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de resultaten van groepen van minder dan vijf leerlingen 
in te sturen. Dat is niet correct: het kost wellicht even 
moeite maar ook voor dergelijk kleine groepen kan 
WOLF gebruikt worden. Wel is het tot op heden zo dat 
er bij dergelijke groepen geen terugkoppeling in de vorm 
van een groepsrapportage plaats kan vinden. Wellicht 
dat dit in de nabije toekomst verandert. Een ander aan 
WOLF gerelateerd aspect dat wellicht ook nog eens 
onder de aandacht van docenten gebracht kan worden, is 
het volgende: bij het invullen van de leerlingresultaten 
in WOLF is het van belang om een verschil te maken 
tussen het in zijn geheel geen antwoord geven op een 
vraag en het wel beantwoorden van een vraag maar geen 
punten scoren met dat antwoord. In het eerste geval 
dient u een N bij de betreffende vraag van de betref-
fende leerling in te vullen, in het tweede een 0. Het is 
voor onze analyses van belang, met name in verband met 
het inventariseren van problemen rond de lengte van een 
specifiek examen, om goed in kaart gebracht te hebben 
hoeveel kandidaten vragen overgeslagen (dus voorzien 
zijn van N) hebben. En dan nog een laatste kanttekening 
rond WOLF en de vervaardiging van TIA’s: zoals gezegd 
worden de TIA’s gemaakt op basis van de gegevens van 
de eerste correctie. In die analyses (en ook in de in 
dit artikel vermelde gemiddelde cijfers van de diverse 
wiskunde-examens) is dus geen rekening gehouden met 
de tweede correctie.[4] Die tweede correctie zal uiter-
aard geen enorme veranderingen van gemiddeldes en/
of percentages onvoldoende teweeg brengen maar we 
moeten ons hier wel bewust van zijn: onze gegevens 
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tabel 1 Leerlingaantallen 2015

in dit artikel geven de cito-medewerkers een volledige analyse van de examens 2015, 
tijdvak 1.

EXaMENS wiSkuNdE 2015
EERSTE Tijdvak

inleiding
[Ger Limpens]
Het is in Euclides goed gebruik om bij het begin van 
het nieuwe schooljaar terug te kijken naar de recente 
eindexamens. Wij, toetsdeskundigen wiskunde van Cito, 
maken graag gebruik van de ons geboden mogelijkheid 
en laten ook dit jaar weer de examens van de verschil-
lende wiskundevakken de revue passeren. Sinds enkele 
jaren nemen we in dit overzichtsartikel echter niet meer 
de gegevens van de toets- en itemanalyses (TIA’s) op. 
Dit omdat deze analyses (en dat betreft veel meer dan 
alleen de relevante p’-waarden)[1] op de site van Cito[2] 
gepubliceerd worden. Een virtueel bezoekje wordt bij 
deze van harte aanbevolen. U treft daar overigens ook 
alle examens, correctievoorschriften en door het CvTE 
vastgestelde N-termen aan. Wat betreft de vaststelling 
van die N-termen is wellicht een verwijzing naar enkele 
andere webpagina’s ook relevant: www.cito.nl/onderwijs/
voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/normering_alg 
en www.toetswijzer.nl/html/normering/default.shtm.
De bovengenoemde TIA’s vormen het uitgangspunt voor 
de normering en zijn daarmee van wezenlijk belang. 
Deze analyses kunnen echter alleen gemaakt worden 
dankzij de medewerking van alle aan de examencor-
rectie deelnemende docenten. Via WOLF[3] sturen 
docenten tegenwoordig niet alleen de resultaten van 
de eerste correctie van de eerste vijf of tien kandidaten 
in; het merendeel van de docenten stuurt de resultaten 
van alle leerlingen in. Hier past, behalve een uitdruk-
kelijk dankwoord aan allen die hun gegevens op deze 
wijze insturen, wellicht ook nog een kanttekening: ons 
bereiken vaker geluiden dat het niet mogelijk zou zijn om 
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beschrijven dus niet volledig de actuele situatie. 
Behalve de TIA’s maken we bij de evaluatie van de 
examens ook gebruik van de zogeheten quick scan.  
De quick scan is een digitaal onderzoek waarbij 
docenten die de resultaten van hun leerlingen via 
WOLF invoeren, vier vragen voorgelegd krijgen. De 
antwoorden op deze vier vragen (over moeilijkheids-
graad, lengte, inhoudelijke aansluiting van het examen 
en de waardering ervan door docenten) geven een beeld 
van de ontvangst van het examen. Uiteraard krijgen 
wij als examenmakers ook wel een beeld daarvan door 
de discussies tussen collega’s te volgen op de diverse 
examenfora op de site van de NVvW. Er zit echter 
regelmatig nogal wat licht tussen deze twee media. Wij, 
examenmakers, zijn ons ervan bewust dat de discus-
sies op de site van de Vereniging vaak gevoerd worden 
direct na afloop of tijdens de correctie van de examens 
en we zijn dan ook geneigd die discussies als soms 
wat te hete soep te zien die op iets langere termijn de 
neiging heeft om spreekwoordelijk af te koelen. En tot 
slot levert ook het bijwonen van examenbesprekingen, 
georganiseerd door de Vereniging, het een en ander op 
aan wat meegenomen kan worden in de evaluatie van de 
examens. We hebben er alle begrip voor dat het organi-
seren van regionale besprekingen niet zo realistisch 
meer is in dit digitale tijdperk maar we hopen dat die 
centrale besprekingen wel nog een lang leven beschoren 
zijn. Opmerkingen van docenten over de examens en het 
correctievoorschrift op de examenbesprekingen en op 
internetfora worden zeer zorgvuldig bekeken. Alleen de 
vragen die bij het examenloket worden gemeld (www.
examenloket.nl), worden formeel door het CvTE beant-
woord en kunnen zo nodig tot een officiële aanvulling 
op het correctievoorschrift leiden of tot een aanpassing 
van de N-term. Cito en het CvTE analyseren de aard en 
omvang van de opmerkingen van docenten grondig met 
het oog op mogelijke aanpassingen in de toekomstige 
examenopgaven of correctievoorschriften. 

