
Opmerkelijk dit jaar was het uiteenlopen van de reacties 
van docenten en leerlingen, kort na afname van het exa-
men. Docenten die hun leerlingenwerk nog niet hadden 
nagekeken, spraken van een examen dat evenwichtiger, 
gevarieerder en beter was dan dat van vorig jaar. Een 
examen dat recht doet aan de leerlingen, een goede mix 
van kennis en inzicht, prima taalniveau, ja, er werd zelfs 
gesproken van een kwaliteitsslag!1 Leerlingen hadden het 
over een veel te moeilijke toets met onduidelijke vragen, 
vragen die niet in het boek stonden, te gedetailleerd wa-
ren en te diep ingingen op de stof. Er waren ook klach-
ten over een slechte voorbereiding in de klas en ‘er werd 
niet gevraagd naar wat er gebeurd is (feiten et cetera), 
maar je moest er allemaal redenen voor verzinnen.’2 
Hoe zijn deze verschillen te verklaren? De voorwaarden 

voor het maken van een ‘goed’ examen zijn aanwezig: 
een duidelijk examenprogramma (dat wordt gedragen 
door het veld), een syllabus met uitgewerkte voorbeel-
den, voorbeelden van examens van de afgelopen twee 
jaar om mee te oefenen en een club geschiedenisdocen-
ten met ruime ervaring in de vmbo-examenklassen die 
onder leiding van de toetsdeskundige geschiedenis van 
Cito examenvragen maken. Gaat er bij de voorbereiding 
van de kandidaten op het examen dan iets niet goed?

Problemen	bij	de	voorbereiding
Uit de vele reacties vanuit het veld zijn enkele proble-
men af te leiden die te maken hebben met een minder 
geslaagde of gebrekkige voorbereiding op het Centraal 
Examen (CE). Hieronder, in willekeurige volgorde, enkele 
voorbeelden:
•  Er is (te) weinig bekendheid op scholen en onder do-

centen met het examenprogramma, de syllabus en de 
eisen die daaraan gesteld worden (vooral wat betreft 
het verrijkingsdeel);

•  Er wordt vaak blind gevaren op een leerboek/lesme-
thode;

•  Er wordt (te) weinig geoefend met historische leer- en 
vakvaardigheden;

•  Er is (te) weinig toetstechnische kennis aanwezig 
(hoe maak je een goede toets en aan welke eisen 
moet die voldoen);

•  Er is een groot verschil in vraagvormen en benaderin-
gen tussen de schoolexamens en de centrale examens; 
de centrale examens sluiten wellicht te weinig aan bij 
de lespraktijk;

•  Er wordt niet genoeg geoefend met vragen uit oude 
examens;

Voor het derde achtereenvolgende jaar waren ‘Staatsinrichting’ en 
‘Historisch overzicht vanaf 1900’ de twee thema’s van het vmbo-
examen geschiedenis. Je zou mogen verwachten dat docenten 
en leerlingen na drie jaar een beetje vertrouwd zijn met deze 
thema’s en de wijze van examinering. Of toch niet ?
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•  Er valt winst te behalen op het 
gebied van taalvaardigheid;

•  Er wordt (te) weinig aandacht 
besteed aan grote lijnen en on-
derlinge verbanden;

•  Er wordt vaak (te) laat begonnen 
met de voorbereiding op het CE;

•  Er is op scholen (te) weinig tijd 
en ruimte om het examenpro-
gramma goed te kunnen uitvoe-
ren.3 

En natuurlijk valt er ook altijd wat 
te verbeteren in het werk van de 
examenmakers zelf, die soms te 
veel de randjes van het examenpro-
gramma opzoeken of te moeilijke 
of te talige vragen maken. Vandaar 
dat alle examens, van welk vak of 
niveau dan ook, altijd door een 
groot aantal mensen vooraf ge-
screend worden (op inhoud, vraag-
vorm, taal, omvang, enzovoort). En 
last but not least ook reacties van 
docenten en leerlingen na afloop 
van een examen kunnen bijdragen 
aan een verbetering van examens in 
de loop der jaren.

