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Woord vooraf

[Ger Limpens]
In dit artikel kijken we terug op de recente
examenperiode van vorig cursusjaar.
Nagenoeg alle wiskunde-examens [1] passeren
hierbij de revue. Het is ons streven als
examenmakers daarbij zo volledig mogelijk
te zijn. Jammer genoeg kunnen we ook
dit jaar geen inzicht geven in de examens
wiskunde BB behalve dan wat summiere
gegevens rond gemiddelde, percentage
onvoldoende en gehanteerde N-termen.
Dat heeft, zoals langzamerhand genoegzaam
bekend, natuurlijk alles te maken met de
digitalisering van die examens. Slechts een
heel beperkt aantal BB-kandidaten deed nog
op papier examen, meer dan 99% van deze
leerlingen maakte een digitale toetsvariant,
zo kunnen we op grond van de tabel met
leerlingenaantallen [2] concluderen; zie tabel
1 [Leerlingenaantallen 2012] – de tabellen
staan op pag. 20 en 21. Deze tabel, gecombineerd met gegevens van eerdere jaren,
levert ook de informatie voor figuur 1. We
zien hierin dat het totaal aantal kandidaten
dat wiskunde-examen doet, ook dit jaar weer
licht gedaald.
Van de overige wiskundevakken doen we,
zoals gezegd, zo volledig mogelijk verslag. We
geven daarbij aandacht aan de vernieuwingen
zoals die zich op alle onderwijsfronten van
het middelbaar onderwijs voordoen voorzover die uiteraard relevant zijn met betrekking
tot centrale examinering. Bij vmbo KB zijn
er ook computerexamens en gelukkig kunnen we daar wel verslag van doen en wel over
een tweetal relevante aspecten: het gebruik
van de digitale rekenmachine en de inzet
van de digitale toolbox, een applicatie die de
mogelijkheden van de digitale rekenmachine
veruit ontstijgt. Uiteraard is er binnen het
vmbo ook ruimschoots aandacht voor de
papieren examens, zowel op KB- als GL/TLniveau. Binnen het onderwijstype havo is er,
behalve voor de examens wiskunde A en B,
ook aandacht voor de pilotexamens volgens
het cTWO-programma [3]. U kunt in diverse
bijdragen lezen in hoeverre de zachte landing
die dit experiment vorig jaar op havo-niveau

gemaakt heeft, zich dit jaar consolideert.
En vervolgens is dan de vraag hoe ditzelfde
experiment dat zich ook afspeelt binnen
het vwo, zich aldaar voor de eerste keer op
centraal examenniveau manifesteert. En
ook daar geven we een verdere analyse van
hetgeen er binnen de reguliere examens is
gebeurd, daarbij de verschillende vormen van
overlap niet vergetend.
Dit alles is mogelijk omdat we tegenwoordig
via WOLF [4] over een behoorlijk grote
hoeveelheid gegevens beschikken. Onze
toets- en itemanalyses zijn weliswaar nog
steeds gebaseerd op een steekproef, maar het
moment dat de scores van bijna alle kandidaten in die rekenpartij worden opgenomen, is
misschien niet ver meer. Om een voorbeeld
te geven: de analyse voor wiskunde havo-A is
gebaseerd op de gegevens van 31019
kandidaten waar we enkele jaren geleden circa 2500 kandidaten in de steekproef telden.
Het totaal aantal examenkandidaten voor
havo-A is 40034 (zie ook tabel 1). Hoe een
en ander ook zij, we zijn blij met al die gegevens want ze verschaffen ons de noodzakelijke informatie om te komen tot een evaluatie
van die examens. Uiteraard spelen ze ook een
cruciale rol bij de bepaling van de N-termen
die weer leiden tot de aantallen onvoldoendes
en de gemiddelde cijfers bij de verschillende
vakken. Voor een overzicht daarvan zie tabel
2 [Verzamelde N-termen 2012]. Die tabel
zou overigens naast vergelijkbare tabellen van
andere examenjaren gelegd kunnen worden.
Daarmee zou de lichte prestatieverbetering
die volgens het persbericht dat direct na de
vaststelling van de N-termen van het eerste
tijdvak 2012 door het CvE [5] werd gemeld,
geadstrueerd kunnen worden. Of die prestatieverbetering overigens een gevolg is van
de veranderde zak/slaagregeling, is een vraag
waar we hier geen uitspraak met zekerheid
over kunnen doen.
Ook de quick scans die tegenwoordig in
WOLF zijn opgenomen (waarbij docenten
zich via de beantwoording van vier vragen
over moeilijkheid, examenlengte, aansluiting
op het onderwijs en de waardering van het
examen kunnen uiten over het betreffende

examen), voorzien voor ons in een daadwerkelijke behoefte. Direct na de examens willen
we op een gecoördineerde wijze een beeld
krijgen van de manier waarop onze examens
in het land ervaren werden. Uiteraard levert
het forum van de NVvW ons een onmiddellijke indicator maar die kan nog wel
eens heftig fluctueren en is erg ‘individueelprobleem’-gestuurd. Nog los van het feit dat
die forumpagina’s toch steeds meer de positie
krijgen die ze waarschijnlijk moeten hebben:
een heel direct overlegorgaan op collegiaal
niveau over zaken die deze of gene kwijt wil.
En dat zijn lang niet altijd genuanceerde
en generieke visies op een examen. Die
algemenere aspecten kwamen in het verleden
op een adequate wijze in beeld met behulp
van de enquêtes van de regionale examenvergaderingen. Die regionale vergaderingen
lijken echter op niet al te lange termijn een
achterhaald station: de NVvW heeft dit
examenjaar alleen dergelijke bijeenkomsten
uitgeschreven voor havo-A, vwo-A en
vwo-C. En ook bij deze bijeenkomsten was
te constateren dat de opkomst maar mondjesmaat is. Bovendien zou men zich kunnen
afvragen in hoeverre deze bijeenkomsten een
aselecte steekproef van de docentenpopulatie
vormen. Neemt niet weg dat we blij zijn met
de informatie die we ook op deze basis weten
te vergaren.
Na deze inleidende woorden ook nog even
wat zaken van praktische aard: in de diverse
volgende paragrafen en in de verschillende
tabellen die dit artikel vergezellen, wordt
voortdurend melding gemaakt van de
p’-waarde. De p’-waarde is de gemiddelde
waargenomen score, uitgedrukt als
percentage van de maximale score. Uiteraard
beschikken we als Cito-medewerkers over
een veelheid aan andere gegevens op basis
van de WOLF-informatie. Denk daarbij
aan relatieve scores waarbij de opbouw op
basis van deelscores in percentages van het
deelnemersaantal uitgedrukt wordt. Of
gegevens over de mate waarin de verschillende kwartielen van een leerlingenpopulatie,
samengesteld op basis van met het examen

figuur 1 Aantal kandidaten wiskunde in 2003-2012

gemeten vaardigheid, bijdroegen aan de hoeveelheid overgeslagen leerlingenantwoorden
bij een bepaald item. Veel van deze gegevens
gebruiken we bij het schrijven van dit artikel,
maar lang niet alles brengen we in de vorm
van tabellen naar buiten. Dat zou dit artikel
nog veel langer maken dan het nu al is.
Rest nog slechts een dankwoord aan de
redactie van Euclides die ons de gelegenheid
biedt een en ander voor het voetlicht te
krijgen. Voor ons erg belangrijk en voor u
hopelijk erg interessant. Veel leesplezier.
VMBO KB-GL/TL

GL / TL
Bij het GL/TL-examen is net als voorgaande
jaren een quick scan afgenomen. Docenten

Gif in het meer. De examenmakers wilden
echter niet met een context over exponentiële groei beginnen. Gezien de behaalde
p’-waarden konden de leerlingen hiermee
echter prima uit de voeten en was dat wellicht een betere openingscontext geweest. De
eerste twee vragen van Lucifers waren overlap
met KB en scoorden goed. Bij de laatste twee
vragen (geen overlap) moest gerekend worden met grote getallen. Bij vraag 3 moest het
aantal lucifers op duizendtallen worden afgerond. Veel leerlingen lieten dat laatste puntje
liggen waardoor uiteindelijk maar 19% van
de leerlingen de volle 3 punten voor deze
vraag scoorde. Tijdens de examenbespreking
gaf een aantal docenten aan dat er naar hun
idee in dit examen (te) veel moest worden
afgerond. In totaal moest er bij zeven vragen
worden afgerond en dat is inderdaad aan de
hoge kant. Bij vraag 4 moest de lengte van
een lucifer worden berekend. 30% van de
leerlingen wist niet hoe dit aangepakt moest
worden en scoorde 0 punten. Vraag 3 en 4
discrimineerden echter prima: leerlingen die
goed scoorden op deze vragen, scoorden ook
goed op het hele examen.
De tweede context, Verfblikken, werd een
stuk lastiger gevonden. De eerste vraag
waarin de inhoud van een cilindervormig
verfblik moest worden berekend, ging prima
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die de resultaten van hun leerlingen via
WOLF hadden ingevoerd, kregen een
korte vragenlijst van vier vragen. De 1413
docenten die de vragenlijst hadden ingevuld,
waren behoorlijk positief over het examen.
Ze gaven een gemiddeld cijfer van 6,88.
Het grootste deel van de docenten (66%)
vond de moeilijkheidsgraad van het examen
in orde, 18% van de docenten vond het
examen moeilijk tegenover 14% van de
docenten die aangaf het examen juist
makkelijk te vinden. De lengte van het
examen vond men over het algemeen
genomen goed en de inhoudelijke aansluiting
voldoende tot goed.
Het examen bestond uit 23 vragen waarvoor
maximaal 75 scorepunten te behalen waren.
Van de 32000 leerlingen van wie we de
gegevens via WOLF hebben, waren er vier
leerlingen die de maximale score wisten te
behalen. In tabel 3 [VMBO GL/TL 2012],
is een overzicht van de p’-waarden per vraag
te vinden.
Tijdens de examenbespreking kwam naar
voren dat men niet helemaal tevreden was
met de openingscontext Lucifers. Leerlingen
vonden het geen gemakkelijke context om
mee te beginnen en waren er lang mee bezig.
De context scoorde met een gemiddelde
p’-waarde van 66 ook lager dan bijvoorbeeld
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figuur 2 Uit: VMBO GL/TL (Formule van Blondel)
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[Melanie Steentjes]
Dit jaar waren er veel verschillende examens
wiskunde voor vmbo. Naast de ‘gewone’
papieren examens voor vmbo kaderberoeps
(KB) en gemengde leerweg/theoretische
leerweg (GL/TL) waren er ook dit jaar computerexamens voor KB. De meeste leerlingen
die aan de computerexamens meededen, kregen een computerexamen met de computerrekenmachine voorgeschoteld. Er waren
echter ook 52 scholen die meededen aan een
pilot: zij kregen een computerexamen met de
toolbox. Hierover later in dit artikel meer.
Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat
steeds minder scholen de papieren examens
KB afnemen. Bij de examenbespreking in
Utrecht was slechts één docent aanwezig
die het papieren examen had afgenomen.
Helaas is er geen examenbespreking voor de
digitale examens mogelijk, omdat de digitale
examens nog tot eind juni kunnen worden
afgenomen. Dit alles heeft tot gevolg dat de
examenmakers relatief weinig feedback over
de KB-examens krijgen.
In het vervolg van dit stuk bekijken we de
twee papieren examens en de overlap tussen
beide examens. We besteden ook aandacht
aan één variant van het KB-computerexamen
en de pilot toolbox.
Omdat het GL/TL-examen door de meeste
leerlingen is gemaakt, beginnen we daarmee.
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figuur 3 Uit: VMBO KB 2012 (Vlieger)

met een p’-waarde van 81. Veel leerlingen
(30%) lieten 1 punt liggen bij deze vraag.
Wellicht vergeten af te ronden op een geheel
getal? Bij vraag 6 moest de uitslag van
een verfblik (cilinder) op schaal getekend
worden. Dit was de op één na lastigste vraag
van het examen. Maar liefst 42% van de
leerlingen scoorde hier geen enkel punt. Bij
vraag 7 moest geredeneerd worden over de
inhoud als de straal verdubbelt en de hoogte
hetzelfde blijft. Dat leerlingen prima uit de
voeten kunnen met deze theoretische vraag
bleek uit de p’-waarde van 84. In de laatste
vraag moest door middel van inklemmen
de straal en hoogte van een blik berekend
worden. Een mooi discriminerende vraag,
maar aan de lastige kant.
Dat leerlingen goed uit de voeten konden
met exponentiële formules bleek, zoals
hierboven al vermeld, uit de scores die
gehaald werden bij de derde context, Gif in
het meer. De eerste vraag was een laat-zienvraag waarin met de formule gerekend moest
worden. Dit was de makkelijkste vraag van
het examen met een p’-waarde van 93. Ook
vraag 10 waarbij de grafiek die bij de formule
hoort, moest worden getekend, ging goed.
De meeste moeite hadden de leerlingen
met de laatste vraag van deze context, vraag
12. Daar moest beredeneerd worden of de
hoeveelheid gif met 24 × 1,5 = 36% afneemt
per dag als de hoeveelheid gif met 1,5% per
uur afneemt. 32% van de leerlingen scoorde
geen enkel punt.
De eerste drie vragen van Brug van Millau
waren overlap met het KB-examen. In
vraag 13 moest aan de hand van de schaal
de lengte van een pilaar worden geschat.
Er waren leerlingen die ervan uit gingen
dat de pilaar tot aan de onderkant van het
wegdek liep. Zij misten daardoor 1 punt. Bij
vraag 14 moest de lengte van een staalkabel
van de brug in hele meters berekend worden