Ook dit jaar geven we een overzicht van het aantal 
leerlingen dat deelgenomen heeft aan de verschillende 
wiskunde-examens. Zie daarvoor tabel 1. Zoals in die 
tabel te zien is, wordt het overgrote deel van de kandi-
daten uit vmbo BB en KB tegenwoordig via computer-
examens (CBT) getoetst. In figuur 1 treft u grafieken aan 
die de diverse aantallen[5] kandidaten die op de een of 
andere wijze een wiskunde-examen hebben afgelegd, 
tonen. 
We zijn ons er heel erg van bewust dat we onze 
constructiegroepsleden, de leden van de vaststel-
lingscommissies van het CvTE, alle collega’s die onze 
concepten van verstandige kanttekeningen voorzien en 
ook de collega’s die de examenbesprekingen bezoeken, 
hard nodig hebben om de examens te optimaliseren. 
Dank dus daarvoor allen. 

vMBo BB-kB-gl/Tl
Computerexamens BB en KB
De computerexamens BB en KB zijn dit jaar voor het 
laatst met behulp van het programma Examentester 
afgenomen. In dit artikel wordt van elk examen één 
variant besproken. Op de Cito-website[6] staan de 
pdf-versies van deze varianten. Deze zullen in het najaar 
van 2015 als voorbeeldexamen worden gepubliceerd op 
de DUO-website.[7] De examens zijn dan omgezet naar 
het nieuwe computerexamensysteem Facet. Hiermee kan 
iedereen het examen op internet bekijken en maken. Alle 
interactieve applicaties zijn beschikbaar, dus ook buiten-
staanders kunnen zo een helder beeld van de computer-
examens wiskunde BB en KB krijgen. 

BB computerexamen
[Melanie Steentjes]
In totaal zijn de resultaten van 12415 leerlingen binnen-
gekomen. Het examen kent verschillende varianten. 
De opgaven die hier besproken worden, zijn door een 
beperkt deel van deze leerlingen gemaakt. 

figuur 1 Aantal kandidaten wiskunde in 2003-2015



6 EuclidEs 91 | 1

De variant die we hier bespreken, begon met de context 
Kaarsen waarin een wortelverband gegeven werd. 
Leerlingen moesten de lengte van de kaars bij verschil-
lende brandtijden berekenen en ook de bijbehorende 
grafiek tekenen. Er kwam aardig wat kritiek op deze 
opgave. Er waren verschillende docenten die aangaven 
dat leerlingen niet of nauwelijks met wortels oefenden 
in de methode en deze vragen dus niet konden maken. 
In de syllabus staat echter bij het onderdeel Rekenen, 
meten en schatten (WI/K/5): ‘de kandidaat kan met een 
rekenmachine breuken, procenten, machten en wortels 
berekenen of benaderen als eindige decimale getallen.‘ 
Bij het onderdeel Algebraïsche verbanden (WI/K/4) 
staat verder: ‘de kandidaat kan in een gegeven assen-
stelsel een grafiek tekenen van het verband tussen 
variabelen in een gegeven situatie.‘ De examenmakers 
waren om deze redenen van mening dat de vragen 
gesteld mochten worden. De leerlingen konden in het 
algemeen ook aardig uit de voeten met deze opgave: er 
werd een gemiddelde p’-waarde van 63 bij deze context 
behaald. Bij Betuwelijn moest er gerekend worden 
met hoeveelheden ijzererts en gemiddelde snelheid. 
Opvallend is dat deze vragen goed discrimineerden. 
Dat betekent dat leerlingen die goed scoorden op 
de vragen bij deze context ook goed scoorden op het 
gehele examen. In de context IJsselmeertocht werden 
verschillende vragen over koershoeken gesteld. Er moest 
onder andere een koershoek opgemeten worden met 
een digitale gradenboog. Opvallend is de lage score 
bij vraag 11 waar leerlingen moeten uitleggen hoeveel 
graden de koershoek is van een schip dat in tegenover-
gestelde richting vaart: 66% van de leerlingen behaalde 
geen enkel punt en de vraag had een p’-waarde van 29. 

Ook bij de eerste vraag van Aardappelen scoorden veel 
leerlingen geen punten (47%). Het ging bij deze vraag 
om het omrekenen van 800 ton naar kg. Een kennisvraag 
waar bijna de helft van de leerlingen dus de mist in 
ging. Bij vraag 16 moesten leerlingen zelf de woordfor-
mule construeren die hoorde bij de lineaire grafiek met 
behulp van een Flash-applicatie, zie figuur 2. Dit ging 
best goed, getuige de p’-waarde van 55. 
Rekenen met euro’s was de eenvoudigste context van 
deze variant met een gemiddelde p’-waarde van 66. Ook 
het rekenen met procenten (vraag 21) ging de leerlingen 
goed af (p’-waarde van 75). De variant sloot af met Glas 
in lood. Bij vraag 22 en 23 moest gewerkt worden met 
symmetrie. Respectievelijk 73% en 58% van de leerlingen 
haalde hier geen enkel punt. Ook bij het rekenen met 
oppervlaktes in vraag 24 en 25 scoorden leerlingen niet 
hoog met p’-waardes van 44 en 35. Met een gemiddelde 
p’-waarde van 38 was dit een erg lastige afsluiter. De 
door het CvTE vastgestelde N-termen resulteerden in 
een gemiddeld cijfer van 6,8 met 18,9% onvoldoendes. 

kB computerexamen
[Jos Remijn]
In totaal zijn de resultaten van 13729 leerlingen 
binnengekomen. Deze leerlingen hebben verschillende 
varianten gemaakt. Ook hier geldt weer dat de opgaven 
die hier besproken worden, slechts door een beperkt 
deel van deze leerlingen gemaakt zijn. De door het CvTE 
vastgestelde N-termen resulteerden in een gemiddeld 
cijfer van 6,5 met 24,4% onvoldoendes.