Vmbo	en	doorstroming	
naar	havo
Aan het examenvak geschiedenis in 
het vmbo worden vakinhoudelijke 
eisen gesteld in combinatie met 
leervaardigheden. Het examen is 
de proeve van bekwaamheid om 
te beoordelen of leerlingen aan 
die eisen voldoen. Goede vakken-
nis van docenten en een goede 
voorbereiding van de leerlingen zijn 
daarvoor onontbeerlijk. Er staan 
echter niet altijd gekwalificeerde 
vakleerkrachten voor de examen-
klassen en leerlingen hebben in de 
onderbouw, ook als gevolg van een 
reductie van het aantal geschie-
denislessen, minder historische 
kennis opgebouwd dan voorheen. 
Dit heeft gevolgen voor het niveau 
van leerlingen die geschiedenis in 
hun pakket hebben en doorstromen 
van vmbo naar havo. Het afgelopen 
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w3 Zie ook de opmer-
kingen die daarover 
in de bespreking van 
het examen van 2009 
gemaakt zijn (Kleio 
6, sept. 2009).

Bijlage	1
Overzicht	kandidaten	
geschiedenis	in	het	
vmbo	(2004-2010)
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jaar was dat landelijk maar liefst 21 procent, één op de 
vijf leerlingen. In havo komt 90 procent terecht in een 
profiel CM (Cultuur en Maatschappij) of EM (Economie 
en Maatschappij), waar geschiedenis een verplicht vak 
is. Het aantal geschiedeniskandidaten in het vmbo is 
de afgelopen zeven jaar met bijna de helft toegenomen 
(van 13.000 naar 18.000, voor het eerst zelfs meer 
kandidaten dan aardrijkskunde!). Dit is mede dankzij 
de toegenomen doorstroom naar havo (zie bijlage 1). 
Daarom is het voor vmbo-leerlingen nodig om te weten 
wat er van hen verwacht wordt als ze doorstromen. De 

kans op succes op havo hangt mede af van een goede 
voorbereiding en een goede basis in het vmbo.

Toetstechnische	opmerkingen
Dankzij het systeem Wolf4 komen er bij Cito gegevens 
binnen over de afzonderlijke examenvragen en over 
de resultaten van het examen. Dit jaar leverde dat 
een recordaantal gegevens op van 12.221 kandidaten. 
Op basis daarvan kunnen zeer betrouwbare uitspraken 
gedaan worden over het examen. Dat heeft geresulteerd 
in een N-term van 1,4 voor de Gemengde en Theore-

Bijlage 2 

De gegevens van de Toets- en Item Analyse op basis van de versnelde correctie

in de bijlage is schematisch een overzicht op-
genomen van de gegevens die bij cito via het 
wolfsysteem zijn binnengekomen op basis van de 
versnelde correctie. Deze gegevens zijn onmisbaar 
om een afgewogen oordeel te kunnen geven over 
de aanvaardbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid 
van het examen. ook is het mogelijk om op basis 
van deze gegevens een vergelijking te maken met 
eerder afgenomen examens. samen met het com-
mentaar dat na afname op de examens gegeven 
wordt, leidt dit tot de vaststelling van de normering 
(de N-term) door het cve (college voor examens, 
voorheen de ceVo).

het vmbo-examen 2010 in cijfers
N.B. De gegevens voor KB zijn veel minder be-
trouwbaar dan voor Gl/tl vanwege het geringe 
aantal kandidaten en een veel kleinere steekproef.

* De p’-waarde is een getal tussen 0 en 1 dat 
de moeilijkheidsgraad van een opgave weergeeft. 
De p’-waarde wordt berekend door de gemiddelde 
score op een opgave te delen door de maximaal 
haalbare score op die opgave. een opgave met een 
p’-waarde van .10 is erg moeilijk; een opgave met 
een p’-waarde van .90 is erg gemakkelijk. in de 
tabel zijn de p’-waarden aangegeven als percenta-
ges. in de tabel zijn de p’-waarden weergegeven 
als percentages.

* De N-term is de normeringsterm, een ijkvaria-
bele die ervoor moet zorgen dat aan kandidaten in 
verschillende jaren en tijdvakken even zware eisen 
worden gesteld. De besluitvorming over de norme-
ring verloopt in drie fasen:
1  De vakmedewerker van cito geeft een advies 
aan de vaksectie van het cve, op basis van de ana-
lyses van de afnamegegevens.
2  De vaksectie voegt aan dit advies een inhoude-
lijke beoordeling van het examen toe. Die komt tot 
stand op basis van de reacties en commentaren 
van bijvoorbeeld vakverenigingen, platformen en 
het laKs, maar ook rechtstreeks van docenten en 

