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50 jaaR c¿to, eeN halve eeuw 
wiskuNde-eXaMeNs? 
deel 2

inleiding
Toen Cito in 1968 werd opgericht, is in datzelfde jaar 
de Mammoetwet ingevoerd. Met de komst van de 
Mammoetwet maakten de schooltypen (m)ulo, hbs en 
gymnasium plaats voor mavo, havo en vwo (atheneum en 
gymnasium). Waar voor die tijd naast het schriftelijke 
eindexamen ook een mondeling examen werd afgenomen 
door de eigen docent, vergezeld door een gecommitteerde, 
werd toen een systeem ingevoerd waarbij 50% van het 
eindcijfer van een vak werd bepaald door het cijfer van het 
Centraal Schriftelijk Eindexamen en 50% door het gemid-
delde van de door de school gemaakte schoolonderzoeken.
Vakken als algebra, stereometrie, goniometrie en 
analytische meetkunde verdwenen van het toneel. 
Er kwam één vak wiskunde, bestaand uit een 
combinatie van algebra en meetkunde, op alle school-
typen. Alleen op het vwo kwamen twee vakken wiskunde: 
Wiskunde I (analyse en kansrekening/statistiek) en 
Wiskunde II (vectormeetkunde). De examens wiskunde 
van mavo 3 en mavo 4 werden tot 1985 in twee zittingen 
afgenomen, één zitting met uitsluitend meerkeuzevragen 
en één zitting met open vragen. Vanaf 1971 raakte Cito 
betrokken bij de constructie van examenopgaven: de 
meerkeuzevragen werden onder verantwoordelijkheid van 
Cito gemaakt.

Rol van cito in de jaren ’70 
In de jaren ’70 werden de centrale eindexamens 
vastgesteld door de Commissie Vaststelling Opgaven 
(CVO) in opdracht van het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen. De CVO werd geholpen door een advies-
commissie van docenten (ACD). De leden werden aanvan-
kelijk door de NVvW voorgedragen. De NVvW riep ook 
jaarlijks docenten op om examenopgaven te maken en in 
te zenden naar de ACD. Zie figuur 1.
Cito had een adviserende stem in de CVO. In 1981 werd 
de financiële beloning voor het inzenden van examen-
opgaven door docenten in het veld afgeschaft. Dat leidde 
snel tot het opdrogen van deze stroom van opgaven. 

in september 2018 bestaat cito 50 jaar. in dit tweede artikel over de rol die cito heeft 
gespeeld bij de wiskunde-examens, bespreekt jos Remijn de wijze waarop examens 
gemaakt worden en hoe cito de constructie en de normering ondersteunt.

De ACD veranderde toen in een door een Cito-
vakdeskundige begeleide werkgroep, later constructie-
groep genoemd. De leden van de constructiegroep werden 
via advertenties geworven. Tegen een vergoeding 
construeerden zij examenopgaven en stelden examen-
concepten voor, samen met de Cito-vakdeskundige. 

Deze werkwijze bestaat tot op de dag van vandaag. De 
naam van de vaststellingscommissie CVO is in de loop der 
jaren veranderd, van CEVO via CvE tot het huidige CvTE. 
De constructie van examenopgaven wordt voor elk 
wiskundevak gedaan door een groep van drie à vier 
docenten die lesgeven in examenklassen. Zij mogen het 
werk in de constructiegroep maximaal negen jaar doen. 
Deze docenten worden voor circa een dag per week 
vrijgesteld van lestaken en (meestal) gedetacheerd vanuit 
de school bij Cito. Bijna elk schooljaar worden in kranten 
en in de WiskundE-brief door Cito sollicitanten voor de 
constructiegroepen opgeroepen. Om de docentenpartici-
patie nog verder te vergroten, is vanaf het jaar 2018 voor 
vmbo wiskunde gt een zogenoemde ‘constructiegroep-op-
afstand’ gestart. Hierin hebben twaalf docenten zitting. 
Zij leveren conceptexamenopgaven met correctievoorschrift 
aan via een beveiligde internetsite van Cito. De gemaakte 
opgaven worden na onderlinge feedback doorgegeven 
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figuur 1 Euclides, 51(5), januari 1976
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aan de reguliere constructiegroep. Met deze laatste 
uitbreiding van het aantal docent-constructeurs komen we 
langzamerhand weer terug bij de situatie in de jaren ’70, 
waarin iedere actieve docent mee mocht doen met 
het maken van examenopgaven.

psychometrie van cito
Omdat Cito zich vanaf de oprichting bezighield met 
onderzoek op het gebied van toetsing, werd Cito al snel 
verantwoordelijk voor de statistische rapportages van de 
examenresultaten. Cito gaf vanaf de jaren ’70 jaarlijks een 
in boekvorm gebundeld examenverslag uit met toets- en 
itemanalyses.
In Euclides werden delen van deze analyses besproken. 
Bijvoorbeeld bij het meerkeuze-examen mavo 3 uit 1977 
publiceerde Cito de resultaten van alle vragen. Zie figuur 
2 voor een voorbeeld. In de marge staan de percentages 
leerlingen die het betreffende antwoord hadden gekozen, 
onderaan staat tussen haakjes de zogenoemde 
rit-waarde, in dit voorbeeld rit = 0,38. Dit werd destijds 
als volgt toegelicht: 