De voorliggende variant begon met de opgave 
Gasverbruik. Hierin moest worden onderzocht na hoeveel 

figuur 2 Uit: vmbo BB cbt (Aardappelen)
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jaar de investering in dubbel glas was terugverdiend. Bij 
de eerste vraag moest worden gerekend met procenten. 
Misschien gaven de grote getallen (miljoenen) hier 
problemen, want maar liefst 34% behaalde hier geen 
enkel punt. Bij de vraag wat voordeliger is: van een 
bedrag eerst 20% korting afhalen en dan 21% btw erbij 
tellen óf eerst de btw erbij tellen en dan pas de 20% 
korting eraf halen was de p’-waarde 60: niet slecht voor 
deze lastige vraag. Bij de opgave Goten werd gevraagd 
een tabel in te vullen en de grafiek te tekenen bij een 
kwadratisch verband. De p’-waarde was 82, maar opval-
lend was dat maar liefst 44% van de leerlingen hier één 
punt (van de vier) liet liggen. Dit zou kunnen worden 
veroorzaakt door het feit dat leerlingen ook dit jaar 
nog moeite hebben met het (digitaal) tekenen van een 
kromme. Het is van belang dat leerlingen met deze 
functionaliteit hebben geoefend. We hopen dat dit vanaf 
komend jaar, als dit examen op het internet vrij beschik-
baar is, tot minder problemen zal leiden.
Bij de opgave Panorama Mesdag, zie figuur 3, leek het 
erop dat de ruimtelijke situatie voor veel leerlingen niet 
duidelijk was. Bij de vraag wat de afstand van Marten 
tot het schilderij is, een vraag die neerkwam op het 
berekenen van de straal van een cirkel bij een gegeven 
omtrek, was de p’-waarde slechts 23 en 68% van de 

leerlingen behaalde hier geen enkel punt. Bij de opgave 
Visvijvers moest de grafiek van een rechte lijn worden 
getekend. Dit leverde gezien de p’-waarde van 87 niet 
veel problemen op. De meetkundige opgave Rollende 
dobbelsteen bleek lastig. Met name bij het tekenen van 
het ‘rechter zijaanzicht’ werden weinig punten behaald. 
Het examen sloot af met de opgave Plantenpiramide. 
Meetkundige opgaven blijven, zo blijkt ook dit jaar, 
bij de KB-leerlingen voor problemen zorgen. De vraag 
waarin met behulp van de stelling van Pythagoras de 
hoogte van de piramide moest worden berekend, scoorde 
met p’-waarde 41 niet hoog.

vMBo kB-gl/Tl
[Melanie Steentjes]
Steeds meer leerlingen bij vmbo kaderberoeps (KB) 
doen hun examen op de computer en dus steeds minder 
op papier. We starten hier met het papieren examen 
wiskunde voor de gemengde leerweg/theoretische 
leerweg (GL/TL).

gl/Tl
Dit jaar waren er bij de examenbespreking helaas 
maar vier docenten aanwezig. De examenbespreking 
wordt georganiseerd door de Vereniging en bij deze 

figuur 3 Uit: vmbo KB cbt (Panorama Mesdag)
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bespreking wordt vooral ingezoomd op het correctievoor-
schrift en hoe om te gaan met afwijkende antwoorden 
van leerlingen. Vanuit Cito en het CvTE proberen we 
altijd aanwezig te zijn om signalen op te vangen en 
te gebruiken voor de constructie van de examens van 
komende jaren. We hopen dat er volgend jaar weer meer 
docenten aanwezig zullen zijn. 
De quick scan werd ingevuld door 1510 docenten. 
Men gaf het examen een gemiddeld cijfer van 6,8, iets 
hoger dan vorig jaar. Het grootste deel (61%) van de 
docenten vond de moeilijkheidsgraad van het examen 
in orde, 16% van de docenten vond het examen moeilijk 
tegenover 19% van de docenten die aangaf het examen 
juist makkelijk te vinden. Daarnaast vond 86% van de 
docenten het examen van precies de goede lengte en 
12% vond het examen te lang. De inhoudelijke aanslui-
ting bij het gegeven onderwijs vond men voldoende 
(48%) tot goed (39%). Opvallend is wellicht dat de cijfers 
nauwelijks afwijken van de cijfers van vorig jaar. Op 
de examenbespreking werd gezegd dat de startopgave 
Snelheid van het geluid niet zo prettig was, en dan ging 
het met name om de eerste vraag waarin met snelheid 
gerekend moest worden. Sommige leerlingen vonden 
dat lastig en hadden daarmee geen prettige start. Toch 
vielen de resultaten mee getuige de p’-waarde van 
68. Bij vraag 4 moest beredeneerd worden waarom de 
grafiek (wortelverband) geen rechte lijn kon zijn. Zoals 
vaker bij redeneervragen kwamen hier de meest uiteen-
lopende antwoorden, waarbij het soms lastig was om te 
bepalen hoeveel scorepunten een antwoord waard was. 
Maar liefst 43% van de leerlingen scoorde hier geen 
enkel punt. Net als de vorige context was ook de context 
Huizenprijs overlap met het papieren KB-examen (met 

uitzondering van vraag 8). De vragen 5 en 6 scoorden 
heel hoog met gemiddelde p’-waarden van respectie-
velijk 82 en 86. Bij vraag 7 moest berekend worden 
wanneer de gemiddelde huizenprijs van Duitsland hoger 
was dan die van Nederland. De grafiek van de huizen-
prijs van Duitsland was gegeven op de uitwerkbijlage. 
Voor Nederland wist de leerling de prijs aan het begin 
van de periode en de jaarlijkse stijging (bij benade-
ring een lineair verband). Een methode die gegeven 
was in het correctievoorschrift was het tekenen van de 
grafiek van Nederland en met behulp van die grafiek het 
jaar aflezen. De grafiek van Nederland hoefde echter 
niet getekend te worden, een andere vakinhoudelijk 
juiste manier was bijvoorbeeld het berekenen van de 
huizenprijs in Nederland bij verschillende jaren waarna 
afgelezen kon worden in de grafiek wanneer de huizen-
prijs in Nederland voor het eerst hoger was. Omdat 
deze tweede mogelijkheid niet in het correctievoorschrift 
gegeven was en er veel vragen over binnenkwamen bij 
het CvTE is besloten tot een aanvulling op het correctie-
voorschrift. Bij vraag 8 moest gerekend worden met een 
groeifactor, maar dat ging boven verwachting goed met 
een p’-waarde van 58. 
De context Prisma was een kale meetkundige context. 
Het correctievoorschrift bij vraag 10 waarin een boven-
aanzicht getekend moest worden, was niet helemaal 
gelukkig. Een leerling die bijvoorbeeld bij hoek L geen 
rechte hoek tekende, kreeg toch nog 2 van de 3 score-
punten als hij de schaalberekening goed had gedaan. 
Dat had, bij nader inzien, wel wat minder mogen zijn. 
Bij vraag 11 moest de inhoud van het prisma berekend 
worden. Een mooie vraag, maar er waren vele wegen die 
naar Rome leidden, dus deze vraag was lastig nakijken. 

