij het nieuwe beoordelingsmodel voorzien van een korte toelichting. 
Beoordelaars konden desgewenst vragen stellen. De beoordelaars kregen, 
na het doen van de test, elk vijf porfolio's toegezonden op cd, met daarbij 
vijf beoordelingsformulieren. Zij mochten de beoordeling uitvoeren waar en 
wanneer hen dit goed uitkwam. 

Verschillen in scores
Per portfolio hebben we per beoordelingsonderdeel het gemiddelde bere-
kend over de scores van de negen à tien beoordelaars. Omwille van de 
vergelijkbaarheid zijn de scores van deelonderzoek 1 en 2 omgezet naar een 
percentage van de maximaal haalbare score. 
 Tabel 3 toont per onderdeel de gemiddelde percentages voor de beide 
beoordelingscondities: beoordeling van papieren portfolio’s met het nieuwe 
beoordelingsmodel en beoordeling van digitale portfolio’s eveneens met het 
nieuwe beoordelingsmodel. 

Tabel 3. Gemiddeld percentage van de maximaal haalbare score per aspect per 
conditie (N = 18)

De gemiddelden voor de beoordeling van digitale portfolio’s zijn nergens 
lager dan die van papieren portfolio’s. De effectgroottes voor het verschil 
tussen de gemiddelden bedragen voor de onderdelen A, B, C, D, E en de 
totaalscore respectievelijk .13, .56 ,74, .09, .09 en .35. Volgens de vuistregel 
van Cohen (1997) zijn de verschillen tussen de gemiddelden van de beide 
correctieprocedures bij de onderdelen A, D en E verwaarloosbaar klein. Bij 
de totaalscore gaat het om een klein tot middelgroot verschil, bij onderdeel 
B betreft het een middelgroot verschil en bij C kan het verschil zelfs als groot 
gekarakteriseerd worden. 

Conditie A*  B  C  D  E  Totaal
 R  r  r  R  R  r 
Papier   50.98  42.13 57.41 62.92 56.86 54.94
nieuwe model           
Digitaal  53.89  50.83 69.44 64.08 58.24 59.00
nieuwe model

* Noot. A = Oriënteren, B = Beeldend onderzoeken, C = Vaststellen ontwerp, D = Uitwerken werkstuk en 
               E = Analyseren en evalueren; Totaal = gemiddelde over A tot en met E. 
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Verschillen in betrouwbaarheid
Tabel 4 toont de intraclass correlation (ICC) voor het oordeel van een indivi-
duele beoordelaar en het oordeel van de beoordelaars samen, afzonderlijk 
weergegeven voor de papieren en digitale conditie. Zoals vermeld is ieder 
papieren portfolio door twee van de vijf beoordelaars met het nieuwe model 
nagekeken en elk digitaal portfolio door 9 à 10 beoordelaars. Vanwege dit 
verschil in het aantal beoordelaars zijn de ICC’s voor de gezamenlijke beoor-
deling van papieren en digitale beoordeling niet vergelijkbaar en baseren we 
de vergelijking op de betrouwbaarheid van één individuele beoordelaar.

Tabel 4: Betrouwbaarheid van de papieren en digitale beoordeling met het nieuwe 
beoordelingsmodel (N = 18)

 De betrouwbaarheid van de correctie van papieren en digitale portfolio’s 
geeft een sterk wisselend beeld te zien. Bij de onderdelen C en D lijkt de 
betrouwbaarheid van de beoordeling van digitale portfolio’s duidelijk lager 
dan die van de papieren versie. Bij C daalt de betrouwbaarheid  van .50 naar 
.20 en bij D zien we een daling van .63 naar .37. Daarentegen lijkt het bij de 
andere drie onderdelen voor de betrouwbaarheid weinig uit te maken of de 
beoordelaars de papieren of digitale versie van het portfolio nakeken.