met behulp van de stelling van Pythagoras.
Dit ging de leerlingen uitstekend af, gezien
de p’-waarde van 83. Er was ook hier weer
een relatief hoog percentage (19%) dat 1
punt liet liggen, wellicht het afrondingspuntje. Docenten gaven aan dat een maximum
score van 4 punten voor deze vraag wel erg
riant was. Ook met het berekenen van een
hoek met behulp van de tangens hadden
weinig leerlingen moeite: 60% scoorde alle
punten en de vraag had een p’-waarde van
72. De scores bij vraag 14 en 15 zijn hoog
in vergelijking met vergelijkbare examens uit
voorgaande jaren. In 2010 scoorde een
vergelijkbare vraag met de tangens bijvoorbeeld een p’-waarde van 52. Bij de
laatste vraag van deze context (geen overlap)
moest het hoogteverschil tussen Béziers en
Clermont-Ferrand berekend worden aan de
hand van de hellingshoek van de brug.
Wellicht leverde het vertalen vanuit de
context hier problemen op: 39% van de
leerlingen haalde geen enkel punt. Van de
leerlingen die begrepen hoe ze moesten
beginnen, haalden de meesten alle punten.
Halveren bleek de lastigste context van het
examen te zijn. Leerlingen hadden moeite
met de definitie van de variabelen f en O
(figuurnummer en oppervlakte). Boven
vraag 18 staat wel uitgelegd waarvoor deze
variabelen staan, maar dit was voor een
aantal leerlingen te kort door de bocht. De
laatste vraag van deze context, vraag 19, was
de moeilijkste vraag van het examen met
een p’-waarde van 26. Maar 6% van de leerlingen scoorde hier alle punten. Tijdens de
examenbespreking bleken er ook leerlingen
te zijn die de gevraagde lengte berekend
hadden met behulp van de schaaltekening
uit vraag 17. Omdat niet expliciet vermeld
stond dat dit niet de bedoeling was, moesten
aan een dergelijke oplossing ook punten
worden toegekend. Omdat de uitkomst

minder nauwkeurig is dan de gevraagde, kon
een leerling met een dergelijke oplossingsmethode maximaal 4 punten halen.
Verschillende docenten gaven aan 6 punten
voor deze vraag wel erg veel te vinden. Aangezien we echter elke stap van een leerling
willen belonen en deze vraag uit veel stappen
bestond, vonden de examenmakers de
6 punten voor deze vraag gerechtvaardigd.
Het examen sloot af met Formule van Blondel
(overlap met het examen KB). Bij vraag 20
moest, net als bij vraag 15, met behulp van
de tangens een hoek berekend worden. Deze
vraag scoorde een even hoge p’-waarde als
vraag 15, namelijk 72. Meer moeite hadden
de leerlingen met vraag 21, zie figuur 2,
waarbij gerekend moest worden met de
formule van Blondel. Uit de examenbespreking en het forum bleek dat veel leerlingen
niet alleen voor O de waarde 21,5 invulden,
maar ook voor A de waarde 18,5. Ze kregen
dan geen 62 uit de optelling, maar 61,5 en
wisten vervolgens niet wat te concluderen.
Hiervoor kon alleen 1 punt voor het invullen
worden toegekend. Bij vraag 22 moesten
leerlingen laten zien dat een trap uit 50
treden moest bestaan als aan de formule van
Blondel werd voldaan. Dit was een allesof-niets-vraag. Leerlingen scoorden of geen
enkel punt (44%) of alle punten (ook 44%).
Het examen sloot af met het berekenen van
het aantal tussenbordessen bij de genoemde
trap. Veel leerlingen lieten hier 1 punt liggen,
maar het was geen onprettige afsluiter met
een p’-waarde van 63.
Het CvE besloot de N-term voor dit examen
vast te stellen op 1,0. Dat resulteerde in een
examen met 27,3% onvoldoendes en een
gemiddeld cijfer van 6,3.
KB papier
Het KB-examen bestond uit 25 vragen
waarvoor in totaal 75 punten te behalen waren. Van de 5818 leerlingen waarvan we de
gegevens via WOLF hebben doorgekregen,
wisten vier leerlingen 73 punten te halen. In
tabel 4 [VMBO KB 2012] is een overzicht
van de p’-waarden per vraag te vinden.
Net als bij het GL/TL-examen begon het
KB-examen met de context Lucifers. Ook
bij dit examen was deze context met een
gemiddelde p’-waarde van 61 niet de makkelijkste context van het examen. De eerste
vraag, waarbij het aantal luciferdoosjes dat
gevuld kan worden met het hout van één
populier, moest worden berekend was met
een p’-waarde van 92 echter wel de best

Overlap KB en GL/TL
In totaal waren er 9 vragen die zowel in het
KB-examen als het GL/TL-examen zaten.
Er waren in totaal 26 punten te halen voor
deze vragen; voor details zie tabel 5 [VMBO
overlap KB–GL/TL 2012]. De KB-leerlingen
scoorden op de overlap een gemiddelde
p’-waarde van 49. Voor het deel van het
examen dat specifiek voor KB was, scoorden
ze een gemiddelde p’-waarde van 60. De

KB computerexamens
In 2010 en 2011 zijn pilots uitgevoerd met
flexibele digitale examens voor alle algemene
vakken bij vmbo-KB. Op grond van de
resultaten van deze pilots werd besloten om
in 2012 àlle KB-scholen de gelegenheid te
bieden de examens in de algemene vakken
flexibel en digitaal af te nemen. Uiteindelijk
hebben er 375 KB-scholen meegedaan aan de
digitale examens. Bij de meeste scholen
moesten de leerlingen bij het examen
wiskunde werken met de computerrekenmachine. De computerrekenmachine is
een speciaal voor het computerexamen ontwikkelde rekenmachine waarmee leerlingen
hun berekeningen kunnen opslaan in een
uitvoerveld. In een eerder stuk in Euclides
(nummer 86-3) is deze computerrekenmachine uitgebreid besproken. Docenten
konden de computerrekenmachine vanaf
december downloaden van de Cito-site en er
zo in de klas mee oefenen.
Naast deze computerrekenmachine waren er
52 scholen die meededen aan een aparte pilot
bij wiskunde. De leerlingen moesten niet
werken met de computerrekenmachine, maar
met een zogenaamde toolbox. We zullen
hier verderop in dit artikel bij stilstaan. We
bespreken eerst het examen waarin gebruik is
gemaakt van de computerrekenmachine.
Computerexamen 2012
Er zijn verschillende varianten van het computerexamen. In dit artikel bespreken we één
variant die door 2086 leerlingen is gemaakt.
Het examen bestond uit 25 vragen waarvoor
in totaal 69 punten behaald konden worden.
In tabel 6 [VMBO KB crm 2012] is een
overzicht van de p’-waarden per vraag te
vinden.
Het examen startte met een filmpje waarin
te zien was hoe de Amerikaan Bryan Berg
het Capitool in Washington nabouwde met
speelkaarten. In de context Kaartenhuis
moest voornamelijk gerekend worden met

5

KB-leerlingen scoorden dus beter op het KBspecifieke deel dan op het overlapgedeelte.
Dit is wat de examenmakers beoogden.
De GL/TL-leerlingen scoorden een
gemiddelde p’-waarde van 69 op het
overlapgedeelte. Op het GL/TL-specifieke
deel scoorden de GL/TL-leerlingen een
gemiddelde p’-waarde van 54. De GL/TLleerlingen scoorden dus minder goed op het
GL/TL-specifieke deel dan op het overlapgedeelte. Ook dit was volgens plan.
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van de leerlingen scoorde geen enkel punt.
Slechts 18% van de leerlingen wist hier alle
punten binnen te halen. Bij vraag 15 moest
de lengte van een zijde in een gelijkbenige
driehoek berekend worden; zie figuur 3. Dit
bleek een brug te ver voor veel leerlingen.
Maar liefst 66% scoort geen enkel punt en
de vraag was met een p’-waarde van 24 de
lastigste vraag van het examen.
Formule van Blondel was volledig overlap
met het GL/TL-examen. Ook bij de KBleerlingen ging de berekening van de hoek
met behulp van de tangens (vraag 16) goed
met een p’-waarde van 52. Het was een
mooi discriminerende vraag. Het rekenen
met de formule van Blondel werd ook bij
KB lastig gevonden. Vooral vraag 18 scoorde
laag met een p’-waarde van 29. Het is een
alles-of-niets-vraag. Maar liefst 66% van de
leerlingen scoorde geen enkel punt en 23%
wist alle punten te halen. Bij vraag 19 was
het verschil tussen de p’-waarde van KB en
GL/TL maar klein. Net als bij GL/TL lieten
veel leerlingen (50%) het laatste punt liggen.
Bij de context Draaimolen moest gerekend
worden met percentages. Bij vraag 20 moest
het winstpercentage worden omgerekend
naar euro’s. Dat ging heel goed, 77% van de
leerlingen haalde alle punten. Bij de laatste
vraag lieten veel leerlingen het laatste punt
liggen. Hier moest vanwege de context naar
beneden worden afgerond en waarschijnlijk
ging dat vaak fout.
Het examen sloot af met Knikkers stapelen.
De eerste twee vragen waarin gerekend
moest worden met regelmaat en de formule
gingen goed. Opvallend is dat de laatste
vraag, waarin ingeklemd moest worden,
slecht ging met een p’-waarde van 37. Deze
vraag werd door 8,9% van de leerlingen
overgeslagen. Wellicht dat hier tijdnood ook
een rol speelde.
CvE besloot de N-term voor dit examen
vast te stellen op 1,1. Dat resulteerde in een
examen met 32,9% onvoldoendes en een
gemiddeld cijfer van 6,2.
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gemaakte vraag van het examen en een prettige binnenkomer. De twee volgende vragen
waren overlap met het GL/TL-examen en de
KB-leerlingen scoorden bij deze twee vragen
beduidend minder goed dan de GL/TL-leerlingen. Er waren veel leerlingen (respectievelijk 39% en 34%) die geen enkel punt wisten
te scoren bij deze vragen. Bij de laatste vraag
van deze context waarin de lengte van een rij
lucifers moest worden berekend, scoorden
de meeste leerlingen wel een punt, maar
liet 57% het laatste punt, liggen. Wellicht
struikelden de leerlingen over de omrekening
van cm naar km.waarin omgerekend moest
worden van cm naar km, liggen.
Bij de context Fietsframe moest gerekend
worden met vuistregels over beenlengte en
framemaat. Met een gemiddelde p’-waarde
van 77,9 was dit de best gemaakte context
van het examen. Bij de eerste twee vragen,
vraag 6 en vraag 7, lieten wederom veel
leerlingen 1 punt (wellicht het afrondingspunt) liggen. Met uitzondering van vraag 7
discrimineerden de vragen van deze context
niet echt goed. Dat wil zeggen dat de
correlatie tussen de score op deze vragen en
de score op het gehele examen niet hoog was.
Een verklaring daarvoor hebben we niet.
De drie vragen van Brug van Millau
waren overlap met het GL/TL-examen.
In tegenstelling tot de context Fietsframe
discrimineerden deze vragen heel goed.
Het berekenen van de lengte van een kabel
met behulp van de Stelling van Pythagoras
ging ook bij de KB-leerlingen goed met een
p’-waarde van 62. En ook het bereken van
een hoek met behulp van de tangens scoorde
een acceptabele p’-waarde van 48. In het
verleden is op soortgelijke vragen beduidend
lager gescoord.
Ook de context Vlieger was meetkundig van
aard. De gemiddelde p’-waarde van 40 laat
zien dat het een lastige context was. Achteraf
gezien had deze vraag ook niet misstaan in
het GL/TL-examen. Het tekenen van de
opengevouwen vlieger ging nog redelijk goed
met een p’-waarde van 58. Wel 38% van
de leerlingen wist hier alle punten te halen.
Op het forum kwamen meldingen binnen
van leerlingen die de rechthoek niet hadden
getekend, omdat ze bijvoorbeeld uitgegaan
waren van hun ruitjespapier of de rechthoek
later hadden uitgegumd. Als zo’n leerling
vervolgens alles goed had gedaan, mocht het
volledig aantal punten worden toegekend.
Het berekenen van de oppervlakte van de
vlieger werd lastig gevonden. Bijna de helft
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aantallen speelkaarten. De eerste vraag was
een automatisch scoorbare vraag, waarin het
aantal verdiepingen van een kaartentoren
moest worden berekend. Met een p’-waarde
van 58 was dit niet de meest vriendelijke
binnenkomer, maar de vraag discrimineerde
wel heel goed. Bij de tweede vraag moest de
lengte van een rij kaarten in km berekend
worden. Hier laat 51% van de leerlingen 1
punt liggen. Wellicht was dat het omschrijven van cm naar km. De laatste vraag van
deze context werd het slechtst gemaakt
(p’-waarde van 41). Hier moest de hoogte
van een gelijkbenige driehoek berekend
worden met de Stelling van Pythagoras. 47%
van de leerlingen scoorde geen enkel punt
en 29% van de leerlingen slaagde er in alle
punten binnen te halen.
Bij de context Plansee werden vragen gesteld
over de schaatstocht van Roel. Met een
gemiddelde p’-waarde van 50 was dit de
lastigste context van het examen. Vraag 6
ging echter heel goed. Dit was een automatisch scoorbare vraag waarin moest worden
afgelezen uit de grafiek hoeveel minuten
Roel over de eerste ronde had gedaan. Met
een p’-waarde van 91 bleek dit de makkelijkste vraag van het examen te zijn. Vraag
8 was de slechtst gemaakte vraag van dit
examen. Aan de hand van de grafiek moest
de gemiddelde snelheid van Roel berekend
worden. Maar liefst 51% van de leerlingen
scoorde geen enkel punt en slechts 13% van
de leerlingen wist alle punten te halen. In
de laatste vraag van deze context (zie figuur
4) moest een grafiek getekend worden die
hoorde bij de schaatstocht van een andere
schaatser. Er was een speciale flash applicatie
ontwikkeld waarmee leerlingen deze grafiek
(die bestond uit verschillende lijnstukken)
konden tekenen. De leerlingen scoorden een
p’-waarde van 49 en opvallend is dat de vraag
goed discrimineerde. Dat betekent dat de
score op deze vraag in hoge mate correleerde
met de score op het hele examen. Dat is erg
prettig bij dit soort vragen met een redelijk
ingewikkelde flash-applicatie. Als examenmaker wil je natuurlijk wiskunde toetsen in
een examen wiskunde. Maar het zou kunnen
zijn dat een flash-applicatie zo ingewikkeld is
dat je geen wiskunde toetst maar bijvoorbeeld ict-vaardigheid. Dat moet zoveel
mogelijk voorkomen worden. Doordat deze
vraag goed discrimineerde, leek er inderdaad
wiskunde getoetst te worden met deze vraag
en niet iets anders.
Bij de context Rhönrad maakten de leerlingen