“Correlatie tussen een vraag en de totale toets (rit). 
De rit drukt de discriminerende waarde van een vraag 
uit. Een hoge rit geeft aan dat de vraag goed discri-
mineert, d.w.z. ‘goede’ kandidaten maken de betrokken 
vraag goed en ‘slechte’ kandidaten maken de betrokken 
vraag fout. Een positieve lage rit betekent: zowel ‘goede’ 
als ‘slechte’ kandidaten konden de vraag wel (of niet) 
maken. De toetsconstructeurs trachten voor examens 
items te construeren met bij voorkeur een rit-waarde > 
0,30 en een p-waarde die in de buurt van 60 ligt. Items 
die hieraan voldoen zijn vanuit psychometrisch oogpunt 
optimaal aangepast aan de populatie die de vragen moet 
beantwoorden.”

Tot het examenjaar 2015 werden door medewerkers van 
Cito de examenresultaten in de eerste Euclides van 
het nieuwe schooljaar, het Examennummer, in detail 
besproken. Er werd, zeker in het begin, uitgebreide uitleg 
gegeven over de statistische getallen en hun betekenis. 
Tegenwoordig publiceert Cito alle gegevens rondom de 

examens op de internetsite van Cito. Op de website 
www.cito.nl wordt ook veel achtergrondinformatie gegeven 
over de technieken en procedures rondom de examens. 
Het examennummer van Euclides wordt tegenwoordig 
vooral gevuld met ervaringen en opiniërende beschou-
wingen over de examens, geschreven door docenten.
Veel docenten en leerlingen denken wellicht dat Cito 
verantwoordelijk is voor de normering (de bepaling van de 
N-termen) van de examens. Niet geheel vreemd, want de 
publicatie van de N-termen vindt elk jaar op de internet-
site van Cito plaats. Toch zijn de N-termen niet van Cito. 
De beslissingen hierover worden door het CvTE genomen 
en Cito heeft een adviserende rol.
De jarenlange expertise van Cito draagt ertoe bij dat er 
steeds betere instrumenten worden gebruikt om de waarde 
van een diploma over de jaren heen constant te houden. 
Eén van de voorbeelden hiervan is de zogenoemde pretest 
van examenopgaven. Elk jaar worden in het geheim op 
een flink aantal scholen conceptexamenopgaven aan 
leerlingen van examenklassen voorgelegd. 
Met de informatie die Cito van de docent-correctoren 
terugkrijgt, kan een nauwkeurig beeld worden gevormd 
van de moeilijkheidsgraad van een toekomstig examen. 
Door het gebruik van vaste ankeropgaven die elk jaar 
weer worden gebruikt, wordt ook informatie over eventuele 
vaardigheidsverschillen van de examenkandidaten over de 
jaren verzameld.

Mavo-examens: meerkeuze en open vragen
Volgens A.D. de Groot, grondlegger van Cito, waren de 
beoordelingen van toetsen en examens in het verleden 
te subjectief. Cito ging hier vanaf de oprichting mee aan 
de slag en ontwikkelde veel expertise op het gebied van 
meerkeuzetoetsen, waarmee een objectievere beoordeling 
werd beoogd. Vanaf 1971 ontwikkelde Cito de meerkeuze-
examens voor mavo 3/4. Deze examens bestonden volledig 
uit meerkeuzevragen. Toen het ministerie rond 1978 het 
voornemen uitsprak om de twee examenzittingen op de 
mavo (meerkeuze / open vragen) te vervangen door één 
examenzitting van twee uur met uitsluitend meerkeuze-
vragen, tekende de NVvW namens het onderwijsveld daar 
bezwaar tegen aan. Een citaat uit de jaarrede 1979 van 
voorzitter Theo Korthagen: 

‘Het houden van één zitting met meerkeuzevragen achten 
wij onderwijskundig gezien zeer dubieus. Het is de vraag 
of het wel mogelijk is bepaalde leerdoelen met behulp van 
meerkeuzevragen te toetsen. Er zal zeker een negatieve 
invloed uitgaan van deze wijze van examineren op de 
kwaliteit van het wiskundeonderwijs bij het mavo.’

