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Over beOOrdelen van cOmpetentiegerichte vmbO-examens

Formuleringsaspecten 
van beoordelingsschalen 

Het gebruik van beoordelingsschalen in compe-

tentiegerichte examinering dwingt examenmakers 

extra alert te zijn op storende beoordelaarsfouten. 

Twee bekende fouten zijn het geven van te soepe-

le beoordelingen en het aanbrengen van te weinig 

spreiding tussen meer en minder vaardige kandi-

daten. In dit artikel wordt verslag gedaan van een 

onderzoek naar de formulering van beoordelings-

schalen.

Inleiding
Met de opkomst van competentiegericht onderwijs 
hebben beoordelingsschalen hun intrede gedaan 
in de landelijke beroepsgerichte examens voor het 
vmbo (Van Hest, Zeelenberg & Dietvorst, 2008). In een 
eerdere aflevering van EXAMENS is gerapporteerd over 
de invloed van het type beoordelingsschaal op de 
hoogte en spreiding van de beoordelingen (Kuhle-
meier & Erkens, 2009). 
De formulering van de beoordelingsschaal is even-
eens van invloed op de beoordeling. Daarbij speelt 
het feit dat de ‘eigen’ docent de kandidaat beoordeelt 
een rol. Ter bestrijding van beoordelaarsfouten kunnen 
examenmakers ten minste drie maatregelen toepas-
sen:
• het gebruik van zogeheten descriptieve beoorde-

lingsschalen; 
• het manipuleren van de evenwichtigheid van de 

beoordelingsschaal;
• het manipuleren van de polariteit van de schaal.
In het hier beschreven onderzoek worden deze maat-
regelen toegepast bij de constructie van zes verschil-

lende typen beoordelingsschalen. De beoordelingen 
op basis van deze schaaltypen worden met elkaar 
vergeleken. 

Maatregelen tegen beoordelings-
fouten
Descriptieve beoordelingsschalen
De eerste maatregel is het gebruik van zogeheten 
descriptieve beoordelingsschalen, ook wel rubrieken 
genoemd, in plaats van generieke beoordelings-
schalen. Een generieke beoordelingsschaal biedt de 
examinator weinig steun omdat omschrijvingen van 
de prestatieniveaus ontbreken of in algemene termen 
geformuleerd zijn (denk bijvoorbeeld aan de Neder-
landse cijferschaal). Een descriptieve schaal beschrijft 
de prestatieniveaus in termen van het beoordelings-
object zelf en/of aan de hand van karakteristieke voor-
beelden van prestaties. Daardoor zouden descriptieve 
schalen minder vatbaar zijn voor beoordelaarsfouten 
dan generieke schalen (Arter & McTighe, 2001). 

De evenwichtigheid van de beoordelingsschaal
De tweede maatregel is het manipuleren van de even-
wichtigheid van de beoordelingsschaal. Een even-
wichtige schaal bevat evenveel positief als negatief 
geformuleerde omschrijvingen van de schaalpunten 
(bijvoorbeeld: 0 = slecht; 1 = onvoldoende, 2 = vol-
doende en 3 = goed). In een positief onevenwichtige 
schaal zijn er meer ‘positieve’ dan ‘negatieve’ omschrij-
vingen (bijvoorbeeld: 0 = slecht; 1 = voldoende; 2 = 
ruim voldoende en 3 = goed). Een positief oneven-
wichtige schaal zou de toegeeflijkheidsfout bestrijden 
omdat de kandidaat in vergelijking met een even-
wichtige schaal een hogere prestatie moet behalen 
om hetzelfde aantal scorepunten te verdienen. Het 
verhogen van het aantal positieve omschrijvingen kan 
ook bijdragen aan een betere discriminatie in het bo-
venste gedeelte van de schaal (waar zich bij toegeef-
lijke beoordeling de meeste kandidaten bevinden). 
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Voor de hoogte van de beoordelingen maakt 

een generieke of descriptieve 

beoordelingsschaal weinig verschil

De polariteit van de beoordelingsschaal
Een derde maatregel is het manipuleren van de 
polariteit van de schaal. In een bipolaire schaal zijn 
de eindpunten gedefinieerd met behulp van beide 
termen van een antoniemenpaar, bijvoorbeeld ‘slecht’ 
en ‘goed’. Een unipolaire schaal gebruikt slechts een 
van beide termen om de eindpunten te definiëren, 
bijvoorbeeld ‘niet goed’ en ‘goed’. De veronderstelling 
is dat het bijvoeglijk naamwoord ‘slecht’ sterker nega-
tieve gevoelens bij de beoordelaar opwekt dan ‘niet 
goed’. Een naar toegeeflijkheid neigende beoordelaar 
zal de prestatie van een kandidaat daarom eerder als 
‘niet goed’ dan als ‘slecht’ beoordelen. Anders gezegd: 
een unipolaire schaal verhoogt de aantrekkelijkheid 
van de schaalpunten in het onderste gedeelte van de 
schaal. 