figuur 4 Uit: vmbo GL/TL (Poort)
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De vraag discrimineerde echter heel mooi tussen 
vaardige en minder vaardige leerlingen, net als vraag 
12 waarin met een dubbele Pythagoras gerekend moest 
worden. Op de context Halveringstijd kwam aardig wat 
kritiek. Het was een atypische context, waarvan de 
examenmakers echter het idee hadden dat het wel een 
context was waar een GL/TL-leerling mee uit de voeten 
moest kunnen. De vragen waren ook niet lastig, maar er 
waren leerlingen die struikelden over de namen van de 
stoffen (bijvoorbeeld jodium-123 en plutonium-239). Met 
een gemiddelde p’-waarde van 67 deed deze context het 
niet slecht. Wel bleek er bij nadere beschouwing een 
behoorlijk verschil te zijn tussen jongens en meisjes: 
jongens scoorden een gemiddelde van 75 en meisjes 58. 
Als we naar voorgaande jaren kijken, scoren jongens 
altijd wel iets beter dan meisjes, maar dat verschil is 
meestal rond de 4 p’-punten. Hier is dat dus behoorlijk 
veel hoger (17). Waarschijnlijk ligt het aan het gegeven 
dat jongens vaker nask hebben dan meisjes en zich 
wellicht minder van de wijs lieten brengen door de 
scheikundige namen. Het is wel iets wat de examenma-
kers in de gaten moeten blijven houden, want zo’n groot 
verschil is niet wenselijk. Bij Poort moest gerekend 
worden met Pythagoras, goniometrie en de omtrek 
van een cirkel. Een echt meetkundige context die het 
lastigste bleek van het hele examen. Bij vraag 19, zie 
figuur 4, moest hoek M berekend worden met behulp van 
de tangens. Leerlingen moesten zelf bedenken dat ze 
eerst de halve hoek moesten berekenen of via driehoek 
AMC moesten werken. Dit bleek lastig: 41% van de 
leerlingen scoorde geen enkel punt. Het examen sloot 
af met Bouwkavel (vraag 22 en 23 waren overlap met 
KB). Dit bleek de best gemaakte context van het hele 
examen te zijn. Een mooie afsluiting, maar de context 
had ook niet misstaan aan het begin van het examen. De 
leerlingen bleken dit jaar uitzonderlijk goed gescoord te 

hebben. De N-term voor dit examen werd door het CvTE 
vastgesteld op 1,0. Dat resulteerde in een examen met 
16,6% onvoldoendes en een gemiddeld cijfer van 6,9. 

kB
Op het papieren KB-examen is weinig feedback 
gekomen. Er is geen quick scan en ook op het forum 
waren bijna geen reacties. We hebben de resultaten van 
2604 leerlingen ontvangen, dus het examen is nog wel 
door een behoorlijk aantal leerlingen gemaakt. 
Het examen begon met de opgave Flesvoeding, een zeer 
eenvoudige startopgave. Er moest gerekend worden aan 
de hand van een vuistregel voor het aantal ml flesvoe-
ding dat een baby met een bepaald gewicht nodig heeft. 
Bij de context Bouwkavel waren vraag 6 en vraag 7 
overlap met GL/TL. Bij GL/TL werd bij de eerste vraag 
direct naar de breedte van kavel 2 gevraagd. Bij KB is 
er voor gekozen om deze vraag in tweeën te splitsen 
waarbij bij vraag 4 eerst de omrekening van de prijs 
naar vierkante meter grond werd gevraagd en vervol-
gens in vraag 5 naar de breedte. Het oplossingsproces 
is dus bij KB wat meer gestructureerd aangeboden. 
De p’-waarden waren aan de hoge kant, wellicht had 
de GL/TL-variant ook in het KB-examen niet misstaan. 
Ook Huizenprijs was grotendeels overlap met GL/TL. 
Alleen bij de laatste vraag werd de exponentiële formule 
gegeven waar de GL/TL-leerlingen zelf de groeifactor 
moesten bedenken. De eenvoudigere variant bleek een 
prima keuze voor KB te zijn. Deze vraag scoorde nu 
goed met een p’-waarde van 60.  Bij Kleine doosjes 
broodbeleg werden kleine verpakkingen hagelslag 
vergeleken met een normale verpakking. De vragen bij 
deze context discrimineerden heel mooi, iets dat je vaker 
ziet bij meetkundige contexten. Bij vraag 13 moest de 
leerling laten zien dat er 656,5 cm2 karton nodig was 
bij de normale verpakking, zie figuur 5. Opvallend is dat 