Uitkomsten van de vragenlijst
De 35 beoordelaars kregen een vragenlijst voorgelegd om de digitale beoor-
deling te evalueren. De vragenlijst richtte zich, behalve op de achtergrond 
van de respondenten, op hun ervaringen met digitaal beoordelen (binnen het 
onderzoek) en met het nieuwe beoordelingsmodel. 
 Naast de bevindingen van de gehele groep hebben we gekeken naar 
eventuele verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen jonge en oudere 
correctoren. Hierbij is de knip gemaakt bij 40 jaar. De groep 40 jaar of jonger 
is als docent opgeleid na 1990, waardoor zij naar vervrachting beter op 
de hoogte is van digitale technieken (World Wide Web vanaf 1990, Adobe 
Photoshop versie 1 in 1990, goedkope compacte digitale camera's vanaf 

Conditie A*   B  C  D  E  Totaal 
 r   r  r  r  r  r 
Papier  nieuwe model 
ICC individueel .48  .59  .50  .63  .33  .68 
ICC gezamenlijk .65  .74  .66  .77  .50  .81 

Digitaal nieuwe model            
ICC individueel .56  .45  .20  .37  .32  .53 
ICC gezamenlijk .93  .89  .72  .86  .82  .92 

* Noot. A = Oriënteren, B = Beeldend onderzoeken, C = Vaststellen ontwerp, D = Uitwerken werkstuk en 
               E = Analyseren en evalueren; Totaal = gemiddelde over A tot en met E. 
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1995). Van de 35 beoordelaars waren er 7 man (allen tussen de 54 en 60) 
jaar en 28 vrouw. Van de vrouwen was de helft ouder dan 40 jaar. Alle beoor-
delaars hadden ruime ervaring als beoordelaar van het CPE.
 Correctoren bleken grote verschillen te ervaren tussen fysiek en digitaal 
beoordelen. Ze zeiden het lastig te vinden om in te schatten hoe het gedigita-
liseerde werk er in werkelijkheid, fysiek, uitziet. Ze zien wel ruimte om deze 
inschatting te verbeteren, vooral door het vastleggen van (hoge) kwaliteits-
standaarden voor het digitaliseren van portfolio's. Ze waren positief over de 
volgende aspecten van digitaal beoordelen: de hanteerbaarheid van port-
folio's ('handiger'), het verkrijgen van overzicht (binnen een portfolio), het 
navigeren/doorbladeren van werken binnen een portfolio en het vergelijken 
van verschillende portfolio's. Ze ervoeren geen tijdwinst ten opzichte van 
fysiek beoordelen. Op de vraag in hoeverre het nieuwe beoordelingsmodel 
voldoende ruimte gaf om te komen tot genuanceerde beoordeling is men 
overwegend positief (26 van de 35).
 De mening van docenten over digitaal beoordelen kan per (toets)situ-
atie verschillen. In de vragenlijst werd een onderscheid gemaakt tussen de 
volgende situaties: het beoordelen van praktisch werk in een 'gewone' les-
senreeks, het beoordelen als eerste corrector tijdens het CPE en het beoorde-
len als tweede corrector tijdens het CPE. Tot slot legden we de situatie voor 
waarin de 'eigen docent' niet meer zou optreden in de correctieprocedure 
van het CPE en de beoordeling volledig wordt uitgevoerd door externe cor-
rectoren. Respondenten vinden de digitale beoordeling een geschikt middel 
voor de 'gewone' lespraktijk, waarbij de docent het werk ook in het echt 
heeft gezien. Ook in het geval van de tweede correctie van het CPE vonden ze 
het een geschikt middel. Over het digitaal uitvoeren van de eerste correctie 
oordeelde meer dan de helft van de respondenten negatief. Ook over een 
volledig externe correctie in digitale vorm  was een duidelijke meerderheid 
negatief. De respondenten jonger dan 40 jaar bleken overigens positiever 
over digitaal beoordelen in de verschillende situaties dan de respondenten 
die ouder zijn dan 40.