door middel van een filmpje kennis met dit
object dat gebruikt wordt bij turnen. Bij
dit soort contexten komt een voordeel van
een digitaal examen duidelijk naar voren:
het bewegende beeld zorgde ervoor dat
leerlingen, zonder al te veel tekst te hoeven
lezen, snel begrepen wat een Rhönrad was.
Bij vraag 11 moest de omtrek van het rad
berekend worden in hele meters. Opvallend
is dat 20% van de leerlingen hier 1 punt liet
liggen. Wellicht is dat die afronding in hele
meters waar overheen gelezen werd. Bij vraag
12 moest de diagonaal van de zaal berekend
worden met de Stelling van Pythagoras. Dit
was een alles-of-niets-vraag; 38% van de
leerlingen haalde geen enkel punt en 45%
van de leerlingen wist alle punten binnen te
halen. Bij vraag 13 moest een hoek bepaald
worden met behulp van de sinus. Deze vraag
ging heel goed met een p’-waarde van 60.
Maar liefst 50% van de leerlingen wist hier
alle punten te halen.
Wat kost een hond startte met een vraag
waarin moest worden berekend met hoeveel
procent de prijs verlaagd was van een pak
hondenvoer; zie figuur 5. Niet echt een heel
lastige vraag, maar toch had deze vraag een
p’-waarde van 48. Wel 31% van de leerlingen
haalde geen enkel punt, terwijl je zou zeggen
dat het uitrekenen van het prijsverschil niet
echt een hele grote stap was en daar was al
een punt mee te verdienen. Ook bij vraag
16 moest worden gerekend met procenten.
Daar moest uitgerekend worden hoeveel
euro betaald moest worden voor de ziektekostenverzekering inclusief 7,5% belasting.
Deze vraag ging echter een stuk beter dan
vraag 14 met een p’-waarde van 76. Veel
leerlingen lieten hier 1 punt liggen. Het zou
kunnen dat dit kwam door slecht lezen: de
premie was gegeven per maand en de premie
inclusief belasting moest berekend worden
per jaar.
In Medaillewinnaars konden leerlingen alvast
in de stemming komen voor de Olympische
Spelen. De vragen gingen over de geldprijzen
die Nederlandse sporters in 2008 in Beijing
gehaald hebben. Deze geldprijzen zijn namelijk te berekenen met behulp van een wortelformule. Bij de eerste vraag moest berekend
worden hoeveel euro een roeister kreeg na
het behalen van de gouden medaille. Opvallend is dat 40% van de leerlingen het laatste
punt liet liggen. Waarschijnlijk vergat men
hier vaak om af te ronden op hele euro’s wat
aangegeven was in de context. Bij vraag 20
moest een lineaire formule opgesteld worden

aan de hand van een gegeven grafiek. Dit
was de lastigste vraag van deze context met
een p’-waarde van 40. Ongeveer 40% van de
leerlingen wist hier geen enkel punt te scoren.
Match 4 ging over een driedimensionaal
vier-op-een-rij spel. Deze hele context werd
zeer goed gemaakt met een p’-waarde van
84,1. Er werden vragen gesteld aan de hand
van verschillende aanzichten van het spel.
Vraag 25 was met een p’-waarde van 78 de
lastigste vraag van deze context. Hier moest
met behulp van drie aanzichten een bovenaanzicht geconstrueerd worden. Ook bij
deze vraag kwamen voordelen van een
digitaal examen naar boven. Dergelijke
vragen hadden in een papieren examen niet
gesteld kunnen worden omdat de verschillende
kleuren kralen niet van elkaar te onderscheiden
zouden zijn. Ook konden leerlingen in het
bovenaanzicht eenvoudig rode en blauwe
kralen toevoegen en verwijderen. Dat zou op
papier een stuk lastiger zijn.
Het CvE besloot de N-term voor dit examen
vast te stellen op 1,0. Dat resulteerde in een
examen met 26,4% onvoldoende en een
gemiddeld cijfer van 6,4.
Pilot toolbox
Zoals eerder gezegd, hebben 52 scholen
deelgenomen aan een pilot waarin leerlingen
niet werkten met de computerrekenmachine,
maar met de toolbox. De toolbox ziet eruit
als een leeg scherm met daarboven tien
functieknoppen; zie figuur 6. Van links naar
rechts stellen de knoppen het volgende voor:
1/ Een in de toolbox geïntegreerde rekenmachine waarmee ook berekeningen kunnen
worden opgeslagen in het uitvoerveld van de
toolbox.
2/ Een formulekaart met de formules die
normaal gesproken op de tweede pagina van
het papieren examen staan. Als een leerling
op een formule klikt, komt die formule in
het uitvoerveld van de toolbox te staan en is
het voor de docent duidelijk dat de leerling
met deze formule heeft gewerkt.
3/ Een symbolenbakje waaruit symbolen
gehaald kunnen worden (gradenteken,
hoekteken, etcetera).
4/ Rekenpijlen waarmee leerlingen omgekeerde berekeningen kunnen uitvoeren.
5/ Een tabel. Als een leerling op deze knop
klikt, verschijnt een 2x2-tabel. Het aantal
kolommen of rijen kan eenvoudig worden
uitgebreid als leerlingen er bijvoorbeeld een
verhoudingstabel of een Pythagoras-tabel van
willen maken.
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figuur 4 Uit: VMBO KB crm 2012 (Plansee)
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figuur 5 Uit: VMBO KB crm 2012 (Wat kost een hond?)

figuur 6 Uit: VMBO KB crm 2012 – Toolbox
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6/ Een driehoek. Hiermee kan een eenvoudige schets van een driehoek gemaakt
worden als bijvoorbeeld met de Stelling van
Pythagoras gerekend moet worden.
7, 8 en 9/ Formule-editorknoppen waarmee
respectievelijk breuken, wortels en machten
kunnen worden ingevoerd.
10/ Een enter-knop die gebruikt moet
worden om op de volgende regel te komen.
In Examentester werkt de gewone
enter-knop namelijk niet.
De toolbox is in juni en september vorig
jaar getest bij een tiental scholen. Daaruit
bleek dat leerlingen er, na enige instructie,
goed mee uit de voeten konden. Toen is
besloten de toolbox ook in een examensituatie uit te testen bij zo’n 50 scholen.
In oktober is de toolbox aan in de pilot
geïnteresseerde docenten gedemonstreerd.
Vervolgens konden docenten zich
inschrijven voor de pilot. Omdat er meer
dan 50 aanmeldingen waren, is er geloot.
Uiteindelijk deden 52 scholen mee aan de
pilot. De toolbox is vervolgens, net als de
computerrekenmachine, in december aan
de deelnemende scholen ter beschikking
gesteld. Docenten konden hun leerlingen
op deze manier laten oefenen met de losse
applicatie.
Technisch gezien kwam de pilot goed uit
de bus. De antwoorden van de leerlingen
werden goed bewaard. Inhoudelijk gezien
bleek de toolbox een grote stap voorwaarts
in het digitaal examineren. Leerlingen
konden hun oplossingswijze beter kwijt in
de toolbox dan dat zij voorheen konden bij
de computerrekenmachine.
Omdat leerlingen die meededen aan het
toolbox-examen dezelfde vragen kregen
voorgeschoteld als de leerlingen die
meededen aan het computerrekenmachineexamen, kon achteraf goed vergeleken
worden in hoeverre de score op een vraag
afhankelijk was van het gebruikte gereedschap (toolbox of computerrekenmachine).
Over het geheel genomen middelden de
scores aardig uit. Bij een klein aantal vragen
bleken leerlingen die met de toolbox
werkten beter te scoren dan de leerlingen
met de computerrekenmachine en bij een
klein aantal vragen bleek juist het omgekeerde; zie tabel 7 [VMBO KB tb 2012]
voor de p’-waarden per vraag.
Als we naar variant 1a kijken, werd vraag 8
(Plansee) waarin aan de hand van de grafiek
de gemiddelde snelheid van Roel berekend
moest worden, een stuk beter gemaakt met

men gebruikt worden. Er zullen informatiebijeenkomsten gehouden worden voor
docenten over het gebruik van de toolbox.
Ook zal de toolbox, net als dit jaar voor de
bij de pilot aangemelde scholen, downloadbaar zijn voor los gebruik in de klas.

figuur 7 Uit: HAVO A 2012 (Supersize me)
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HAVO A
[Jos Remijn]
Het examen havo wiskunde A werd dit
jaar positief ontvangen. Leuke herkenbare
contexten, met vragen die goed aansloten
bij het gegeven onderwijs. De 949 docenten
die de quick scan in WOLF invulden, waren in grote mate tevreden over het niveau
van de vragen en de lengte van het examen.
De landelijke examenbespreking en de
regionale bijeenkomsten van de NVvW
leverden hetzelfde beeld. De reacties op het
forum op de website van de NVvW gingen
hoofdzakelijk over het op de juiste wijze
toepassen van het correctievoorschrift.
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figuur 8 Uit: HAVO A 2012 (Reactiesnelheid)

de toolbox dan met de computerrekenmachine. Er waren vooral meer leerlingen
die 0 punten scoorden bij de computerrekenmachine (51% ten opzichte van 36%
bij de toolbox). Er moest aardig wat
informatie verzameld worden voordat er
daadwerkelijk gerekend kon worden.
Leerlingen konden deze verzamelde
informatie kwijt in de toolbox, maar niet
in de computerrekenmachine. Dit zou het
verschil in score kunnen verklaren.
Ook bij vraag 15 (Wat kost een hond?)
scoorden de leerlingen met de toolbox hoger
dan de leerlingen met de computerrekenmachine. Ook hier moest aardig wat
informatie verzameld worden voor er
daadwerkelijk gerekend kon worden. Uit
deze twee vragen blijkt de waarde van de
toolbox. De stappen die een leerling zet,
kunnen beter gehonoreerd worden.
Bij vraag 18 (Medaillewinnaars) scoorden
daarentegen de leerlingen met de compu-

terrekenmachine beter. Dit was een vraag
waarbij ingeklemd moest worden. Opvallend
is dat ook bij de andere varianten de inklemvragen beter gemaakt werden door leerlingen
met de computerrekenmachine! Ook hier lag
het verschil in het percentage leerlingen dat
0 punten scoorde: leerlingen met de toolbox
scoorde vaker 0 punten dan leerlingen met
de computerrekenmachine. Wellicht zorgde
de computerrekenmachine ervoor dat de
leerlingen direct aan het proberen sloegen
met het invullen van verschillende waarden
terwijl leerlingen met de toolbox minder snel
op dat idee kwamen. Het blijft echter gissen
naar de werkelijke reden.
Het CvE besloot de N-term voor dit examen
vast te stellen op 0,8. Dat resulteerde in een
examen met 25,2% onvoldoende en een
gemiddeld cijfer van 6,4.
Omdat de pilot toolbox goed verlopen is,
zal in plaats van de computerrekenmachine
volgend jaar de toolbox in het computerexa-