figuur 5 Uit: vmbo KB (Kleine doosjes broodbeleg)
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44% van de leerlingen hier geen enkel punt haalde en 
51% van de leerlingen alle punten. Leerlingen wisten 
hoe je het aan moest pakken (en haalden dan direct alle 
punten) of niet (en scoorden helemaal niets). Snelheid 
van het geluid was in zijn geheel overlap met GL/TL. 
KB-leerlingen scoorden hier beduidend minder goed 
dan GL/TL-leerlingen. Alleen vraag 17, waarin een 
getal in het wortelverband ingevuld moet worden, ging 
ook bij de KB-leerlingen erg goed met een p’-waarde 
van 90. Bij de laatste vraag, waarin beredeneerd moest 
worden waarom de grafiek van een wortelverband geen 
rechte lijn kon zijn, scoorde maar liefst 62% van de 
leerlingen geen enkel punt. De context Loopband was 
bedoeld als een redelijke standaardopgave waarbij in 
een rechthoekige driehoek gerekend moest worden met 
behulp van goniometrie en de Stelling van Pythagoras. 
In het examen van 2011 stond een zeer vergelijkbare 
context (Vliegen als een vogel). Vraag 21 (Stelling van 
Pythagoras) en vraag 22 (hoek berekenen met behulp 
van goniometrie) uit het examen van 2015 komen 
behoorlijk overeen met respectievelijk vraag 22 en 23 uit 
het examen van 2011. Er is echter een groot verschil in 
de p’-waarden: 43 en 43 in 2011 tegenover 53 en 59 in 
2015. Leerlingen lijken hier dus een stuk vaardiger in 
geworden te zijn! Het examen sloot af met Temperatuur 
aquarium waarin een periodiek verband aan de orde 

kwam. Leerlingen wisten hier wel raad mee en het was 
een prettige afsluiter met een gemiddelde p’-waarde van 
62. Ook bij KB bleken de leerlingen het goed gedaan te 
hebben. De N-term voor dit examen werd door het CvTE 
vastgesteld op 1,0. Dat resulteerde in een examen met 
24,9% onvoldoendes en een gemiddeld cijfer van 6,5. 

Havo a
[Jos Remijn]
Zoals gebruikelijk maakte het examen havo wiskunde 
A ook dit jaar weer veel reacties los. Op het forum 
werden maar liefst 580 bijdragen van docenten geteld. 
Veel discussie over kleine probleempjes bij het corri-
geren, maar ook fundamentele verschillen in opvatting. 
De landelijke examenbespreking werd door slechts elf 
docenten bezocht; hopelijk worden in de toekomst weer 
regionale besprekingen georganiseerd. In de quick 
scan in WOLF, ingevuld door 915 docenten, bleek dat 
de meeste docenten het examen van een goed niveau 
vonden, een derde deel vond het moeilijk. Bij de analyse 
van het examen bleek dat dit examen op het juiste 
niveau zat. Er is geen effect aan het licht gekomen van 
de nieuwe vakspecifieke regel, waarin wordt aange-
geven dat notatiefouten in de beantwoording niet meer 
aangerekend moeten worden. Dit alles bracht het CvTE 
ertoe de N-term te bepalen op 1,0 wat leidde tot een 

figuur 6 Uit: havo A (Gifgebruik in de landbouw)



11sEPTEMBER 2015

gemiddeld cijfer van 6,4 en 24,6% onvoldoendes. Voor 
de C&M-kandidaten (in de steekproef zo’n 10% van de 
kandidaten) blijft het vak wiskunde A lastig, zij kregen 
een gemiddeld cijfer van slechts 5,7 met 44,3% onvol-
doendes.
Het examen telde 22 vragen, verdeeld over vijf opgaven. 
In de eerste opgave Gifgebruik in de landbouw werd 
gestart met een redelijke standaardvraag waarin lineaire 
extrapolatie kon worden gebruikt. Daarna was een figuur 
met gegevens over de bespuitingen in het jaar 2007 op 
twee verschillende percelen gegeven, zie figuur 6. Met 
behulp van deze figuur moest worden onderzocht of de 
twee uitspraken van boer Jacobs juist waren. Ondanks 
de afleesvoorbeelden in de tekst boven de figuur bleken 
er toch allerlei interpretatieproblemen bij de kandidaten 
(en de docenten op het forum) te zijn. Zo bleek het niet 
duidelijk te zijn dat het hier ging om alle bespuitingen 
in het jaar 2007. Dit begripsprobleem deed zich ook voor 
bij de discussie over vraag 4. Daar werd vermeld dat het 
aantal hectaren waarop aardappelen biologisch geteeld 
worden vanaf 2007 exponentieel toeneemt. Er moest 
worden berekend in welk jaar dit voor het eerst meer dan 
10% is van het totaal aantal hectaren waarop aardap-
pelen worden geteeld. Het ging hier om een discrete 
variabele, maar dit was niet bij iedereen even duidelijk. 
Dit leidde tot verhitte discussie, waarbij zelfs docenten 
het voornemen uitspraken het foute antwoord 2026 goed 
te zullen rekenen. Op een formele vraag hierover op de 
Examenlijn aan het CvTE kwam het antwoord dat hier 
uitsluitend het antwoord 2027 juist is. In de volgende 
opgave Zout strooien werden twee vragen gesteld die 
met behulp van de normale verdeling opgelost moesten 
worden. Dit gaf niet veel problemen bij de kandidaten. 
De laatste vraag van deze opgave, zie figuur 7, bleek 
met p’-waarde 29 de moeilijkste vraag van het examen. 
Maar liefst 76% van de kandidaten behaalde hier slechts 
0 of 1 punt (van de vier). In het nieuwe programma 
dat vanaf examenjaar 2017 zal gelden, zullen deze 
algebraïsche vaardigheden nog iets nadrukkelijker aan 
de orde komen. Het examen vervolgde met de opgave 

Profielwerkstukpresentaties. Vraag 12 leidde, zoals 
gebruikelijk bij combinatorische vragen, tot een matige 
score van p’ = 45. Over de twee laatste vragen van deze 
opgave was ook veel discussie op het forum. Dit had te 
maken met de volgens velen wat onduidelijke formule-
ring van de situatie. Bij vraag 14 was een erratumblad 
geleverd, maar het bleef onduidelijk of hiermee de 
situatie was verduidelijkt. De opgave Sociaal Netwerk 
gaf minder problemen. Door sommige docenten werd 
gevraagd of het laatste deel van de opgave wel binnen 
het examenprogramma paste. Weliswaar bevatte de 
gegeven formule een exponentieel deel, maar specifieke 
kennis van het gedrag van de exponentiële functie was 
voor de beantwoording van de vragen niet vereist. De 
afsluitende opgave Lingo behandelde een vereenvoudigde 
versie van het spelletje dat tot vorig jaar op televisie 
werd uitgezonden. De resultaten waren hier redelijk, 
maar de laatste vraag haalde slechts een p’-waarde van 
36. De combinatie van kansberekening en spelregels van 
Lingo maakte deze vraag lastig.