Het onderzoek
Vraagstelling en verwachtingen
In hoeverre is de hoogte en de spreiding van de be-
oordelingen te beïnvloeden door de omschrijvingen 
bij de schaalpunten anders te formuleren? Dat is de 
vraagstelling van het onderzoek. Verwacht wordt dat 
docenten met descriptieve, positief onevenwichtige 
en unipolaire schalen tot minder positieve beoorde-
lingen komen en beter spreiden tussen kandidaten 
dan met generieke, evenwichtige en bipolaire schalen. 
Daarbij wordt niet alleen naar de invloed van elke 
maatregel afzonderlijk gekeken, maar ook naar onder-
linge combinaties. De volgende zes schaaltypen zijn 
met elkaar vergeleken:
• Generiek, evenwichtig en unipolair (GEU)
• Generiek, positief onevenwichtig en unipolair 

(GPU)
• Descriptief, evenwichtig en unipolair (DEU)
• Descriptief, positief onevenwichtig en unipolair 

(DPU)
• Generiek, evenwichtig en bipolair (GEB)
• Generiek, positief onevenwichtig en bipolair (GPB)

Methode van onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd bij kandidaten voor het 
praktijkexamen Verzorging in de basisberoepsgerichte 
leerweg van het vmbo. Vijfenvijftig praktijkdocenten 
van 52 scholen beoordeelden de prestaties van 652 
kandidaten op vier competentiegerichte examen-

opdrachten: a) een baby een schone luier geven, b) 
flesvoeding maken voor een baby, c) verzorgen van 
een dementerende vrouw en d) EHBO verlenen en 
reageren op een oudere. De docenten is gevraagd om 
alle vier opdrachten af te nemen, maar zij mochten 
ook minder opdrachten afnemen (omdat de afname 
en de beoordeling van vier opdrachten zeer tijdrovend 
en arbeidsintensief is). De verschillende versies van de 
beoordelingsschalen zijn aan docenten toegewezen 
volgens een zogeheten Latin Square Design.
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het 
schoolexamen of een gesimuleerde eindexamenset-
ting. Elk schaaltype was met minimaal acht verschil-
lende versies in het onderzoek vertegenwoordigd. De 
versies verschilden alleen in de formulering van de 
omschrijvingen bij de schaalpunten en soms ook in de 
formulering van het beoordelingsaspect (d.w.z. meer 
of minder uitgebreid). Alle schalen waren vierpunts-
schalen met de numerieke labels 0, 1, 2 en 3. 
Om twee redenen is gekozen voor vierpuntsschalen 
en niet voor vijfpuntsschalen met een neutrale mid-
denpositie. In de eerste plaats omdat schalen met een 
neutrale middencategorie in de Nederlandse praktijk-
examens niet voorkomen. Praktijkdocenten beoorde-
len hun kandidaten op een continuüm van toene-
mend prestatieniveau met als laagste score nul en een 
maximumscore van één of hoger. In de tweede plaats 
omdat het construeren van schalen voor toetsdeskun-
digen lastiger wordt naarmate het aantal schaalpun-
ten toeneemt. Het probleem ligt vooral in het vinden 
van passende omschrijvingen van de onderscheiden 
prestatie- of kwaliteitsniveaus. In figuur 1 is van elk 
schaaltype een voorbeeld weergegeven. Voor verdere 
details over de examenopdrachten, de onderzoeksop-
zet, de afname- en beoordelingsomstandigheden 
en de statistische analyse wordt verwezen naar het 
hoofdrapport (Kuhlemeier & Van Kempen, 2008). 