leerlingen. De combinatie van het 
cito-advies en de inhoudelijke 
beoordeling leidt tot een norme-
ringsadvies van de vaksectie aan 
het dagelijks bestuur van het cve.
3  het dagelijks bestuur van het 
cve verzamelt en beoordeelt de 
adviezen en stelt uiteindelijk de 
definitieve normering vast. het 
resultaat is te zien in de (boven-
staande) vastgestelde N-term.
* De betrouwbaarheid is de 
mate waarin de scores consistent, 
nauwkeurig en reproduceerbaar 
zijn, kortom vrij van meetfouten. 
Bij een betrouwbare meting zal 
het resultaat dus niet beïnvloed 
mogen zijn door storende factoren 
met betrekking tot de toets, 
kandidaat en beoordelaar zoals 
het tijdstip van de toetsafname, 
de specifieke vormgeving van 

de toets, pech of geluk met de opgaven. De mate 
waarin een meting ongevoelig is voor bepaalde, 
verstorende factoren, kan worden geschat door 
berekening van een betrouwbaarheidscoëfficiënt. 
De waarde van een betrouwbaarheidscoëfficiënt 
ligt tussen 0 en 1. hoe dichter het cijfer bij 1, hoe 
betrouwbaarder het examen is.
* De standaarddeviatie zegt iets over de sprei-
ding van het hele examen: liggen de resultaten 
dicht bij elkaar (dan hebben de kandidaten onge-
veer dezelfde resultaten) of is er sprake van sprei-
ding van de resultaten. hoe groter het cijfer, hoe 
beter de spreiding. in een histogram is de grafische 
weergave van deze spreiding te zien.

v4Het Wolf-systeem 
biedt de mogelijkheid 
aan docenten om een 
groepsrapportage 
aan te vragen. Dat 
kan alleen als de ge-
gevens van alle kan-
didaten opgestuurd 
worden. Dat heeft 
voordelen voor zowel 
de school/docent als 
voor de normering. 
De terugrapportage 
laat zien op welke 
onderdelen de kandi-
daten hoger of lager 
gescoord hebben 
dan het landelijke 
gemiddelde. Voor 
de normering geldt: 
hoe meer gegevens 
er binnen komen, 
hoe betrouwbaarder 
de toetstechnische 
gegevens die nodig 
zijn voor het bepalen 
van de N-term. 



vergelijkbare resultaten opleveren (betrouwbaarheid). 
Het GTL-examen geschiedenis heeft de laatste jaren 
een hoge betrouwbaarheid. Dat komt omdat de correc-
tievoorschriften redelijk eenduidig zijn. Daarnaast zijn 
er veel meerkeuzevragen en zogenaamde ‘voorgestruc-
tureerde’ vragen in het examen opgenomen. Bij deze 
vragen bestaat over het algemeen weinig verschil van 
mening over wat goed en fout gerekend moet worden. 
Het examen van dit jaar had zelfs de hoogste betrouw-
baarheid van de afgelopen 10 jaar. Opmerkelijk, maar 
niet onverklaarbaar, is dat de betrouwbaarheid van de 
examens op basis van het globale vmbo-examenpro-
gramma geschiedenis (dat gold in de periode 2002 tot 
en met 2007) veel lager is dan de betrouwbaarheid op 

basis van het huidige, vanaf 2008 gel-
dend examenprogramma, dat concreter 
is en meer gespecificeerd.5 Dat is een 
indicatie dat een examen op basis van 
een concreet examenprogramma meer 
betrouwbare gegevens oplevert dan 
op basis van een globaal examenpro-
gramma.
Naast validiteit en betrouwbaarheid 
moet er ook een goede spreiding te 
zien zijn tussen ‘goede’ en ‘slechte’ 
kandidaten (standaarddeviatie).6 Het 
histogram (zie bijlage 3) laat zien dat 
er dit jaar sprake is van een vrijwel 
ideale spreiding. Dat geeft aan dat de 
examens toetstechnisch voldoen aan 
waar ze voor ze bedoeld zijn: bijdragen 
aan het civiele effect van een diploma.