Havo a pilot 
[Jos Remijn]
Dit jaar is het pilotexamen voor het laatst afgenomen 
volgens het experimentele examenprogramma. In 2016, 
een jaar eerder dan de rest van Nederland, zullen de 
pilotscholen het eerste examen afnemen volgens het 
nieuwe examenprogramma, dus met statistiek in het CE. 
Het pilotexamen is dit jaar gemaakt door in totaal 173 
kandidaten. Ook hier werd door het CvTE de N-term 
bepaald op 1,0. Dit leverde 20,8% onvoldoendes op. 

Uit zowel de quick scan als de centrale examenbe-
spreking bleek dat de pilotdocenten dit examen als 
een goed pilotexamen beschouwden. Het gemiddelde 
waarderingscijfer was 7,6 en de inhoudelijke aansluiting 
op het onderwijs werd unaniem met ‘goed’ beoordeeld. 
Als opvallend punt werd genoemd dat de algebraïsch 
getinte vragen dit jaar door veel meer leerlingen dan in 
eerdere jaren werden aangepakt en niet overgeslagen. 

figuur 7 Uit: havo A (Zout strooien)
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Dit examen startte net als het reguliere examen met de 
opgave Gifgebruik in de aardappelteelt. Hierna kwam 
de opgave Zout strooien, die vanwege het pilotpro-
gramma was aangepast. De vraagstelling bij vraag 6, zie 
figuur 8, werd door de pilotdocenten en de leerlingen 
gewaardeerd. Door het gebruik van puntjes in plaats van 
een letter, werd de vraag voor veel leerlingen bereik-
baar. De p’-waarde van 64 geeft dit ook weer. Vraag 8 
was gelijk aan vraag 10 van het reguliere examen. De 
pilotkandidaten presteerden hier met een p’-waarde 
van 44 duidelijk beter dan de reguliere kandidaten. De 
derde opgave Inhalen zag er aantrekkelijk uit, omdat 
er twee lineaire formules werden getoond. Toch leverde 
het omgaan hiermee de nodige problemen. De laatste 
vraag van deze opgave bleek te hoog gegrepen. Met een 
p’-waarde van 5 kan worden geconcludeerd dat bijna 
geen enkele kandidaat wist hoe dit probleem moest 
worden aangepakt. De opgave Sociaal netwerk was 
nagenoeg gelijk aan de opgave in het reguliere examen. 
Dat gold niet voor de opgave IBAN, die volledig aan het 
subdomein Combinatoriek was gewijd. De vragen werden 
door de pilotdocenten gewaardeerd, zeker de laatste 
vraag waar wat verder moest worden doorgedacht om de 
aanpak te doorgronden. De resultaten waren bij deze 
opgave niet zo heel hoog. Het pilotexamen werd tradi-
tioneel afgesloten met de korte onderzoeksopgave, een 
complexe context waarover slechts één vraag gesteld 
wordt. Dit jaar was het thema Wat kost die auto? Een 
opgave waarin moest worden onderzocht of een te koop 
staande auto wel of niet betaalbaar is. Er waren op 
de pilotscholen kandidaten die deze opgave als eerste 
hebben gemaakt. Niet onbegrijpelijk, want er waren 
voldoende aanknopingspunten om te kunnen starten met 
deze opgave van 8 punten. De p’-waarde van 70 laat dit 
ook zien. Zoals eerder gepubliceerd, zullen de examens 
volgens het nieuwe programma altijd met een korte 
onderzoeksopgave worden afgesloten. 

Havo B 
[Sjoerd Crans]
Het havo wiskunde B-examen van 2015 werd geplaagd 
door enkele kleine en iets minder kleine onvolkomen-
heden. Hierover is op het forum uitgebreid gediscus-
sieerd en er is een aantal klachten ingediend via de 
Examenlijn. Nu is dit artikel niet de plek om op deze 
discussies en klachten in te gaan. We volstaan met de 
opmerkingen dat hieruit blijkt dat bij Cito en bij het 
CvTE echte mensen werken en dat alle bij dit werk 
betrokkenen hadden gewenst dat zij deze onvolkomen-
heden hadden (kunnen) voorkomen. Inhoudelijk werd 
dit examen door het veld als nogal makkelijk maar 
ook enigszins onevenwichtig beoordeeld. Dit laatste 
omdat een aantal bekende onderwerpen ontbrak en 
er vrij veel differentiëren in zat. De ruwe cijfers geven 
wellicht ook aanleiding tot het oordeel ‘makkelijk en 
enigszins onevenwichtig‘: 9 van de 19 opgaven hadden 

een p’-waarde van (ruim) boven de 75, en slechts 2 een 
p’-waarde onder de 40. Het lijkt erop dat de huidige 
havo wiskunde B-leerlingen de standaardopgaven 
prima kunnen, maar dat als het van de gebaande paden 
af gaat ze al snel op dun ijs staan of daar doorheen 
zakken. De quick scan, ingevuld door 485 docenten, 
gaf aan dat dit een ‘middle-of-the-road ’-examen was: 
een goede moeilijkheidsgraad, een goede lengte en 
een behoorlijke aansluiting op het gegeven onderwijs. 
Dit examen kreeg van docenten een gemiddeld cijfer 
van 6,6, iets hoger dan in 2014. De normering van dit 
examen, die begint met de ruwe cijfers van de TIA en 
waarbij allerlei andere gegevens een rol spelen, leidde 
uiteindelijk tot een N-term van 1,2. Op basis van de 
WOLF-gegevens komt bij deze N-term het percentage 
onvoldoende uit op een historisch lage 13,9%, bij een 
historisch hoog gemiddeld cijfer van 7,0.