Een korte bespreking van de opgaven. Het
examen telde 22 vragen, verdeeld over vijf
opgaven; zie tabel 8 [HAVO A 2012] voor
de gedetailleerde resultaten. In de startopgave Supersize me moesten de kandidaten
zich goed inleven in de situatie van de
hoofdpersoon van de gelijknamige film. Er
moest ook zorgvuldig worden gelezen. De
laatste regel van het correctievoorschrift van
vraag 1 luidt: ‘Het antwoord: 149 – 85 =
64 (kg) (of nauwkeuriger)’. De toevoeging
‘of nauwkeuriger’ wordt vanaf dit jaar in
correctievoorschriften van alle havo- en
vwo-examens wiskunde gebruikt. Hiermee
wordt aangegeven dat naast het gegeven
antwoord, gegeven in de minimaal vereiste
nauwkeurigheid, ook een nauwkeuriger,
correct afgerond antwoord moet worden
goed gerekend. Goed begrip van de term
‘dagelijkse energiebehoefte’ speelde in vraag
2 een belangrijke rol. In vraag 3 (zie figuur
7) speelden algebraïsche vaardigheden een
rol. Deze vraag had de laagste p’-waarde van
alle examenvragen. Twee gegeven formules
moesten worden gecombineerd tot een lineaire formule. Dit bleek een lastige kwestie
voor veel kandidaten: de p’-waarde was 23
en 57% van de kandidaten scoorde hier
geen enkel punt. Docenten merkten terecht
op dat de waarden van a en b ook zonder de
herleiding gevonden konden worden. De
opgave eindigde met twee vragen over een
exponentiële formule. Deze vragen waren
opvallend goed gemaakt. Het examen ver-
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het speelschema van een tennistoernooi aan
de orde. Vraag 8 (zie figuur 9) leverde veel
problemen voor de kandidaten. De combinatoriek die hiervoor nodig was, was voor
velen te hoog gegrepen. Met een p’-waarde
van 15 was dit bijna de laagst scorende vraag
van het pilotexamen. De eerste vraag van
de opgave Reactietijd zat ook in de overlap
met het regulier examen. Daarna vervolgde
de opgave met vragen waarin algebraïsche
vaardigheden en werken met formules een
rol spelen. Er werd redelijk gescoord op de
algebravragen. In de laatste vraag van deze
lange opgave werd een interpretatie van een
situatie, beschreven door twee formules,
gevraagd. Deze vraag was met een p’-waarde
van 4 de moeilijkste vraag van het pilotexamen. De pilotkandidaten scoorden bij de
laatste vraag van de overlapopgave Vogeltrek
met een p’-waarde van 40 veel beter dan de
reguliere kandidaten (p’ = 28). Deze vraag
zou vanwege de complexiteit als ‘denkactief’
kunnen worden geduid. Het is de pilotdocenten kennelijk gelukt de prestaties op dit
type vragen bij de kandidaten te verbeteren.
De korte onderzoeksopgave, waarmee het
pilotexamen zoals gebruikelijk werd besloten,
was getiteld Gewichtloosheid ervaren. Bij deze
opgave wordt slechts één vraag gesteld, waarbij de kandidaat veel zaken zelf moet
organiseren om tot een oplossing te komen.
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Het CvE bepaalde de N-term op 1,1. Dit
leidde tot een gemiddeld cijfer van 6,4 met
25,1% onvoldoendes. Dit was een iets beter
resultaat dan vorig jaar. Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in het feit dat de
kandidaten op een aantal ‘standaardopgaven’
beter hebben gepresteerd dan in voorgaande
jaren. Dit jaar koos zo’n 68% van alle havokandidaten het vak wiskunde A; dit is iets
meer dan vorig jaar. Voor de C&M-kandidaten (in de steekproef zo’n 10% van de
kandidaten) blijft het vak wiskunde A lastig;
zij kregen net als vorig jaar een gemiddeld
cijfer van slechts 5,7 met 42% onvoldoendes.

HAVO A pilot
[Jos Remijn]
Dit jaar was het tweede jaar waarin het
pilotexamen havo wiskunde A volgens het
cTWO-programma werd afgenomen. Dit
pilotexamen werd door in totaal bijna 200
leerlingen op drie scholen gemaakt. Het
nieuwe programma zal in het najaar van
2012 worden geëvalueerd. De definitieve
invoering hiervan in de vierde klassen van
havo en vwo zal in 2015 zijn. Ter herinnering: in de centrale examens havo wiskunde
A volgens het nieuwe programma mogen
geen vragen worden gesteld uit de domeinen
Kansrekening en Statistiek. Verder zijn er
geen grote wijzigingen in het programma.
Er zal in het programma een iets grotere rol
voor algebraïsche vaardigheden zijn. En in
het programma moeten ‘denkactiviteiten’ een
rol gaan spelen.
In tabel 9 [HAVO A pilot 2012] zijn de
detailscores bij dit examen te zien. Het pilotexamen kende een forse overlap van circa
50% met het reguliere examen. Deze overlap
betrof de opgaven Supersize me, Bloeiperiode
en Vogeltrek. Deze vragen betroffen de domeinen Algebra, Verbanden en Verandering.
De pilotkandidaten scoorden op deze overlapvragen aanzienlijk beter dan de reguliere
kandidaten. De opgave Knock-out zat niet in
het regulier examen. In deze opgave kwam

figuur 9 Uit: HAVO A pilot 2012 (Knock-out)
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volgde met een opgave over het dobbelspel
Tai Sai. De vragen hierbij leverden weinig
bijzonderheden. Het valt op dat de vragen
waarin de binomiale kansverdeling wordt
gebruikt, dit jaar erg goed gemaakt werden.
Waarschijnlijk door specifieke training
hierop. De opgave Bloeiperiode ging over de
toename van de lengte van de bloeiperiode
van paddenstoelen. Hoewel van sommige
biologiedocenten de reactie ‘Paddenstoelen
bloeien niet!’ kwam, leken de kandidaten
hierdoor niet in de war te zijn gebracht.
In de opgave Reactiesnelheid moesten de
kandidaten op een voorgeschreven manier
met lineair interpoleren in een tabel een
reactietijd berekenen. Kandidaten die de
stappen in de methode omdraaiden, kregen
hetzelfde antwoord. Dit was niet toevallig zo.
Docenten op het forum hadden liever gezien
dat de getallen anders waren gekozen, zodat
dit niet het geval was geweest. Veel kandidaten interpreteerden een snellere reactietijd als
een grotere tijd. Dit kostte in de vragen 15,
16 en 17 telkens één scorepunt. In vraag 18
(zie figuur 8) moeten twee lineaire formules
worden opgeteld. Ook deze algebraïsche
activiteit leverde problemen op, al was de
p’-waarde met 42 zeer behoorlijk. In de
daarop volgende vraag 19 kon worden verder
gerekend met de formule voor m + s, of
worden gerekend met de normaleverdelingsfunctie van de GR. Deze vraag leverde bij
veel kandidaten problemen op. De overgang
van de algebraïsche denkwereld van de
formule naar een probleem met de normale
verdeling bleek voor velen te groot. Het
examen eindigde met een korte opgave
Vogeltrek. In vraag 21 werd gevraagd een
lineaire formule op te stellen aan de hand
van een stukje tekst. Dit leverde matige
resultaten op, 35% van de kandidaten haalde
hier geen punten voor.

figuur 10 Uit: HAVO B 2012 (Prisma)
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De pilotkandidaten leverden hier een behoorlijke prestatie. Een p’-waarde van
42 voor deze toch vrij lastige vraag van 6
punten, was goed te noemen. De pilotdocenten gaven aan tevreden te zijn met dit
pilotexamen. De algebravragen waren ten
opzichte van vorig jaar ook beter gemaakt.
Het CvE stelde voor dit pilotexamen de
N-term vast op 1,5. Dit leverde een
gemiddelde op van 6,8 met slechts 9%
onvoldoendes. Een verklaring voor deze
goede resultaten kan worden gevonden in
het feit dat de pilotkandidaten erg goed
hebben gescoord op bijna alle overlapvragen.
HAVO B
[Ruud Stolwijk]
Net als vorig jaar is ook dit jaar het examen
havo wiskunde B positief ontvangen.
Voorheen gaf de enquête door de NVvW bij
de regionale normenbesprekingen gehouden een aardig beeld van wat de betrokken
docenten van het examen vonden. Tegenwoordig is de quick scan (in WOLF) een
goede graadmeter hoe het examen geland
is. De 426 docenten (en dat zijn er heel wat
meer dan op de verenigingsbesprekingen
kwamen) die de quick scan hebben ingevuld,
waardeerden het examen havo wiskunde B
met een gemiddeld cijfer van 7,0. Zij vonden
het examen van de juiste moeilijkheidsgraad
en van een goede lengte en de aansluiting
van het examen met het gegeven onderwijs
werd als voldoende tot goed ervaren. Mooie
cijfers dus, en dat gold gelukkig ook voor de
leerlingen, die gemiddeld een 6,3 scoorden
(bij een N-term van 1,2 en met 28,2%
onvoldoende).
Het examen opende met een opgave over
Vliegende parkieten. Na enige verkennende
vragen (die voor de leerlingen goed te doen
waren; zie tabel 10 [HAVO B 2012]) werd
in deze opgave uiteindelijk met behulp van
de afgeleide de snelheid van parkieten berekend waarbij het energieverbruik minimaal

was. Ondanks dat de afgeleide gegeven was,
werd dit laatste slechts door ongeveer een
derde deel van de leerlingen foutloos gedaan.
De gevraagde afronding (bij deze vraag op
één decimaal) werd niet altijd goed uitgevoerd, en dat kostte een punt. In totaal werd
er in dit examen zeven keer expliciet om
een afronding gevraagd. Volgens sommigen
was dat wel erg vaak, maar als een dergelijke
toevoeging niet in de vraag staat, ligt de
discussie hoe nauwkeurig het antwoord
gegeven moet worden op de loer. Om deze
reden is in het (recente) verleden door
docenten juist herhaaldelijk gevraagd om de
afronding voor te schrijven…
De tweede opgave begon met het afmaken
van een uitslag van een Prisma. Met een
p’-waarde van 81 bleek dit de best scorende
vraag van het hele examen. Dat deze vraag,
waarbij netjes en nauwkeurig gewerkt moest
worden, redelijk in het begin van het examen
zat, zal daar ongetwijfeld aan hebben bijgedragen. De tweede vraag van deze opgave,
waarbij een lengte moest worden berekend
(zie figuur 10), was duidelijk lastiger - en
tevens meer onderscheidend: een kwart van
de leerlingen scoorde hier 0 punten, iets
meer dan een kwart wist hier alle punten te
behalen. De volgende opgave (CO2) was een
echte contextopgave, met de CO2-concentratie
in de atmosfeer als onderwerp. Bij vraag 7
moest door te tekenen op de uitwerkbijlage
het antwoord gevonden worden, wat wel
als een originele activiteit werd beoordeeld.
Opvallend was dat vraag 8 (zie figuur 11),
waarin met exponentiële groei toch een
redelijk standaardonderwerp aan de orde
kwam, met een p’-waarde van 38 bij de vier
slechtst scorende vragen van dit examen
hoorde. Een kwart van de leerlingen wist
hier zelfs geen enkel punt te behalen.
Bij de opgave Wortelfunctie vond men dat bij
vraag 11 wel erg nadrukkelijk en uitvoerig
werd verteld wat evenwijdigheid inhoudt.
Dat had inderdaad wel iets korter gekund…