Conclusies

In hoeverre verschillen de scores tussen eerste en tweede corrector bij het CPE? 
In hoeverre verschilt de score van de eerste corrector van de derde correctoren? 
De gemiddelde totaalscore bij het CPE van de eerste en tweede corrector zijn 
nagenoeg hetzelfde (respectievelijk 71,7 en 72,0). Deze resultaten bevestigen 
de bevindingen uit eerder onderzoek dat het voor de hoogte van de (gemid-
delde) scores weinig uitmaakt of de leerling door de eigen docent of door de 
tweede corrector beoordeeld wordt. Derde correctoren blijken daarentegen 
met een gemiddelde score van 62,37 aanzienlijk strenger dan de eerste 
corrector (eigen docent). De belangrijkste verklaring voor dit verschil is het 
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vermoeden dat, net als bij het CSE, eigen docenten hun rol als examinator 
niet willen of kunnen onderscheiden van hun rol als opleider. Aangezien 
tweede correctoren vaak worden geworven binnen de school bestaat het ver-
moeden dat ook hier de rol van opleider van invloed is op de scores.

eidt een meer gespeci iceerd beoordelingsmodel tot een grotere 
beoordelaarsovereenstemming?
De betrouwbaarheid van de beoordeling met rubrics blijkt bij geen enkel 
beoordelingsonderdeel lager te zijn dan met het huidige model. Bij drie van 
vijf onderdelen constateerden we zelfs een aanzienlijke betrouwbaarheids-
winst in het voordeel van het nieuwe model.

eidt een meer gespeci iceerd beoordelingsmodel tot hogere o  tot lagere 
scores?
Bij drie van de vijf beoordelingsonderdelen (B, C en D) en de totaalscore 
blijkt het nieuwe beoordelingsmodel aanleiding te geven tot strengere beoor-
delingen. De gemiddelde totaalscore van derde correctoren met het 'nieuwe 
model' bedroeg 55,96, terwijl deze met het oude model 62,37 bedroeg. 
 Bij de onderdelen A en E maakte het voor de hoogte van de score 
weinig uit of de beoordelaars het oude of het nieuwe model gebruik-
ten. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is de (tekstuele) 
overeenkomst tussen het oude en nieuwe beoordelingsmodel bij deze 
beoordelingsaspecten.
 Al met al kunnen we met de nodige slagen om de arm concluderen dat 
het nieuwe beoordelingsmodel beantwoordt aan het doel waarvoor het 
gemaakt is. Een vakinhoudelijke verklaring voor de betrouwbaarheidswinst 
is de mate waarin in het nieuwe model concrete, kwalitatieve prestatie-eisen 
biedt en het feit dat per prestatieniveau vermeld wordt welke score toege-
kend mag worden.

Hoe ervaren correctoren het huidige en nieuwe beoordelingsmodel van het 
CPE?
In hoeverre zijn niet-vakdeskundigen betrokken bij de tweede correctie?
In het eerste deelonderzoek is getracht een beeld te verkrijgen van de 
gangbare praktijk van de beoordeling van het CPE. Daartoe is een ronde-
tafelgesprek gevoerd en is er een vraag uitgezet in de vakcommunity van 
Digischool. In het rondetafelgesprek zeiden correctoren (op voorhand) 
geen bedenkingen te hebben over het vigerende beoordelingsmodel. Pas na 
de introductie van het nieuwe model zeiden zij beperkingen te zien in het 
huidige beoordelingsmodel. Ze waardeerden vooral het toegenomen aantal 
criteria en noemden de formuleringen daarvan helder. 
 Over de betrokkenheid van niet-vakdeskundigen bij de tweede correctie 
waren correctoren het volledig eens: deze situatie bestempelden ze als (zeer) 
onwenselijk. Datzelfde geluid kwam ook naar voren in de reacties vanuit 
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de vakcommunity op Digischool. Beide groepen zeiden dat deze vorm van 
tweede correctie op hun school nooit de praktijk is (geweest).

Leidt een digitale beoordeling tot hogere of tot lagere scores dan de 
beoordeling van fysieke portfolio's? 
Het tweede deelonderzoek toont wisselende uitkomsten. Bij twee van de vijf 
beoordelingsonderdelen leidde de digitale beoordeling tot signi icant hogere 
gemiddelde scores dan de papieren beoordeling, maar bij de overige drie 
onderdelen was er nauwelijks verschil. Op de gemiddelde totaalscore was 
sprake van een klein tot middelgroot verschil. Bij de fysieke beoordeling was 
de gemiddelde totaalscore 55, en bij de digitale beoordeling bedroeg deze 59.
 Een mogelijke verklaring voor de signi icant hogere verschillen voor twee 
van de vijf beoordelingsonderdelen kan liggen in de verschillende opzet van 
de digitale en fysieke beoordeling binnen het onderzoek. Bij de fysieke pre-
sentatie was de volgorde van ontstaan van het werk niet vastgelegd of aan-
gegeven, bij de digitale presentatie was de (vermoedelijke) procesvolgorde 
wel vastgelegd. In de digitale mappen hadden de onderzoekers moodboard, 
schetsen, studies en eindwerkstuk(ken) genummerd. Daardoor leek er bij de 
digitale beoordeling wellicht sprake van een meer gestructureerd proces van 
de kandidaat en dit leidde mogelijk tot de hogere gemiddelde scores.