De eerste opgave van het examen ging over een hangar 
met een paraboolvorm. Aan deze parabool moest 
gerekend worden. Bij de eerste vraag moest de breedte 
van de hangar geverifieerd worden, bij de tweede de 
inhoud berekend met behulp van een gegeven formule. 
Bij de derde vraag moest onderzocht worden of het 
grootste passagiersvliegtuig ter wereld in de hangar 
zou passen. Met p’-waarden tussen de 75 en 80 is 
deze opgave als eerste opgave geslaagd te noemen: de 
kandidaten bleken deze activiteiten over het algemeen 
prima te beheersen. De tweede opgave was een gonio-
opgave. Dergelijke opgaven worden vaak relatief slecht 
gemaakt/vaker overgeslagen. Deze opgave was daarop 
geen uitzondering. Hoe het ook zij, het differentiëren 
met behulp van de productregel, overigens volgend jaar 
voor het laatst onderdeel van het examenprogramma, 
werd door 42% van de kandidaten correct gedaan. 
Het opstellen van een raaklijn en het bepalen van het 
snijpunt van deze raaklijn met de grafiek was kennelijk 
te doen, getuige een p’-waarde van 64. En ten slotte 
het opstellen van een gonio-formule, deze keer met 
de letters p, q, r en s in plaats van de meer gebrui-
kelijke a, b, c en d. Bij de centrale examenbespreking 
werd opgemerkt dat sommige leerlingen wel de juiste 
concepten, zoals amplitude en periode, uitrekenden, 
maar die dan vervolgens niet aan de juiste letters 
wisten te koppelen. Dat leidde dus tot onnodig, maar 
wel terecht, puntenverlies, want ook het aan elkaar 
relateren van wat er in de formule en in de grafiek 
gebeurt, is onderdeel van de examenstof. Dit was 
psychometrisch een mooie vraag, met een goede sprei-
ding over alle mogelijk te scoren puntenaantallen, goed 
voor het maken van onderscheid tussen kandidaten. De 
derde opgave ging over een theedoosje, hadden we dat 
niet al eens gehad? Nee, vorig jaar ging het over een 
theezakje. Jammer dat deze meetkunde in het nieuwe 
programma eruit gaat, anders hadden we de komende 
jaren nog van mooie opgaven over koffiezakjes, koffie-
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pads, et cetera, kunnen genieten. In ieder geval was 
het tekenen van bovenaanzicht en uitslag voor bijna 
niemand een struikelblok: p’-waarden van tegen de 
90. De derde vraag, het berekenen van de inhoud van 
het theedoosje, dat niet de vorm van een afgeknotte 
piramide maar van een afgeknot prisma had, was met 
een p’-waarde van 68 minder makkelijk. De volgende 
twee vragen gingen, hoe origineel, over een functie f en 
de bijbehorende grafiek. De eerste vraag, het aantonen 
van de afgeleide, ging behoorlijk, een p’-waarde van 
70, mogelijk omdat de afgeleide al gegeven was. In de 
tweede vraag moest deze afgeleide gebruikt worden en 
kennis over de afgeleide toegepast worden. Dat ging 
een stuk moeizamer, met een p’-waarde van 42. Ook 
deze vraag had een mooie spreiding van gescoorde 
puntenaantallen. In de vijfde opgave ging het over 
een zogeheten geluidsbox, en stond het toetsen van 
logaritmische vaardigheden centraal. Er moest worden 
gerekend aan geluidsintensiteit en het geluidsniveau, 
met als uitsmijter een vraag met een praktische toepas-
sing, namelijk de bepaling tot hoe ver van de geluidsbox 
er schade aan het gehoor kan ontstaan. Dat was geen 
eitje maar bleek toch goed te doen: de helft van de 
kandidaten scoorde 5 of 6 van de maximaal te behalen 
6 punten.
De voorlaatste opgave van het examen ging over de wat 
complexere functie 

21
2( ) 2 x xf x -=  en zijn grafiek. Het 

werken met de grafische rekenmachine is kennelijk goed 
gedrild, want het vinden van snijpunten van deze grafiek 
met een horizontale lijn zonder dat er voorwaarden 
gesteld worden aan de berekeningswijze was goed 
voor een p’-waarde van 92, hiermee de best scorende 
vraag van het hele examen. Daar stond tegenover dat 
de volgende vraag de slechtst scorende was, met een 

p’-waarde van 29, zie figuur 9. Is een dergelijke formule-
ring veel kandidaten dan toch teveel? De laatste opgave 
ging over een wortelfunctie. Bij de eerste vraag moest er 
weer een afgeleide aangetoond worden, met behulp van 
product- en/of kettingregel. Van het tweede alternatief 
moet worden toegegeven dat dit wiskundig niet sluitend 
is. Zie ook de openingsalinea van dit stukje. Desondanks 
had deze vraag slechts een p’-waarde van 32. Bij 
de tweede vraag moest er weer met behulp van deze 
afgeleide aan een raaklijn gerekend worden. Dit ging 
dan weer prima: 70% van de leerlingen deed dit foutloos, 
en een p’-waarde van 78. De laatste vraag bevatte nog 
een stukje meetkunde, in de vorm van een oppervlakte-
berekening waarbij op bescheiden schaal de functie nog 
(verder) onderzocht moest worden. Niet te makkelijk, 
niet te moeilijk, precies goed dus voor een laatste vraag, 
met een p’-waarde van 59.