Het werd uiteindelijk toch één examenzitting op de mavo, 
vanaf 1986 met 60 punten voor de meerkeuzevragen en 
30 voor de open vragen (met 10 punten vooraf). Cito heeft 

figuur 2 Euclides, 53(5), januari 1978
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de invoering van de gecombineerde examens mavo en de 
correlaties tussen de leerlingprestaties op beide onder-
delen onderzocht. In een publicatie uit 1988[1] hierover 
bleek dat het deel met meerkeuzevragen makkelijker 
was geworden dan 
vroeger en het deel 
met open vragen 
moeilijker. Docenten 
bleven erg kritisch 
over de te grote rol 
van de meer-
keuzevragen, die 
men ongeschikt vond om het denkproces bij complexere 
problemen te toetsen. Leerlingen zouden zich ook meer 
richten op de meerkeuzevragen die vooraan in het examen 
stonden en daardoor de open vragen afraffelen. Er kwam 
een aanpassing: vanaf 1990 werd het 44 punten voor 
de meerkeuzevragen en 46 voor de open vragen. Het 
laatste examen mavo-D oude stijl was het tweede tijdvak 
uit 1998, waarvan in figuur 3 een voorbeeld van twee 
‘klassieke’ vragen te zien is. 

 

In 1990 werd gestart met experimentele examens 
wiskunde voor het nieuwe mavo-programma, waarin meer 
aandacht kwam voor contextrijke wiskunde en minder voor 
formele wiskunde. In 1997 werden landelijk voor de eerste 
keer examens mavo C/D volgens het nieuwe programma 
afgenomen, vanaf dan uitsluitend met open vragen 
gegroepeerd rondom zes à zeven realistische contexten. 

havo- en vwo-examens
Voor havo en vwo zijn nooit meerkeuze-examens gemaakt. 
Een onderzoek van Cito in 1980[2] naar de correctie-
voorschriften bij open vragen in de examens en de mate 

waarin docenten 
dezelfde scores 
aan de vragen 
toekenden, leverde 
voor wiskunde 
een gunstig beeld 
op. De correctie-
voorschriften 

waren behoorlijk gedetailleerd en zorgden er in ruim 
voldoende mate voor dat de beoordeling betrouwbaar en 
dus voldoende objectief was. Hoe anders was dit nog in 
het havo-examen 1973-2, zie figuur 4. Daarin is te zien 
dat het correctievoorschrift bij veel vragen uitsluitend het 
maximaal aantal te behalen punten aangaf en de 
beoordeling van onvolledige en deels onjuiste 
antwoorden aan de correctoren overliet.

De ideeën van A.D. de Groot hebben dan wel niet geleid 
tot meerkeuzevragen in havo/vwo-examens, maar leidden 
wel tot de ontwikkeling van gedetailleerde correctie-
voorschriften, waarin de stappen punt-voor-punt worden 
benoemd. Docenten geven in vragenlijsten en bij 
examenbesprekingen aan dat ze in grote lijnen goed 
uit de voeten kunnen met de huidige detaillering in de 
correctievoorschriften bij wiskunde. Cito onderzoekt 
regelmatig of er nog verbeteringen mogelijk zijn. 
Vanaf ongeveer 1977 nam Cito jaarlijks een enquête 
af bij de docenten die naar de examenbesprekingen, 
georganiseerd door de NVvW, kwamen. Daarin werd de 
mening van de docenten gevraagd over het betreffende 
examen wiskunde. In het bijzonder werd gevraagd naar 
eventuele tijdnood, de moeilijkheidsgraad, het taalgebruik 
en de hanteerbaarheid van het correctievoorschrift. Deze 
reacties uit het veld werden ook gedeeld met het CVO, 

figuur 3 Uit: Examen en Correctievoorschrift vbo-mavo D 
wiskunde oud programma 1998-2 

figuur 4 Uit: Examen en Correctievoorschrift havo wiskunde 
1973-2

‘de N-teRMeN ZijN Niet vaN cito. de beslissiNgeN 
hieRoveR woRdeN dooR het cvte geNoMeN eN 

cito heeFt eeN adviseReNde Rol.’
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later CEVO, en ze speelden een rol bij de normering van 
de examens. Nog steeds wordt de mening van het veld 
jaarlijks door Cito verzameld, daar wordt nu de Quick 
Scan van het programma WOLF voor gebruikt.

verder lezen
Wie meer wil weten over de constructie en de normering 
van de examens kan terecht op de Cito-website [3]. Hier 
vind je veel informatie over de examens van de laatste 
jaren alsmede achtergrondinformatie over statistiek en 
psychometrische methoden. Overigens zal in de vierde 
aflevering van deze serie over het Cito aandacht besteed 
worden aan de toets- en itemanalyse, die zich ook baseert 
op de gegevens die door Cito jaarlijks via WOLF direct na 
de examens worden ingewonnen. 
Ten slotte is de zoekfunctie van het digitaal archief van 
Euclides, te vinden op de NVvW-website [4], een uitste-
kend hulpmiddel om examenbesprekingen en artikelen 
van docenten en van CEVO/CvTE over examens en de 
correctie ervan terug te vinden en te lezen. Een bron van 
vermaak. Veel meningen over de examens, de prestaties 
van de leerlingen en de rol van Cito en Cv(T)E blijken 
tijdloos!

In de volgende aflevering kijken we meer naar de 
toekomst en de digitale ontwikkelingen die daar een rol 

in spelen. Uiteraard gaan we niet voorbij aan de ontwik-
kelingen die er in dit kader de afgelopen jaren bij de 
wiskunde-examens en toetsen zijn geweest. 
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