Is er bij digitale beoordeling sprake van een hogere beoordelaars-
overeenstemming?
De vergelijking van de betrouwbaarheid van de correctie van papieren en 
digitale portfolio’s gaf een sterk wisselend beeld te zien. Bij twee van de vijf 
beoordelingsonderdelen was de betrouwbaarheid van digitale beoordeling 
duidelijk lager dan die van papieren beoordeling. Daarentegen maakte het 
voor de betrouwbaarheid van de drie andere onderdelen en de totaalscore 
weinig uit of de beoordelaars de papieren of digitale versie van het portfolio’ 
voor zich hadden.

Hoe ervaren de beoordelaars de digitale beoordeling?
Correctoren bleken grote verschillen te ervaren tussen fysiek en digitaal beoor-
delen. Ze zeiden het lastig te vinden om in te schatten hoe het gedigitaliseerde 
werk er in werkelijkheid, fysiek, uitziet. Ze zien wel ruimte om deze inschatting 
te verbeteren, vooral door het vastleggen van (hoge) kwaliteitsstandaarden 
voor het digitaliseren van portfolio's. Ze waren positief over de hanteerbaar-
heid van portfolio's ('handiger'), het verkrijgen van overzicht (binnen een 
portfolio), het navigeren/doorbladeren van werken binnen een portfolio en 
het vergelijken van verschillende portfolio's. Ze ervoeren geen tijdwinst ten 
opzichte van fysiek beoordelen. 
 Iets meer dan de helft van de correctoren vond voor de eerste correctie 
een digitale beoordeling niet geschikt. Voor de tweede correctie vond meer 
dan driekwart van de correctoren een digitale beoordeling wél geschikt. De 
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combinatie van digitaal beoordelen en het gebruik van het nieuwe beoorde-
lingsformulier vonden ze positief.
 
De onderzoeken hebben geleid tot meer inzicht in hoe de beoordelingsme-
thoden bij het CPE verbeterd kunnen worden. Desalniettemin zijn bij de 
onderzoeksuitkomsten enkele kritische kanttekeningen te maken. Het aantal 
leerlingen (portfolio’s) en docenten dat aan het onderzoek deelnam, was 
vanwege budgettaire beperkingen relatief klein. Daardoor waren betrouw-
baarheidsintervallen rond de schattingen van gemiddelden en betrouw-
baarheden vaak zo groot dat de gevonden resultaten ook op toeval zouden 
kunnen berusten (zie voor meer informatie Gitsels et al. 2014). 
 Uitkomsten uit het huidige onderzoek geven aanleiding tot vervolgonder-
zoek. Het zou waardevol zijn om te onderzoeken welke scores men zou toeken-
nen als zowel de eerste en de tweede correctie als de derde correctie digitaal 
worden uitgevoerd. Daarnaast zou onderzoek uitgevoerd kunnen worden naar 
scores en scoreverschillen tussen papieren en digitale beoordeling, waarbij in 
beide gevallen de volgorde van ontstaan van de werken is aangegeven. 
 Een onderzoek naar digitale beoordeling binnen het CPE met grotere aan-
tallen portfolio's is wenselijk om met meer zekerheid uitspraken te kunnen 
doen over scoreverschillen tussen de papieren en digitale beoordeling. Ook 
verder onderzoek naar het digitaliseren van portfolio's is gewenst. Op welke 
wijze kunnen portfolio's het best worden gedigitaliseerd om een objectieve 
beoordeling mogelijk te maken?
 Een laatste overweging is het onderzoeken van digitale beoordeling in 
andere kunstdisciplines. De vraag is bijvoorbeeld in hoeverre een digitale 
beoordeling van portfolio's met driedimensionaal werk mogelijk is.
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