In de pilotversie was de (iets anders geformuleerde) vraag met wat minder toelichting
gesteld, en het resultaat was vergelijkbaar.
Bij deze zelfde vraag was overigens discussie
over het aantal punten dat een leerling nog
kan verdienen als de kettingregel foutief (of
zelfs helemaal niet) wordt gebruikt. Volgens
sommigen ‘moet dit een punt kosten’,
volgens anderen ‘mist het begrip en dat kost
twee punten’. Je kunt je afvragen of een
opmerking in het correctievoorschrift over
dergelijke zaken op zijn plaats zou zijn… De
vraag over transformaties (vraag 12) werd als
lastig ervaren, maar het werd (in ieder geval
door docenten) zeker gewaardeerd dat dit
onderwerp in het examen aan de orde kwam.
Vervolgens moest in de contextopgave
Satellieten vooral gerekend worden, waarbij
de formule voor de omtrek van de cirkel
noodzakelijk was. Het (volgens sommigen
vele) leeswerk bleek voor de leerlingen geen
beletsel de drie vragen bovengemiddeld te
maken: met een p’-waarde van 65 voor deze
opgave als geheel lag deze behoorlijk boven
de gemiddelde p’-waarde van 56 voor het
hele examen.
Dat goniometrie altijd een lastig onderwerp
voor havo-B-leerlingen is, bleek wel weer
uit de prestaties bij de opgave Sinusoïde.
Bij beide vragen wist zo’n 40% van de
kandidaten geen enkel punt te scoren, terwijl
dit onderwerp toch eigenlijk altijd wel in het
examen terug te vinden is; zie figuur 12.
Jammer. De slotopgave had Ei als onderwerp. Bij vraag 18 werd gevraagd een exacte
verhouding aan te tonen, en dat dit dan ook
exact moet gebeuren, daar was blijkens diverse
opmerkingen niet iedereen van overtuigd.
Dat ten slotte bij een cilindervormige eirol
de verhouding tussen eigeel en eiwit zowel in
inhoud als in oppervlakte gelijk is, bezorgde
een enkele docent wel wat hoofdbrekens.
Maar het is toch echt zo!
HAVO B pilot
[Ruud Stolwijk]
De acht pilotdocenten die hun in totaal
135 leerlingen naar het pilotexamen havo
wiskunde B hebben begeleid, waren na
afloop heel tevreden. Met name de meetkundeopgaven in het examen werden positief
ontvangen. Niveau, lengte en aansluiting
op het gegeven onderwijs werden allemaal
goed beoordeeld, wat natuurlijk niet alleen
voor de examenmakers prettig is, maar zeker
en vooral ook voor de betrokken leerlingen.
Zij bleken op basis van de overlap met het

figuur 13 Uit: HAVO B pilot 2012 (Een punt binnen een cirkel)

figuur 14 Uit: HAVO B pilot 2012 (Rakende cirkels)
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figuur 12 Uit: HAVO B 2012 (Sinusoïde)

reguliere examen wat vaardiger te zijn dan de
reguliere kandidaten – zie tabel 11 [HAVO
B pilot 2012] – en mede daarom is het
logisch dat het gemiddeld cijfer van de
pilotleerlingen ook wat hoger was dan dat
van de reguliere. Net als bij het reguliere
examen was de eerste opgave Vliegende
parkieten. Omdat van de pilotleerlingen
volgens het nieuwe programma net iets meer
denkactiviteit wordt verwacht, waren de
reguliere vragen 3 en 4 gecombineerd tot
één vraag - voor 7 punten. Ongeveer een
kwart van de leerlingen deed dit foutloos,
de overige leerlingen hadden duidelijk meer
moeite met het overzien en uitvoeren van
alle benodigde stappen.
Over de tweede opgave, Wortelfunctie, is
bij de bespreking van het reguliere havo-Bexamen al voldoende gezegd. De volgende
twee opgaven betroffen de invulling van het
nieuwe meetkundedomein. De opgave Een
punt binnen een cirkel was ‘kaal’, puur wiskundig, met (zoals de titel al doet vermoeden) een cirkel als onderwerp; zie figuur 13.
De leerlingen bleken dit heel aardig te kunnen. In de opgave Schaatshouding kwam de
‘nieuwe meetkunde’ in een context aan de
orde, waarbij de sinusregel en de cosinusregel
moesten worden ingezet. Deze opgave werd
door de pilotdocenten zeer gewaardeerd, en
aan de p’-waarden te zien, konden de leerlingen goed met deze context uit de voeten.
Evenals voor de reguliere kandidaten blijkt
goniometrie ook voor de pilotleerlingen
een lastig onderwerp. Vraag 12 was identiek
aan vraag 16 uit het reguliere examen, maar
vanwege de vervolgvraag was het domein
van de functie in de pilotversie iets groter
genomen. Die vervolgvraag vereiste overigens
van de leerling wel weer het doen van wat
meer stappen, en de p’-waarde bij deze vraag
was vergelijkbaar met de p’-waarde bij vraag
3, waar een vergelijkbare ‘bredere blik’ werd
gevraagd. In het pilotprogramma kunnen
leerlingen blijkbaar toch wel met dit soort
vragen uit de voeten, en dat is mooi. De
opgave CO2 was precies gelijk aan de
reguliere versie, zie aldaar. Aan de prestaties
bij deze opgave is te zien dat de pilotleerlingen het hier beter deden dan de reguliere
kandidaten.
Tenslotte was er nog een derde meetkundeopgave, Rakende cirkels; zie figuur 14. De
meetkunde is immers gezichtsbepalend voor
de vernieuwing in het pilotprogramma.
Sommige leerlingen raakten wat in de war
door de hoeveelheid letters in deze opgave,
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figuur 11 Uit: HAVO B 2012 (CO2)

p’-waarde van dit examen, te weten 28.
Hierbij diende de formule van de vorm
S=
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figuur 15 Uit: VWO C 2012 (Wild)

met name bij vraag 17. Bovendien is en blijft
het herschrijven van een formule voor veel
leerlingen een abstracte, lastige bezigheid,
die echter wel binnen het programma past.
Bovendien bleek uit de analyse van de gegevens dat een aantal kandidaten wat weinig
tijd voor de laatste opgave over had, wat de
prestaties bij de laatste vragen ongetwijfeld
negatief heeft beïnvloed. Maar ondanks dat
kijken in ieder geval zowel de pilotdocenten
als de examenmakers (en, gezien de gehoorde
geluiden, vermoedelijk ook de leerlingen)
tevreden terug op dit tweede pilotexamen
havo wiskunde B volgens het cTWOprogramma.
VWO C
[Ger Limpens]
Het vwo-examen wiskunde C had een maximale score van 81 en bevatte 21 items, beide
niet ongebruikelijk voor dit examen.
De gemiddelde p’-waarde van dit examen
bleek na afloop 58. De erbij horende N-term
was 1,1. Dit leverde voor de populatie
C-leerlingen een gemiddeld cijfer van 6,3 en
25,0% onvoldoende op. Ook deze getallen
zijn niet ongebruikelijk. Wel kan geconstateerd worden dat het onvoldoendepercentage
relatief laag is ten opzichte van hetgeen in r
ecente voorgaande jaren werd waargenomen:
in 2010 was dit percentage 26,3 en vorig
jaar, in 2011 dus, luidde het 27,3%. Op
basis van diverse vergelijkingen met andere
examenjaren is door het CvE vastgesteld dat
de populatie 2012 gemiddeld iets vaardiger
was dan voorgaande lichtingen, zeer waarschijnlijk een stijging die samenhangt met
de verzwaarde eisen van de huidige zak/
slaagregeling. Uitgaande van die gestegen
vaardigheid is het dalen van het percentage

onvoldoende niet zo opvallend meer. Maar
daarom nog niet minder aangenaam.
Of het examen wiskunde C zelf zo aangenaam was voor iedereen valt uiteraard te
betwijfelen. De eerste context I Tjing viel in
dat opzicht meteen wat tegen. Zoals tabel
12 [VWO C 2012] laat zien, waren de
openingsvragen met p’-waarden van 43 en
59 geen open deuren voor veel kandidaten.
Combinatoriek (vraag 1) en het bepalen van
een verwachtingswaarde (vraag 2) blijken
lastig. Voor de eerste vraag kon zelfs geconstateerd worden dat 43% van de kandidaten
geen enkel punt voor deze vraag scoorde. Pas
bij vraag 3 en vraag 4 (met p’-waarden 70
respectievelijk 73) slaagde meer dan 55% van
de kandidaten er in alle punten te behalen.
Bij de volgende context Wild was er niet
zozeer bij leerlingen misbaar te constateren: de
eerste drie vragen van deze opgave deden het
aardig met p’-waarden van 62, 78 en 61. Wel
werd door een enkele docent vrij nerveus op
de eerste vraag, vraag 5, gereageerd. Bij vraag
5 werd een percentage ‘teveel’ aan wilde zwijnen gevraagd met als gegeven het streefgetal
835 en het afschot ter grootte van 1915.
Het voorbeeld van de lift met een maximum
toegestaan aantal van 8 personen zoals op het
forum van de NVvW aangetroffen kon
worden, illustreerde in al zijn eenvoud heel
fraai hoe het probleem in elkaar zat: bij
een vraag als deze, naar een teveel, is het
uitgangspunt (de ‘100% ‘ dus) vanzelfsprekend het streefgetal. Jammer dat niet
iedereen dat na bestudering van het
voorbeeld kon beamen. Het valt alleen te
hopen dat deze of gene collega daar zijn
leerlingen in de toekomst wel adequaat
op voorbereidt. De laatste vraag van deze
opgave, vraag 8, was de vraag met de laagste

500 + G 2 herschreven te worden tot
3,9

de vorm S = a + b ⋅ G 2 . Bedoeling was dus
a en b te berekenen. Uit de analyse bleek
dat 62% van de C-leerlingen 0 punten voor
deze vraag scoorde. De gestegen vaardigheid
waar hierboven melding van gemaakt werd,
heeft zich – zo laat zich inschatten – dus niet
gemanifesteerd in de vorm van algebraïsche
vaardigheid… Hoewel algebra sinds enkele
jaren iets prominenter op de agenda van,
ook, de C-leerlingen dient te staan, maakt
een dergelijke score duidelijk dat hier nog
een wereld te winnen lijkt te zijn.
Vermoedelijk mogen veel C-leerlingen zich
gelukkig prijzen dat de algebra zich in dit
examen ook op andere wijze dan ‘klassiek’
voordeed; zie figuur 15.
De derde opgave Waardepunten ging uit van
de voor velen vertrouwde waardepunten van
Douwe Egberts. Dat er wel mee gerekend
kon worden maar vervolgens het opstellen
van een bijbehorende lineaire formule toch
nog wel eens als veel lastiger ervaren kon
worden, bleek uit de p’-waarden van de
eerste twee vragen: 74 en 47. Het aantonen
van de lineaire formule op basis van de DEpuntenregeling was niet eenvoudig: meer
dan een kwart van de leerlingen verdiende
hier geen punt. Aardiger bleek de score bij
de laatste vraag van deze opgave waarbij een
exponentiële variant van dit spaarsysteem
doorgelicht moest worden. Bijbehorende
p’-waarde was 55 en de relatieve scoreopbouw was 17-12-24-31-17, een score-opbouw die heel regelmatig is en aangeeft dat
steeds een ongeveer even groot deel van de
populatie een van de mogelijke totaalscores
bij deze vraag binnenhaalde.
Vervolgens kwam Selectief cijferen, een
context die volledig gelijk was aan de opgave
met dezelfde naam bij vwo-A. In tegenstelling echter tot het A-examen was er hier, bij
wiskunde C, meteen een probleem bij de
eerste vraag waarbij gemiddelde en
standaardafwijking van een gegeven dataset
berekend dienden te worden. Het probleem
was, voorzover valt waar te nemen, overigens
niet zozeer een probleem bij kandidaten
maar – zonder het te willen bagatelliseren
– voornamelijk een (terecht) probleem in
de ogen van docenten: deze vraag had niet
gesteld mogen worden omdat het subdomein
waarin deze vraag moet worden ondergebracht niet tot de centrale-examenstof
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VWO A
[Ger Limpens]
Volgens de quick scan (n = 623) was voor
vwo-A eveneens de moeilijkheidsgraad
redelijk en de lengte goed. Men was minder
te spreken over de inhoudelijke aansluiting.
Dat laatste kon ook teruggelezen worden in
de enquête van de regionale vergaderingen
(met in totaal 35 bezoekers). Daar werd dit
examen ervaren als een examen met een
slechte spreiding en waren velen van mening
(echter geen meerderheid) dat het niveau lager was dan dat van vorig jaar en iets minder
mensen vonden het niveau zelfs te laag.
Natuurlijk vertoonde het examen vwo-A een
redelijke mate van overlap met vwo-C. De
openingsopgave Schroefas was echter vakspecifiek. Deze context was een vriendelijke
binnenkomer: zie daarvoor tabel 13 [VWO
A 2012]. Vraag 1, waarbij een aflezing
binnen een drie-assig nomogram moest
plaatsvinden, was met p’ = 91 meteen de
hoogst scorende vraag van het hele examen
samen met vraag 3 van dezelfde context waar
met behulp van een formule met een derdemachtswortel en drie variabelen bij gegeven
waarden van twee van de drie, de derde
berekend diende te worden. Ook de laatste
vraag van deze opgave waarbij diezelfde
formule, met daarin een van de drie
variabelen van een vaste waarde voorzien,
op algebraïsche wijze omgeschreven moest
worden, deed het zeker niet slecht met een
p’-waarde van 70.
Vervolgens kwam de context Hooikoorts aan
de orde, in eerste instantie via een binomiaal
verdelingsvraagje (p’ = 86) en in tweede instantie met een tweetal vragen rond formules
die de concentratie van een hooikoortsmedicijn modelleerden. Bij deze beide vragen
werd er expliciet aandacht gevraagd voor
kennis/vaardigheid rond differentiëren: bij
de ene vraag werd nagegaan in hoeverre
kandidaten bij machte waren een gegeven
gebroken rationale functie te differentiëren
en vervolgens met behulp daarvan een
maximum te bepalen, en bij de andere vraag
moest de betekenis van een afgeleide van
een andere formule geïnterpreteerd worden
om een vergelijking tussen twee maxima te
kunnen trekken. Het is aangenaam om te
zien dat deze kandidaten dit er redelijk van af