Taligheid	van	het	examen
Een probleem blijft de beheersing van de Nederlandse 
taal. Het vak geschiedenis is uitgesproken ‘talig’. De 
vragen moeten worden begrepen, er moet historisch 
geredeneerd worden en de bronnen moeten goed 
leesbaar zijn (vandaar dat die op vmbo-niveau vaak 
aangepast worden). Sommige docenten en leerlingen 
verzuchten na afloop dat het examen begrijpend lezen 
was. Sommige leerlingen begrijpen de essentie van 
een vraag niet, omdat ze vinden dat voor hen de vraag 
te moeilijk gesteld was. Of ze raken in de war door de 
vele denkstappen die er gemaakt moeten worden. Voor 
dat laatste is het hulpmiddel ‘Doe het zo’ bedoeld. Het 
geeft richting aan de formulering van het gevraagde 
antwoord. Toch klagen sommige docenten dat leer-
lingen dit hulpmiddel vaak niet gebruiken. Daar rest 
slechts één remedie: vaak oefenen.
Het lijkt erop alsof er de laatste jaren sprake is van een 

tische Leerweg (GTL), gelijk dus aan de N-term van 
het vorig jaar (zie voor de overige gegevens van het 
examen bijlage 2). De N-term is een indicatie voor de 
moeilijkheidsgraad, een ‘moeilijk’ examen dus, maar dat 
hoeft niet te betekenen dat het examen ook werkelijk 
te moeilijk was.
Een examen moet voldoen aan een aantal eisen, zoals 
validiteit en betrouwbaarheid. 
Een examen is inhoudelijk valide als de opgaven en 
opdrachten uit het examen het onderwerp inhoude-
lijk dekken. Zo is een examen dat bij het onderwerp 
‘Historisch overzicht vanaf 1900’ uitsluitend vragen zou 
bevatten over de periode na 1950, niet inhoudsvalide. 
De meeste docenten waren het erover eens dat het 

examen van dit jaar evenwichtig was opgebouwd.
Een examen is begripsvalide als deze het begrip, zoals 
bedoeld, daadwerkelijk meet (‘wat meet de toets’). Door 
het concrete en specifieke karakter van het examen-
programma bestaat ook hierover weinig verschil van 
mening: de begrippen en stofinhoud die kandidaten 
moeten kennen, staan duidelijk omschreven in het 
examenprogramma.
Daardoor is ook de aanvaardbaarheid van het examen 
en het examenprogramma groot. Het examenprogramma 
is duidelijk en het wordt ook door het veld inhoudelijk 
gedragen. Wel is het examenprogramma omvangrijk. 
Het probleem daarbij is dat schoolboeken en docenten 
niet altijd het examenprogramma volledig tot hun recht 
(kunnen) laten komen. Daardoor krijgen leerlingen en 
docenten soms het gevoel dat er niet altijd getoetst 
wordt wat er geleerd is.
Een examen moet onder vergelijkbare omstandigheden 
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Voor de periode 2002 
tot en met 2007 
schommelen de gege-
vens tussen 0,64 en 
0,72; van 2008 tot en 
met 2010 tussen 0,75 
en 0,81).

Zie de omschrijving 
van de toetstechnische 
begrippen in bijlage 2.

Bijlage	3
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afnemende taalvaardigheid. Dat levert voor het vak 
geschiedenis een probleem op. Een vraag kan vaak niet 
simpel gesteld worden; er is bijna altijd sprake van een 
zekere nuance of interpretatie. Recht-toe-recht-aan-
vragen zijn niet altijd mogelijk. De meeste leerlingen 
hebben minder moeite met gesloten vragen dan met 
open vragen, waarin ze met eigen woorden een ant-
woord moeten formuleren. Zo wordt er gebruik gemaakt 
van een nadere aanduiding van een reden (bijvoorbeeld 
‘Noem een politieke reden’ of ‘een historische reden’ …’) 
om antwoorden die niet fout zijn, maar die niet beoogd 
worden, uit te sluiten. Hiervoor bestaat een voor de 
hand liggende remedie: oefenen met oude examenvra-
gen. En ook: oefenen met het zetten van afzonderlijke 
denkstappen naar het juiste antwoord. Ten slotte is er 
altijd nog het woordenboek.

Enkele	opmerkelijke	resultaten
Bij de Toets- en Item Analyse (TIA), worden gegevens 
per vraag of subtoets geanalyseerd op basis van de 
WOLF-gegevens. Hierbij vielen enkele zaken op:
•  Dit jaar heeft het onderdeel ‘Staatsinrichting’ hoger 

gescoord dan het onderwerp ‘Historisch overzicht 
vanaf 1900’ (bij het vorige examen waren de scores 
gelijk).