Resultaten
De gemiddelden en varianties voor de zes schaaltypen 
zijn weergegeven in tabel 1. De gemiddelden blijken 
te variëren van 1.57 voor GPU tot 1.96 voor GEU (op 
een schaal met de scores 0, 1, 2 en 3). Het laagste ge-
middelde is net iets hoger dan het numerieke midden 
van de schaal en het hoogste gemiddelde ligt daar 
ruimschoots boven. 
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Ogenschijnlijk kleine verschillen

in formulering van de beoordelingsschaal 

hebben grote gevolgen 

Schaaltype Gemiddelde Variantie

Generiek, evenwichtig en unipolair (GEU) 1.96   .64

Generiek, positief onevenwichtig en unipolair (GPU) 1.57 1.01

Descriptief, evenwichtig en unipolair (DEU) 1.92   .81

Descriptief, positief onevenwichtig en unipolair (DPU) 1.72   .94

Generiek, evenwichtig en bipolair (GEB) 1.81   .97

Generiek, positief onevenwichtig en bipolair (GPB) 1.64 1.19

Anders dan verwacht blijkt het voor de hoogte van 
de beoordelingen weinig uit te maken of de docent 
een generieke of descriptieve schaal gebruikt. In 
vergelijking met evenwichtige schalen leiden positief 
onevenwichtige schalen zoals verwacht tot minder 
positieve oordelen. In de set generiek-unipolaire scha-
len ligt het gemiddelde voor positief onevenwichtige 
versies .39 schaalpunt lager dan voor evenwichtige 
versies; in de sets descriptief-unipolaire en de gene-
riek-bipolaire schalen gaat het om respectievelijk .20 
en .17 schaalpunt. Anders dan verwacht blijken unipo-
laire versies in de set generiek-evenwichtige schalen 
tot hogere oordelen te leiden dan bipolaire versies, 
maar in de set generiek-positief onevenwichte schalen 
zijn de gemiddelden niet onderscheidbaar. 

Zoals verwacht blijken descriptieve schalen beter 
te discrimineren tussen meer en minder vaardige 
kandidaten dan generieke schalen. Dit verschil doet 
zich echter alleen voor bij de evenwichtig-unipolaire 
schalen (en niet bij de positief onevenwichtige 
schalen). Eveneens als verwacht hebben positief 
onevenwichtige schalen een hogere variantie dan 
evenwichtige schalen. Het verschil bedraagt .38, .12 en 
.22 voor respectievelijk generiek-unipolaire, descriptief-
unipolaire en generiek-bipolaire schalen. 

Anders dan verwacht resulteren unipolaire versies bin-
nen de set generiek-evenwichtige schalen in hogere 
varianties dan bipolaire versies, maar binnen de set 
generiek-positief onevenwichtige schalen is geen 
verschil aantoonbaar. 

Docenten zijn gevraagd naar hun mening over ge-
nerieke en descriptieve schalen. Gevraagd naar welk 
beoordelingsmiddel de meeste steun biedt, kiest 88% 
voor de descriptieve schaal, 9% voor de generieke 
schaal en 2% heeft geen mening of denkt dat er geen 
verschil is. De descriptieve schaal is volgens 88% van 
de docenten het meest eerlijk en objectief (met het 
oog op de vergelijking van de prestaties van kandida-
ten). Gevraagd naar hun voorkeur ten aanzien van het 
gebruik in de centrale praktijkexamens, kiest 79% voor 
de descriptieve schaal, 19% voor de generieke schaal 
en 2% heeft geen mening of geen voorkeur. 

Discussie
Ogenschijnlijk kleine veranderingen in de omschrijvin-
gen van de schaalpunten blijken grote invloed te heb-
ben op de verdeling van de oordelen. Positief oneven-
wichtige schalen hebben daarbij de meest gunstige 
psychometrische eigenschappen, dit wil zeggen dat 
de gemiddelden het dichts tegen het numerieke mid-
den van de schaal liggen en de varianties het grootst 
zijn. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met 
eerder onderzoek in andere beoordelingssettings dan 
centrale examinering (o.a. Klockars & Yamagishi, 1988). 
De gunstige effecten blijken relatief onafhankelijk 
van het schaaltype waarmee de positief onevenwich-
tige schaal gecombineerd wordt. Deze bevindingen 
vormden de aanleiding tot het introduceren van 
positief onevenwichtige schalen in de beroepsge-
richte examens voor het vmbo en het trainen van de 
makers van deze examens in het construeren van dit 
schaaltype. 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de veron-