brachten met p’-waarden van 68 en 51.
De opgave Waardepunten figureerde ook
in het vwo-C examen maar niet in precies
dezelfde vorm als bij A. Was de slotvraag bij
C een vraag over een nieuw exponentieel
georiënteerd spaarsysteem, bij A culmineerde
de context in een hypothesetoets maar niet
geheel standaard: er diende nagegaan te
worden bij welke waarde van de binomiaalkans p een steekproef net niet significant
afwijkend aangemerkt zou worden. Ook van
de bijbehorende p’-waarde hier (59) hoeven
we niet neerslachtig te worden: dit is, zoals
gemeld, zeker niet de standaard hypothesetoetsvraag. En die laatste doet het gemiddeld
zeker niet zo goed als de betreffende vraag
van dit examen.
Ook hier kwam de context Selectief cijferen
aan de orde, zoals elders gemeld, exact gelijk
aan de versie in het vwo C-examen. Hier was
de aanvulling op het correctievoorschrift
niet aan de orde: we zien dan ook een
realistische p’-waarde in de tabel staan van
67, een beetje tegenvallend voor iets dat
als pure reproductievraag moet worden
aangemerkt en erg ‘leerbaar’ zou moeten zijn.
De rest van de opgave ‘gedroeg’ zich redelijk
prettig gezien de p’-waarden van 52, 66 en
70. Wellicht past hier wel nog een opmerking naar aanleiding van het kennelijke feit
dat collega’s hun verbazing uitten over de
eerste opmerking in het correctievoorschrift
bij vraag 14 waar impliciet aangegeven werd
dat het niet geheel en al vanzelfsprekend
was dat bij deze context de cumulatieve
frequenties boven de rechter klassengrenzen
getekend werden: de context bij deze vraag
vermeldt alleen de gehele cijfers en het is
nergens duidelijk of die cijfers al dan niet
in decimalen gegeven worden. Als de cijfers
echt als integers gegenereerd worden dan
zouden ze toch op normaal waarschijnlijkheidspapier recht boven de gehele waarden
op de horizontale as weergegeven moeten
worden.
Als slotopgave ook hier de materie rond
Behendigheid, echter niet geheel gelijk aan de
opgave in vwo C. De tweede vraag bij deze
context was profielspecifiek en was, wat je
zou kunnen noemen, weer klassieke algebra.
De formule B = LE
moest worden
LE + TE
herschreven tot B = 1 − TE
, een
LE + TE
activiteit die redelijk eenvoudig genoemd
mag worden vanuit algebraïsch perspectief;
zie figuur 16. Wij als examenmakers

8 8 | 1

meer meisjes in de steekproefpopulatie
zitten, alswel dat de grotere groep meisjes het
toch echt een beetje minder goed doet dan
de kleinere groep jongens.
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behoort. Terecht dat het CvE de vraag al snel
via een aanvulling op het correctievoorschrift
liet voorzien van de opmerking dat alle
kandidaten hier alle (4) punten dienden te
krijgen; vandaar natuurlijk de p’-waarde van
100 in de tabel. Naar het zich laat aanzien
overigens hebben kandidaten hier veelal
zelf geen last van gehad: de kennis voor het
schoolexamen verlies je niet onmiddellijk als
je naar het centraal examen gaat. De rest van
de opgave bestond uit vragen rond normale
verdelingen die van een gemiddelde moeilijkheidsgraad waren.
Het examen vwo-C besloot met de context
Behendigheid, een context gebaseerd op een
onderzoek rond pokeren van Borm en Van
der Genugten. De onderzoekers maakten op
grond van, wat zij noemden, toevalseffect en
leereffect, een onderscheid tussen kans- en
behendigheidsspelen. Beide genoemde
effecten werden in een formule voor het
behendigheidsniveau ondergebracht en met
die formule moest binnen deze context op
verschillende wijzen geopereerd worden:
er moest ‘redeneeralgebra’ mee bedreven
worden zowel als mee gerekend worden.
Het echte rekenen hierbij viel nog wel mee,
gezien de p’-waarden van 63 en 60 bij de
vragen 20 en 21. De redeneeralgebra bij de
vragen 17 en 19 viel de kandidaten een stuk
zwaarder maar toch laten de respectievelijke
p’-waarden 41 en 36 zien dat leerlingen
hier ietwat minder onwennig tegenover
staan dan tegenover hetgeen er in vraag 8
van hun gevraagd werd. Beide algebraïsche
invals-hoeken blijven echter gewoon tot de
examenstof van vwo-C horen.
Uit de quick scan kan geconcludeerd worden
dat het met de moeilijkheidsgraad wel redelijk zat en de lengte als goed ervaren werd.
Bij de enquête van de NVvW tijdens de regiovergaderingen werd echter het niveau van
dit examen door de helft van de aanwezigen
(in totaal 20 collega’s …) als te hoog ervaren.
Uit een andere vraag aldaar gesteld kunnen
we zien dat men in meerderheid van mening
is dat dit examen een te gering niveauverschil
met wiskunde A zou bevatten.
Tot slot nog een opmerking over het verschil
tussen jongens en meisjes. In de steekproef
van 1840 kandidaten op grond waarvan
Cito de analyses maakt, valt te constateren
dat de 332 jongens in deze steekproef een
gemiddelde p’-waarde scoorden van 60,2.
De andere 1508 kandidaten, meisjes dus,
behaalden een p’-waarde van 57,7.
Opvallend is wellicht niet zozeer dat er veel
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hadden ingeschat dat de leerlingen hier met
gemiddeld p’ = 50 naar huis zouden gaan
maar dat bleek tegen te vallen: de geconstateerde p’-waarde was 6. Gelukkig herpakte
men zich en slaagde men bij de volgende vragen er toch weer in de behoorlijk positieve
draad die dit examen bleek te bevatten weer
op te pakken gezien de erop volgende serie
van p’-waarden: 67, 42, 50 en 73. Vraag
20, de een-na-laatste vraag van dit examen
had, zo kon geconstateerd worden, daarbij
wel een duidelijk alles-of-niets karakter: de
relatieve score-opbouw van deze driepuntsvraag was 35-15-16-34, misschien ook niet
verbazingwekkend gezien het karakter van
de vraag waarbij de geoperationaliseerde
definitie van TE gebruikt moest worden om
toe te lichten waarom toenemend toeval en
toenemende waarde van TE direct met elkaar
samenhangen.
Samenvattend leidde dit examen tot een
N-term van 0,6, een gemiddelde van 6,4 en
onvoldoendepercentage van 22,8. Al met al
lijkt ook hier de conclusie gerechtvaardigd –
en dat werd wel gestaafd door bevindingen
‘in de loop van het examen’(zie boven dus) –
dat deze populatie net iets vaardiger was dan
vergelijkbare lichtingen van eerdere jaren.
Tot slot ook hier een opmerking betreffende
de vaardigheid van jongens en meisjes: in
tegenstelling tot bij vwo-C wordt hier zo’n
vaardigheidsverschil niet waargenomen. Van
de 13297 kandidaten in de steekproef bleken
de 5487 jongens met een p’-waarde van 63,6
naar huis te gaan en de 7810 meisjes 64,1 als
p’-waarde te hebben.
Overlap VWO C / VWO A
[Ger Limpens]
In tabel 14 [VWO overlap C–A 2012] zien
we de vragen die in beide examens figureerden. Bij nagenoeg alle vragen scoorde de
A-leerling wat hoger dan de C-leerling, niet
verwonderlijk natuurlijk. Alleen vraag 11 uit
het C-examen (10 van A) leverde vreemd
genoeg een omgekeerd patroon: 51 voor C
en 45 voor A. Bij deze vraag van de context
Waardepunten moest van een gegeven tabel
aangetoond worden dat er een exponentieel
verband was en vervolgens de bijbehorende
groeifactor uitgerekend worden. Men kan
alleen maar gissen waarom deze vraag zo
uitpakt. We zien dit verschijnsel ook terug
in de relatieve score-opbouw: bij A scoorde
29% van de leerlingen 0 punten terwijl bij C
21% van de kandidaten in de categorie score
0 viel. Uit de analyses blijkt overigens wel dat

de p’-waarde van de relatief beter scorende
jongens bij C hier wat tegenviel en onder de
p’-waarde van de meisjes bleef.
Bij alle andere overlapvragen was, zoals
gezegd, het verschil tussen C en A zoals
verwacht, variërend van 7 (bij vraag
14C/13A) tot 16 (bij vraag 10C/9A).
Gemiddeld over de hele overlap scoorde C
een p’-waarde van 60 en A een p’-waarde 51.
Dit is behoorlijk conform het patroon van de
afgelopen jaren.
VWO C pilot
[Ger Limpens]
Dit jaar werden de pilot-wiskundeprogramma’s, ook wel de cTWO-programma’s,
voor het eerst op vwo-niveau van centrale
examens voorzien. Bij de totstandkoming
van die examens hebben we ons als
examenmakers mede laten leiden door de
syllabi, de voorbeeldexamenopgaven en de
voorbeeldexamens zoals die op de site van
het CvE aangetroffen worden (zie daarvoor
www.cve.nl, doorklikken via Onderwerpen/
Centrale examens/Vakvernieuwingen). Dit
experimentele programma wordt, naar alle
waarschijnlijkheid, in september 2015 in het
vierde leerjaar ingevoerd als het dan reguliere
programma. Bij wiskunde C–cTWO is er
het een en ander verdwenen uit het centrale
examen: eigenlijk alles wat met statistiek en
kansrekening te maken heeft, behoudens –
zo men wil – de combinatoriek. Niet dat dit
uit het programma van dit vak verdwenen is
maar deze materie wordt slechts, en anders
dan gebruikelijk bij het reguliere programma
wiskunde C, in het schoolexamen aan de
orde gesteld. Er is ook het een en ander
nieuw aan te treffen in het centraal examen
van dit vak. De meest in het oog springende
nieuwe domeinen zijn Vorm en Ruimte
respectievelijk Logisch Redeneren. Verder is
bij de constructie van dit examen, conform het CvE-uitgangspunt, het reguliere
wiskunde C-examen leidend geweest: het
C-pilot-examen bestaat daarmee uit een deel
dat ook in het reguliere C-examen zit, een
deel dat een variant vormt van vragen uit
het C-examen en een echt pilot-specifiek
deel. Alle vragen uit de statistiek/kansrekeningsdomeinen van het reguliere examen
C ontbreken dus, en in het pilot-specifieke
deel treft men de nieuwe domeinen aan. De
pilotpopulatie wiskunde vwo-C bestond
dit eerste jaar uit 47 leerlingen waarmee
de gegevens waarover Cito beschikte, geen
steekproef zijn maar een compleet overzicht:

in tabel 15 [VWO C pilot 2012] zien we de
p’-waardes op itemniveau en de bijbehorende
maximum scores van al deze kandidaten. In
tabel 16 [VWO overlap C–C pilot 2012]
treft men de overlapitems en bijbehorende
p’-waarden aan.
De openingsopgave Wild maakt deel uit van
de overlap en we zien dat ook de pilotpopulatie forse problemen had met de laatste
vraag van deze context: p’ = 16. Duidelijk
dat deze leerlingen (het waren er in totaal
47) op algebraïsch gebied nog wel wat extra
aandacht zouden kunnen gebruiken. Ook
de opgave Waardepunten vormde een deel
van de overlap tussen C en C pilot, maar
hier kan opgemerkt worden dat er tevens
een pilot-specifieke vraag in deze context
terecht is gekomen: een telvraag waarbij
leerlingen verschillende combinaties met
een gegeven puntentotaal moesten bepalen.
Deze activiteit bleek de eenvoudigste van dit
examen met een p’-waarde van 81. Op de
twee andere vragen van deze context scoorde
de pilotpopulatie weer wat lager dan de
reguliere populatie.
De derde opgave werd weer gevormd door
de context Behendigheid, nagenoeg gelijk aan
de opgave uit het C-regulier-examen. Hier
deden de pilotleerlingen het op de overlap
voor de verandering wat tot behoorlijk beter
dan de reguliere leerlingen. Het kan zijn
dat de redeneeralgebra-activiteiten – waar
deze opgave toch sterk op leunt – wat meer
passen in de verhoogde aandacht voor ‘denkactiviteiten’ zoals dat in de documenten van
cTWO genoemd wordt. Al met al komen de
p’-waarden voor de C-regulier-populatie en
de C-pilot-populatie voor de overlap
behoorlijk met elkaar overeen: beide p’ = 54.
De vierde opgave was de opgave De Nationale Bibliotheek van Wit-Rusland te Minsk.
Deze opgave gaf vorm aan een van de nieuwe
domeinen, te weten Vorm en Ruimte. Er
diende onder andere een horizon op een
gegeven foto geconstrueerd te worden op
basis van verdwijnpunten, een oppervlakte
van een achthoek met gegeven afmetingen
berekend te worden en een perspectieftekening gemaakt te worden van diezelfde
achthoek uitgaande van een gegeven beginvierkant; zie figuur 17. En tussendoor moest
er ook nog met Pythagoras een afmeting
uitgerekend worden. Die laatste vraag, vraag
13, deed ’t het slechtst binnen deze opgave
met een p’-waarde van 29. Maar liefst 86%
van deze populatie (32 leerlingen van de 47
dus) scoorde hier geen enkel punt. De
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figuur 17 Uit: VWO C pilot 2012 (De Nationale Bibliotheek van Minsk)