•  Open vragen worden aanzienlijk slechter gemaakt 
dan meerkeuzevragen of voorgestructureerde vragen 
(zoals in- en aanvuloefeningen of matchingvragen).

•  Vragen met bronnen worden doorgaans beter gemaakt 
dan vragen zonder bronnen, een beeld dat over de 
jaren constant is gebleven.

•  De vragen die uitsluitend betrekking hebben op het 
verrijkingsdeel, worden het slechtst gemaakt.

•  De vragen die over het algemeen het hoogste scoren, 
zijn de overlapvragen met KB (en die scoren bij KB 
juist veel slechter dan het gemiddelde; precies wat 
beoogd wordt met betrekking tot het niveauverschil 
tussen GTL en KB).

•  Vragen die betrekking hebben op chronologisch 
inzicht en overzicht scoren dit jaar een stuk hoger 
dan vorig jaar.

•  Jongens scoren hoger dan meisjes.
•  In de categorie overgeslagen vragen valt op dat met 

name open vragen vaak onbeantwoord blijven. Ook 
hier valt nog winst te behalen.

Computerexamens
In de schaduw van de papieren examens van GTL, 
worden ook computerexamens afgenomen. Vanaf 2006 
in BB, vanaf dit jaar voor het eerst (met een pilotexa-
men) ook in KB. Docenten en leerlingen zijn over het 

algemeen enthousiast over deze manier van examine-
ren. Toch is een aantal kinderziektes nog niet helemaal 
overwonnen. Naast beperkingen biedt deze vorm van 
examineren een heleboel voordelen. Niet alleen ver-
loopt de correctie ervan sneller, ook bieden flash-appli-
caties (zoals hotspot-vragen en drag-and-drop-vragen), 
afbeeldingen in kleur en andere audio-visuele toepas-
singen vele mogelijkheden. De papieren examens in BB 
en KB zullen op den duur geheel verdwijnen om plaats 
te maken voor digitale examens. GTL laat nog even op 
zich wachten, maar ook daar wordt vroeg of laat het 
examen in digitale vorm aangeboden.

Het	examen	in	2011
Het examen van dit jaar was gebaseerd op een andere 
verhouding in scorepunten tussen de beide examen-
eenheden dan de voorgaande twee jaren.7 Er zijn geen 
klachten geweest over deze nieuwe verhouding. Inte-
gendeel zelfs, de nieuwe verhouding wordt toegejuicht 
door docenten. De stof van het ‘Historisch Overzicht’ 
wordt als veel omvangrijker beschouwd dan Staatsin-
richting en daar wordt nu in het examen meer recht aan 
gedaan. Deze nieuwe verhouding wordt ook de komende 
jaren in de examens toegepast.
Met ingang van het examen van 2011 wordt in het cor-
rectievoorschrift in de voorlooptekst een vakspecifieke 
regel toegevoegd. Dit is een gevolg van discussies, 
soms zelfs felle meningsverschillen, tussen correctoren 
onderling over de vraag of de antwoorden die bij een 
vraag gegeven zijn uitputtend zijn of niet. Daarom is de 
volgende vakspecifieke regel toegevoegd voor het vak 
geschiedenis:
Indien in een antwoord ‘voorbeeld van een juist ant-
woord’ staat, bevat het antwoord voorbeelden van juiste 
antwoorden. Het is geen opsomming van alle denkbare 
juiste antwoorden.
We hopen hiermee meer ruimte en duidelijkheid te heb-
ben geschapen bij het interpreteren van de antwoor-
den van de leerlingen. Uiteraard dienen alternatieve 
antwoorden gebaseerd te zijn op vakliteratuur (dus niet 
op het schoolboek).

Tot	slot
Het examen was pittig, maar niet te moeilijk voor wie 
zich goed had voorbereid. De reacties dat het examen 
weer over ‘echte geschiedenis’ gaat, stemmen tot 
tevredenheid. De voorwaarden zijn aanwezig om ook 
in de komende jaren betrouwbare en valide examens 
te maken die recht doen aan het geleerde en aan het 
niveau van de leerlingen in de verschillende leerwegen 
van het vmbo.

v7De nieuwe verhou-
ding is geworden: 
1:2 in BB en KB 
(staatsinrichting : 
Historisch Overzicht) 
en 3:5:2 in GTL 
(staatsinrichting : 
Historisch Overzicht : 
verrijkingsdelen).