Tabel 1 Gemiddelden en varianties per schaaltype
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Docenten kiezen voor een 

descriptieve beoordelingsschaal 

bij de centrale praktijkexamens

•  • 1 

Voorbeeld van de zes schaaltypen  

 
Generiek, evenwichtig en unipolair (GEU) 

       Uitleggen en communiceren   

       Zeer goed  � 3 

       Goed � 2 

       Niet goed � 1 

       Helemaal niet goed  � 0 

 

Generiek, positief onevenwichtig en unipolair (GPU) 

       Uitleggen en communiceren   

       Uitzonderlijk goed  � 3 

       Zeer goed � 2 

       Goed � 1 

       Niet goed � 0 

 

Descriptief, evenwichtig en unipolair (DEU) 

        Een dementerende vrouw rechtop in bed zetten    

        1 Hulp aankondigen; 2 Medewerking vragen; 3 Op de juiste manier 

        rechtop zetten; 4 Vragen of mevrouw zo goed zit  

  

         Alle vier handelingen uitzonderlijk goed uitgevoerd  � 3 

         Drie of vier handelingen goed uitgevoerd  � 2 

         Een of twee handelingen goed uitgevoerd  � 1 

         Geen enkele handeling goed uitgevoerd  � 0 

 

Descriptief, positief onevenwichtig en unipolair (DPU)  

        Een dementerende vrouw rechtop in bed zetten    

        1 Hulp aankondigen; 2 Medewerking vragen; 3 Op de juiste manier  

        rechtop zetten; 4 Vragen of mevrouw zo goed zit 

  

        Alle vier handelingen uitzonderlijk goed uitgevoerd  � 3 

              Alle vier handelingen goed uitgevoerd  � 2 

        Drie handelingen goed uitgevoerd  � 1 

        Geen enkele handeling goed uitgevoerd  � 0 

 

Generiek, evenwichtig en bipolair (GBB)  

      Een dementerende vrouw rechtop in bed zetten    

        Goed  � 3 

        Voldoende � 2 

        Onvoldoende � 1 

        Slecht � 0 

 

Generiek, positief onevenwichtig en bipolair (GPB)  

        Een dementerende vrouw rechtop in bed zetten    

        Goed � 3 

        Ruim voldoende  � 2 

        Voldoende � 1 

        Slecht � 0 

 

 

derstelling dat descriptieve schalen aanleiding geven 
tot minder positieve oordelen dan generieke schalen. 
Wel bleken descriptieve schalen beter te spreiden tus-
sen meer en minder vaardige kandidaten (al bleek dit 
ook af te hangen van het schaaltype waarmee de des-
criptieve schaal gecombineerd werd). Docenten had-
den een duidelijke voorkeur voor descriptieve schalen, 
omdat deze naar hun mening meer steun bieden en 
eerlijker en objectiever zijn dan generieke schalen. 
Dit was aanleiding om het gebruik van descriptieve 
schalen in de beroepsgerichte vmbo-examens verder 
te stimuleren. 

Literatuur
Arter, J. & McTighe, J. (2001). Scoring rubrics in the class-

room: Using performance criteria for assessing and 
improving student performance. Thousand Oaks, CA: 
Corwin Press Inc.

Hest, E. van, Zeelenberg, R. & Dietvorst, P. (2008). Het 
centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). 
EXAMENS, (5)1, 11-16.

Kuhlemeier, H. & Erkens, T. (2009). Beoordelingsschalen 
in competentiegerichte examinering. Andere scha-
len, andere oordelen? EXAMENS, 6(2), 9-12.

Kuhlemeier, H. & Kempen, M. van (2008). Formulerings-
aspecten van beoordelingsschalen in een competen-
tiegericht praktijkexamen: Effect van verbale ankering, 
evenwichtigheid en polariteit op de hoogte en sprei-
ding van de beoordelingen. Arnhem: Cito. 

Klockars, A. J. & Yamagishi, M. (1988). The influence 
of labels and positions in rating scales. Journal of 
Educational Measurement, 25(2), 85-96.

  De heer dr. J.B. Kuhlemeier en mw. drs. M.J.H. van 
Kempen zijn respectievelijk als onderzoeker en toets-
deskundige werkzaam bij Cito. E-mail: hans.kuhlemei-
er@cito.nl; maria.vankempen@cito.nl.

Figuur 1 Voorbeeld van de zes schaaltypen