zeggen dat er geen vernieuwing zou zijn.
Zaken als aandacht voor e-machten, natuurlijke logaritmen en goniometrische functies
horen voor A-pilot-leerlingen geen onbekende onderwerpen te zijn en dat deze materie
terug kon komen in het eerste A-pilotexamen, lag daarmee voor de hand. Ook hier
gold weer dat syllabus en voorbeeldmateriaal
op de site van het CvE (zie elders in dit
examenartikel) als illustratief gezien dienen
te worden en van harte ter lezing aanbevolen
worden voor eenieder die zich wil verdiepen
in de gevolgen van de voorstellen van de
vernieuwingscommissie cTWO voor de
examens. Een ander novum voor de vwoA-pilot-populatie is de zogenoemde korte
onderzoeksopgave. De havo-A-pilotpopulatie

kon daar vorig jaar al kennis mee maken.
Citerend uit een van de CvE-documenten:
‘Die vraag is, dat is althans het streven, een
vraag die direct uit de context voortvloeit maar
niet onmiddellijk beantwoord kan worden.
Een leerling zal, om tot beantwoording te
komen, de context moeten analyseren in het
licht van de vraagstelling, soms moeten overgaan tot modellering of abstrahering, soms
moeten kiezen voor een logische redenering.
Er moet kortgezegd een zelfstandige onderzoeksactiviteit plaatsvinden. De bijbehorende
maximumscore is daarmee ook redelijk hoog
te noemen. Denk daarbij aan een maximumscore van 6 à 9 scorepunten.’
Al met al vermoedelijk toch wel voldoende
voor het pilotveld om ook dit pilotexamen
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VWO A pilot
[Ger Limpens]
Ook bij de vwo-A pilot (landbrede invoering
in – vermoedelijk – 2015 in het vierde
leerjaar) werd als uitgangsmateriaal de
verzameling opgaven van het reguliere vwo
A-examen gehanteerd. En ook hier speelde
uiteraard het feit dat er voor de pilotpopulatie geen vragen over de thema’s statistiek en
kansrekening op het centraal examen gesteld
mogen worden. Voor de pilot-A-populatie
was er minder vernieuwing wat betreft de
verzameling wiskundige domeinen; dat
wil zeggen, er zijn in wezen geen compleet
nieuwe domeinen aan het A-regulierprogramma toegevoegd. Dat wil echter niet

figuur 16 Uit: VWO A 2012 (Behendigheid)
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andere drie vragen scoorden alle een p’waarde groter dan 50.
Vijfde opgave was de context Halvering van
vlakken, een context die hopelijk goed viel
binnen deze doelgroep qua context: het
betrof een kunstwerk waarbij regelmaat en
rijen een grote rol speelden. Vraag 18 was
voor velen echter een brug te ver. Bij deze
vraag moest op basis van een reeds in vier
even grote rechthoeken verdeeld vierkant en
een verder gegeven opdeelproces nagegaan
worden hoeveel verschillende plaatjes na
twee deelstappen kunnen ontstaan. Een
ongetwijfeld veel gemaakte fout is het bij dit
deelproces niet onderkennen van de overeenkomst van twee ogenschijnlijk verschillende
verdelingen. Maar dat zal vast en zeker niet
het enige probleem zijn geweest; bij deze
vraag, met een p’-waarde van 12, scoorde
81% van de kandidaten geen enkel punt.
De laatste opgave was de opgave Schaatskunst, overduidelijk gericht op het domein
Logisch Redeneren. Vier vragen, gebaseerd
op een artikel uit NRC Handelsblad, kwamen
aan de orde. Kennis van Venn-diagrammen
en ‘als-dan’-redeneringen bleek noodzakelijk
om met deze vragen uit de voeten te kunnen.
En dat viel niet tegen: de leerlingen scoorden
alleen bij vraag 21 een p’-waarde lager dan
50. En vraag 22 bleek de hoogst scorende
vraag van dit examen: p’ = 95.
Ook de docentengeluiden uit het pilotveld
leverden geen onrustbarende mededelingen. De voorlopige conclusie lijkt dat
moeilijkheidsgraad en invalshoeken van dit
pilotexamen niet als onverwacht gezien werd.
Met een N-term van 1,8, een gemiddelde
van 6,5 en een onvoldoendepercentage 21,3
ziet het ernaar uit dat ook de leerlingen niet
ontevreden hoeven te zijn.
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figuur 18 Uit: VWO A pilot 2012 (Aalscholvers)
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figuur 19 Uit: VWO B 2012 (Het standaard proefglas)

figuur 20 Uit: VWO B 2012 (Vanuit een parallellogram)

met spanning tegemoet te zien.
De eerste vier contexten weken hier en daar
af van de opgaven met dezelfde namen in het
reguliere vwo-A-opgaven, zijnde Schroefas,
Hooikoorts, Waardepunten en Behendigheid.
Voor de p’-waarden van de pilotpopulatie zie
tabel 17 [VWO A pilot 2012] inclusief de
bijbehorende maximum scores. In tabel 18
[VWO overlap A–A pilot 2012] treft men de
overlapitems en ter onderlinge vergelijking
de bijbehorende p’-waarden aan. Ook hierin
zijn weer de gegevens van alle pilotkandidaten vwo-A, tw weten 244, verwerkt
Bij de compleet overlappende opgave
Schroefas is nauwelijks verschil in vaardigheid
tussen de reguliere en de pilotkandidaten,
hoewel het wellicht als opvallend ervaren
kan worden dat het kleine beetje verschil
dat er is, voortdurend in het voordeel van
de A-pilot-kandidaat wijst. Dat er niet of
nauwelijks verschil is, is misschien ook niet
zo verwonderlijk want het verschil in inhoud
van de programma’s A-regulier en A-pilot is
op dit stukje wiskundig terrein ook niet of
nauwelijks zichtbaar.
Hoewel de context Hooikoorts ook in
A-regulier voorkomt, zien we hier meteen
al een tweetal pilotspecifieke activiteiten: de
vragen 6 en 7 waarbij het hooikoortsmedicijnmodel van een andere formule (in dit
geval gebaseerd op een e-macht) voorzien
was. De p’-waarden van beide vragen
vertellen ons dat de kandidaten hier redelijk
op voorbereid bleken: 50 respectievelijk 46.
26% van de pilotkandidaten slaagde er in
om alle 6 scorepunten bij vraag 7 te behalen.
Bij Waardepunten is de ‘toegevoegde’ vraag
over het bepalen van de combinaties bij
gegeven puntental, die ook al in vwo C pilot
te vinden was, aan te treffen. Het verschil in
p’-waarde tussen de C-pilot en de A-pilot
populatie past volstrekt in het ‘normale’
verschil: p’ = 74 bij C-pilot en p’ = 82 bij
A-pilot. De andere twee vragen van deze
context treffen we verder ook aan bij C- en
A-regulier. De beide A-populaties leveren
hier wel wat opmerkelijke verschillen:
vraag 9 van A-pilot (vraag 8 van A-regulier)
wordt door de reguliere leerlingen wat beter
gemaakt, maar het verschil bij de volgende
vraag 10 in beide examens is toch
onverwacht fors in het voordeel van de pilotleerlingen. Het betreft de vraag waarbij het
exponentiële verloop moet worden nagegaan
en een groeifactor berekend dient te worden.
Deze activiteit lijkt op geen enkele wijze wat
betreft programma op ‘voordeel’ voor de

VWO B
[Ruud Stolwijk]
Het examen vwo wiskunde B is dit jaar over
het algemeen positief ontvangen. Inhoudelijk
zijn er geen wezenlijke commentaren te bespeuren geweest, alleen aan de lengte werden
wel enige opmerkingen gewijd - maar is er
ooit een examen vwo wiskunde B geweest
waar dit niet het geval was? De 555 docenten
die in WOLF de quick scan hebben
ingevuld, bevestigen dit beeld: het examen
was volgens hen niet te makkelijk, wel wat
te lang, het sloot netjes aan bij het gegeven
onderwijs en verdient een voldoende.
De eerste opgave van het examen was (zoals
wel vaker) een analyse-opgave met de titel
Onafhankelijk van a. Als startopgave bleek
dit geen slechte keus: de eerste vraag was de
hoogst scorende uit het hele examen, en de
tweede deed het (ook al was het een ‘Toon
aan’-vraag) ook lang niet slecht; zie tabel 19
[VWO B 2012]. Dat bij de opdracht ‘Toon
aan’ niet met een enkel voorbeeld gewerkt
mag worden, is blijkbaar bij zowel docenten
als leerlingen wel duidelijk.
De tweede opgave ging over een model
van een zogeheten Standaard proefglas. De
eerste vraag, waar een volume moest worden
berekend waarbij de GR mocht worden
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ingezet, bleek goed te doen, maar zeker niet
zo eenvoudig als sommige mensen wel eens
denken; zie figuur 19. Blijkbaar moet je als
leerling voor een juist gebruik van de GR
toch wel degelijk iets kunnen - ‘slechts’ de
helft van de leerlingen deed dit foutloos. Het
opstellen van een formule bij een parabooldeel was wat minder eenvoudig, al kwam dat
volgens sommigen door de wel erg uitvoerige
formulering van de gegeven informatie. In
de pilotversie was de informatie overigens
vrijwel geheel weggelaten – met duidelijk
slechter resultaat. Blijkbaar was toch enige
richting nodig voor de leerlingen, maar misschien had het wel wat korter gekund. Bij de
slotvraag van deze opgave moest geprimitiveerd worden. Wel moest 50 ml worden
omgezet in 50000 mm3 – maar dat zou voor
vwo-leerlingen toch eigenlijk geen probleem
mogen zijn. Opvallend bij deze vraag is dat
de scores 0 tot en met 6 allemaal ongeveer
even vaak voorkwamen – met een p’-waarde
van 52 als logisch gevolg.
In zowel de derde (zie figuur 20) als de
laatste opgave (zie figuur 8 op pag. 28)
kwam de meetkunde aan bod. Gezien het
sinds het verdwijnen van wiskunde B1,2
drastisch ingeperkte programma voor dit
domein is het voor de examenmakers soms
lastig om steeds weer met originele meetkundeopgaven te komen. Voor de kandidaten
blijft het echter lastig genoeg, zo blijkt uit de
p’-waarden die voor dit domein een gewogen
gemiddelde van 44 opleveren. Dat verder het
vermelden van gebruikte stellingen volgens
het programma verplicht is, wordt blijkbaar
nog steeds door sommigen slechts morrend aanvaard. Het zij zo, de verplichting
is er nu eenmaal, dus mogen scorepunten
pas worden toegekend als de kandidaat ze
conform het correctievoorschrift vermeld
heeft. De euclidische meetkunde is immers
ook een middel om het nauwkeurig en
volgens gemaakte afspraken opschrijven van
een redenering (en dat is zeker een wiskundige vaardigheid) te toetsen. Dat de al eerder
genoemde tijdnood voor een groot deel zijn
oorzaak vindt in de meetkundevragen, lijkt
een open deur: zolang de leerling het gevraagde bewijs niet heeft, zal hij of zij blijven
kijken, proberen en zoeken…
De goniometrie was het onderwerp in de
vierde opgave, met als titel Tussen twee
sinusgrafieken. Ook hier moest met behulp
van een primitieve een oppervlakte worden
gevonden, waarbij de symmetrie van de
figuur eventueel gebruikt kon worden - mits
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vens met opbrengst per hectare vermenigvuldigd diende te worden om uitspraken te
doen over totale opbrengst. Eerlijk gezegd is
het aantal kandidaten dat er in slaagde om
deze opgave tot een goed einde te brengen
wat tegenvallend: slechts 2% van de leerlingen haalde alle 8 punten. En het aantal
kandidaten dat helemaal geen punt verdiende,
was behoorlijk groot: 42. Met name dat
laatste leidde, in combinatie met de ook
door pilotdocenten gepleegde observatie, tot
het vermoeden dat hier wel eens sprake kan
zijn van een te lang examen. Jammer als dat
het geval is. Wij, als examenmakers, zullen
nog eens goed nadenken over de mogelijke
lengteconsequenties van een korte onderzoeksopgave met relatief veel scorepunten.
Toch kan gesteld worden dat dit pilotexamen
in zijn algemeenheid goed geland is. Uit de
toets- en itemanalyse werd geconcludeerd
dat dit pilotexamen moeilijker was dan het
reguliere. En de conclusie dat deze A-pilotpopulatie iets vaardiger is dan zijn reguliere
pendant lijkt ook wel getrokken te kunnen
worden, gezien onvoldoendepercentage 14,3
en gemiddelde cijfer 6,8 bij een vastgestelde
N-term van 1,4.
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pilotleerlingen te duiden maar toch: het verschil is onmiskenbaar: p’ = 57 versus p’ = 45.
Tot slot in de overlap de context Behendigheid, exact gelijk aan de opgave uit het
reguliere A-examen. Ook hier zien we bij de
meeste vragen een verschil in het voordeel
van de pilotpopulatie. Hier zou wellicht als
verklaring kunnen gelden dat er in het pilotprogramma, gezien het streven van cTWO
en vervolgens waarschijnlijk ook in het onderwijs, meer expliciete aandacht gegeven is
aan ‘denkactiviteiten’. De redeneeralgebra die
hier aan de orde gesteld wordt, kan de gelegenheid bieden om dit zichtbaar te maken.
De vijfde context, Aalscholvers, is pilotspecifiek. Dat geldt nog niet zozeer voor de
wiskundige activiteit die in de eerste vraag
van deze opgave aan de orde gesteld wordt.
Hier wordt, op basis van een grafiek, de
gemiddelde jaarlijkse groei van twee populaties aalscholvers vergeleken en gevraagd om
aan te geven hoe dit grafisch bevestigd wordt
door de figuur. Die vraag zou niet misstaan
hebben in het reguliere programma. De twee
vervolgvragen echter gaan over het modelleren van groeiprocessen met behulp van
sinusfuncties. Voor regulier is dit al sinds jaar
en dag geen onderdeel van het Centraal
Examen. De pilotleerlingen moesten bij
vraag 17 een ‘gewone’ sinusgrafiek van een
formule voorzien en bij vraag 18 een sinusformule in combinatie met een lineaire formule koppelen aan een verstrekte grafiek; zie
figuur 18. Dat laatste is zeker niet voor de
hand liggend en ongetwijfeld niet standaard
geoefend in het klaslokaal. De scores bij deze
vragen vallen in het geheel niet tegen: 52, 79
respectievelijk 44 duiden op een behoorlijk
gemiddelde vaardigheid hier.
De slotopgave was de hierboven al aangekondigde korte onderzoeksopgave Topjaar voor
appel en peer. Op basis van CBS-gegevens
over appel- en perenoogsten en opbrengsten
per hectare vanaf 1992 werd gevraagd – lineaire trends veronderstellend – na te gaan in
welk jaar de totale perenopbrengst de totale
appelopbrengst voor het eerst zal overtreffen.
Niet zozeer moeilijk, alswel bewerkelijk. Hoe
pak je dat aan? Daar ben je als leerling vrij
in, uitgaande uiteraard van de randvoorwaarden, en dat maakt het misschien ook wel
lastig. Je kunt hier met formules aan de gang
maar je kunt ook tabellen opstellen. Er zijn
wellicht ook wel kandidaten geweest die met
het nauwkeurig tekenen van grafieken heel
aardig op weg raakten. Wel was van belang
dat het inzicht er was dat oppervlaktegege-
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figuur 21 Uit: VWO B 2012 (Drie vierkanten in een rechthoek)

E u c l i d e s

8 8 | 1

figuur 22 Uit: VWO B pilot 2012 (Lijn door perforatie)

figuur 23 Uit: VWO B pilot 2012 (Lijn en cirkel)

onderbouwd. Bij de tweede vraag (vraag
9) leek een enkeling van mening dat de gevraagde exacte waarde van a als cos( 16 ) mocht
worden geschreven. Je kunt je afvragen of dit
iets is wat een docent in een schoolexamentoets ook zou overwegen …
Ook in de zesde opgave kwam de goniometrie
aan bod, maar nu in bewegende vorm. Met
p’-waarden rond de 50 voor beide vragen scoorde deze opgave wat slechter dan
gehoopt. Gelukkig maar dat bij vraag 11 niet
werd vereist dat het exact moest gebeuren,
want al hadden sommigen dit graag gezien,
het zou dan waarschijnlijk niet beter zijn
gegaan.
De opgave Drie vierkanten in een rechthoek
was wiskundig misschien niet zo moeilijk,
maar ook hier was nauwkeurigheid van
groot belang om tot het juiste antwoord te
komen – en 38% van de leerlingen slaagde
hier foutloos in. Wat x moest zijn was door
de examenmakers voorgeschreven, om de
kandidaten op weg te helpen; zie figuur
21. In de pilotversie was deze aanwijzing
overigens weggelaten, maar dat had zo op het
oog geen enkele consequentie: de p’-waarde
was in beide versies precies gelijk.
In de opgave Verschoven platen werd een
bestaand kunstwerk als uitgangspunt
genomen voor wiskundige activiteiten.
Opmerkelijk bij deze opgave is wel dat
de vragen een steeds grotere p’-waarde
opleverden.
Blijkbaar lieten de kandidaten zich niet
afschrikken als een onderdeel niet helemaal
naar wens verliep.
Uiteindelijk besloot CvE mede op grond van
de statistische analyses van de resultaten van
15 047 in WOLF ingevoerde kandidaten
tot een N-term van 1,5. Dit leverde een
gemiddeld cijfer op van 6,5 en 27,3%
onvoldoende. Ter vergelijking: de afgelopen
twee jaar was het gemiddeld cijfer 6,4 met
een percentage onvoldoende van 30. Of daar
conclusies aan verbonden kunnen worden zal
de toekomst wellicht duidelijk maken.
VWO B pilot
[Ruud Stolwijk]
Dit jaar werd het eerste pilotexamen vwo
wiskunde B volgens het nieuwe programma
van cTWO afgenomen. In dit examen
werden de 243 leerlingen getoetst die zijn
opgeleid volgens de pilotversie van het
programma dat naar verwachting in 2015
landelijk in de vierde klas zal worden
ingevoerd. De komende jaren is er dus alle

en Verschoven platen – hiervoor verwijs ik de
lezer naar het artikeldeel over het reguliere
examen.

[1] Alle papieren centrale examens (opgaven, correctievoorschriften en bijlages)
kunnen worden gedownload via de
website van het Cito (www.cito.nl).
[2] Deze aantallen zijn ook dit jaar
weer gebaseerd op de door scholen
vermelde leerlingenaantallen bij hun
examenbestellingen. Het is bekend dat
veel scholen hierbij altijd een zekere
veiligheidsmarge hanteren; dus de hier
vermelde aantallen zijn waarschijnlijk
licht gechargeerd.
[3] cTWO staat voor Commissie
Toekomst Wiskunde Onderwijs, de
commissie die vanaf 2004 o.a. de vernieuwing van het wiskundeonderwijs
voorbereidt.
[4] WOLF is een acroniem dat staat voor
Windows Optisch Leesbaar Formulier.
[5] CvE staat voor College voor Examens,
het zelfstandig bestuursorgaan dat in
2009 de Cevo is opgevolgd.
Over de auteurs

Ger Limpens, Jos Remijn, Melanie Steentjes
en Ruud Stolwijk zijn wiskundemedewerkers
en toetsdeskundigen van Cito te Arnhem
(website: www.cito.nl).
E-mailadressen: ger.limpens@cito.nl / jos.
remijn@cito.nl / melanie.steentjes@cito.nl /
ruud.stolwijk@cito.nl
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artikel over het reguliere examen VWO-B.
De eerste opgave van het examen had net als
bij het reguliere examen de titel ‘Onafhankelijk van a’. De opgave was in vergelijking
met de reguliere versie echter behoorlijk
anders, met de bedoeling de opgave ‘denkactiever’ te maken. Dit bleek achteraf zeker
voor een startopgave helaas een ongelukkige
keus; zie tabel 20 [VWO B pilot 2012]. De
tweede opgave, Het standaard proefglas, was
grotendeels identiek aan zijn reguliere tegenhanger - het verschil zat in de hoeveelheid
informatie bij de tweede vraag (zie regulier).
Interessant is wel dat de pilotleerlingen
het op de twee echte overlapvragen in deze
opgave in ieder geval niet beter doen dan de
reguliere kandidaten.
Dan de meetkunde. De plaats van de
euclidische meetkunde is in het pilotprogramma ingenomen door analytische
meetkunde. Deze meetkunde kwam met
name in de opgave Lijn en cirkel aan de orde.
Opvallend genoeg werden beide vragen door
de leerlingen slecht gemaakt, terwijl volgens
sommigen in ieder geval vraag 7 voor leerlingen in de havo-pilot niet onhaalbaar lijkt; zie
figuur 23. Verder kwamen op twee plekken
in het examen vectoren voor: eerst in vraag
4, maar daar kon je ook zonder. In de opgave
Lus speelden de (in dit geval snelheids-)
vectoren een grotere rol. Ook hier viel het
resultaat (een p’-waarde van 39) tegen. Een
voorzichtige conclusie zou kunnen zijn
dat het wennen aan dit soort meetkunde
misschien toch een kwestie van langere adem
is dan gedacht.
Binnen het domein goniometrie heeft de
pilotkandidaat niet standaard de beschikking over de Simpson-formules. Dit zou de
reden kunnen zijn dat de prestaties bij vraag
9 onder de maat bleven, hoewel de vraag ook
prima zonder deze formules beantwoord kan
worden. Opvallend is wel dat vraag 8 (een
overlapvraag) door de pilotleerlingen net iets
beter wordt gemaakt dan de reguliere. Ook
in de zesde opgave kwam de goniometrie
aan bod, maar nu in bewegende vorm. Met
p’-waarden rond de 50 voor beide vragen
scoorde deze vraag wat slechter dan gehoopt.
Gelukkig maar dat bij vraag 11 niet werd
vereist dat het exact moest gebeuren,
want – al hadden sommigen dit graag gezien
– de p’-waarde zou dan waarschijnlijk niet
hoger zijn geweest dan de 39 die het nu
geworden is.
Het slot van het examen werd gevormd door
de opgaven Drie vierkanten in een rechthoek
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tijd om goed in de eisen die dit nieuwe programma met zich meebrengt, thuis te raken.
Dat dit nuttig is, bleek al vrij snel na afname
van het examen: de commotie onder de
pilotdocenten en hun leerlingen was groot!
Op zoek naar redenen hoe het zo heeft
kunnen lopen, zijn de besprekingen door de
pilotdocenten uitermate zinvol gebleken.
Zowel vanuit het CvE als vanuit de
examenmakers is men bij deze besprekingen
aangeschoven, en het resultaat van deze
besprekingen zal voor de komende jaren vast
zorgen dat de commotie de komende jaren
kleiner zal zijn. De fundamentele oorzaak
van de commotie lag in het feit dat de
examenmakers het examen vanuit de syllabus
hebben geconstrueerd, terwijl de leerlingen
onderwijs hebben gehad vanuit het beschikbare pilotlesmateriaal. Verwarrend?
De syllabus (en daarmee het examen) zette
net als cTWO nogal hoog in op ‘denkactiviteiten’, terwijl die in het lesmateriaal
wat minder nadrukkelijk aandacht hebben
gekregen. Wat de analyse betreft, is het al
helemaal helder: er is niet of nauwelijks
specifiek ‘denkactief’ analysemateriaal
beschikbaar. Dit gevoegd bij een aantal
wat ongelukkig uitgepakte keuzes van de
examenmakers leidde begrijpelijkerwijs tot
een sterk negatief gevoel bij de betrokken
docenten. Volgens de quick scan vonden zij
het pilotexamen te moeilijk, te lang, sloot
het niet aan bij het gegeven onderwijs en
verdiende het een dikke onvoldoende.
Een beeld dat bij de eerder genoemde
besprekingen al duidelijk was geworden en
dus niet als een verrassing kwam. Wel was
men overigens van mening dat de opgaven
op zichzelf ‘mooi waren, maar niet allemaal
in hetzelfde examen hadden moeten zitten’:
wat al te ambitieus ingezet dus door de examenmakers. Op basis van deze besprekingen,
gecombineerd met een analyse van de door
de leerlingen behaalde puntenaantallen, heeft
CvE besloten om de pijn voor de leerlingen
te verzachten door drie vragen weg te geven:
voor vraag 6, vraag 9 en vraag 12 (zie figuur
22) kreeg iedere pilotleerling, ongeacht
wat er was opgeschreven, alle scorepunten
toegekend. Mede door deze maatregel kreeg
het examen uiteindelijk een N-term van 1,0
toegekend, wat (in lijn met het reguliere
examen) een gemiddeld cijfer van 6,5 en
23,9% onvoldoenden opleverde.
Nu maar eens wat preciezer kijken, waarbij
hier en daar uiteraard vergeleken wordt met
en verwezen wordt naar het deel van het
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