Havo B pilot 
[Sjoerd Crans]
De bespreking van het pilotexamen havo wiskunde B 
2015 vond dit keer, in tegenstelling tot vorige jaren, 
plaats voorafgaand aan de bespreking van het reguliere 
examen. De aanwezige docenten constateerden dat het 
examen boven verwachting goed gemaakt was. Men 
vond dat de vernieuwing er aardig inzat, maar net als 
bij regulier werden er kanttekeningen gemaakt bij de 
evenwichtigheid van het examen. Het werd ook wat lang 
gevonden, met name door het rekenwerk met breuken. 
Dit examen kreeg van de zes docenten die de quick scan 
hebben ingevuld (dezelfde zes die aanwezig waren bij 
de bespreking?) een gemiddeld cijfer van 7,0, net zoals 
regulier iets hoger dan in 2014. Ze vonden de moeilijk-
heidsgraad goed, de lengte te lang, en de aansluiting 

figuur 9 Uit: havo B ((G)een exponentiële functie)

figuur 8 Uit: havo A pilot (Zout strooien)
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figuur 10 Uit: havo B pilot (Punten, afstand, hoek en cirkel)

figuur 11 Uit: havo B pilot (Zijde AC)
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op het gegeven onderwijs prima in orde. Op de overlap-
pende vragen scoorden de pilotkandidaten over het 
algemeen ietsje beter. Uitzondering hierop was vraag 1, 
waar ze maar liefst 13 p’-punten beter scoorden. De 
verklaring hiervoor lag waarschijnlijk echter niet in 
een verschil in vaardigheid. Bij de examenbespreking, 
waar bijna alle correctoren aanwezig waren, werd een 
ongeautoriseerde aanvulling op het correctievoorschrift 
afgesproken: ‘43,0 is verdedigbaar‘. Een dergelijke 
‘afspraak’ is bij regulier niet gemaakt. De psychome-
trische cijfers van de TIA laten de gevolgen mooi zien: 
bij regulier scoort 47%, 2 scorepunten en 45%, 3 score-
punten, bij de pilot zijn deze cijfers respectievelijk 15% 
en 81%. Een andere verklaring voor dit verschil dan 
bovenstaande lijkt niet voorhanden. De N-term werd 
door het CvTE vastgesteld op 1,5. Dit levert op basis 
van de WOLF-gegevens, en voor wat het waard is 
gegeven het kleine aantal leerlingen, een percentage 
onvoldoende van 7,3% en een gemiddeld cijfer van 7,0.

De eerste vraag van de gonio-opgave was aangepast 
ten opzichte van regulier, omdat het differentiëren van 
gonio-functies niet meer in het nieuwe programma zit. 
Het vinden van de nulpunten en daar vervolgens wat 
mee doen, leverde een p’-waarde van 78. De cirkel-
opgave was wisselend gemaakt. Bij de eerste vraag, 
de afstand van een punt tot een cirkel, behaalden 
de meeste kandidaten ofwel 3 ofwel alle van de 6 te 
behalen scorepunten, resulterend in een p’-waarde van 
68. De tweede vraag was met een p’-waarde van 22 de 
slechts scorende van dit examen, zie figuur 10. Bij 13 
kandidaten was een ‘N’ ingevuld, bij meer dan de helft 
een ‘0’ en bij een kwart een ‘1’. Teleurstellend voor 
een vraag die poogt de vernieuwing te belichamen. De 
opgave over een functie f en de bijbehorende grafiek was 
behoorlijk aangepast ten opzichte van de opgave in het 
reguliere examen. De tweede vraag in deze opgave was 
aangepast om het denkactieve er (meer) in te brengen 
en dat gaf gelegenheid tot het toetsen van de techniek 
om de afstand van een punt tot een lijn te bepalen in 
de eerste vraag, waarbij ook wat breukenwerk kwam 
kijken. Beide vragen zijn niet al te best gemaakt, met 
p’-waarden van respectievelijk 53 en 33. De vergelijking 
‘denkactief = moeilijk‘ zou niet op moeten gaan, maar 
wordt kennelijk door de leerlingen wel zo ervaren. De 
afstand-en-hoekenopgave kon, zoals dat hoort bij de 
vernieuwing, op verschillende manieren aangepakt en 
opgelost worden, zie figuur 11. Er was (dus) voldoende 
ruimte om fouten te maken en om het goed te doen. De 
p’-waarde was 63. De laatste opgave/vraag combineerde 
analyse met analytische meetkunde, in de vorm van een 
parabool en cirkel, ook de titel van de opgave. Kennelijk 
is het ‘verschillende schrijfwijzen voor formules van 
tweedegraads functies hanteren en interpreteren‘ voor 
de meeste kandidaten nog geen parate vaardigheid: de 
p’-waarde was slechts 39.

vwo a
[Harco Weemink]
Het wiskunde A-examen heeft dit jaar een opmerkelijk 
resultaat opgeleverd. De uiteindelijke door het CvTE 
vastgestelde N-term van 0,8 heeft geleid tot 10,9% 
onvoldoendes bij een gemiddelde cijfer van 6,9. Een 
zodanig klein percentage onvoldoendes is sinds 2010 
niet meer voorgekomen bij wiskunde A. Een gemiddelde 
cijfer van 6,9 was ook al het resultaat in 2013. Uit de 
analyse van de resultaten van 16078 kandidaten bleek 
dat de vaardigheid van de kandidaten op dit examen 
een flink stuk hoger was vergeleken met bijvoorbeeld 
de populatie van 2010. Verklaringen voor deze vaardig-
heidsstijging kunnen mogelijk gevonden worden in 
een aantal aspecten. Uit de analyse van de resultaten 
op de afzonderlijke vragen bleek dat niet alleen een 
grotere vaardigheid zichtbaar was bij de ‘trainbare 
vragen’, wat verklaard zou kunnen worden door meer 
examentraining of examenspecifieke voorbereiding, maar 
bleek tevens dat er dit jaar ook een duidelijk hogere 
vaardigheid geconstateerd is bij de algebraïsche vragen. 
Het is mogelijk dat de toegenomen aandacht voor dit 
onderwerp in de examens heeft geleid tot een betere 
voorbereiding van de kandidaten hierop. Opvallend 
was ook dat de scores op de relatief makkelijke vragen 
hoger waren dan op basis van eerdere examens werd 
verwacht. Misschien dat de toegenomen aandacht voor 
rekenen ook effect heeft gehad op de resultaten op deze 
vragen. Veranderende populaties zouden wellicht ook 
een verklaring kunnen opleveren maar nadere bestu-
dering van de beschikbare gegevens leert dat er sinds 
2010 weliswaar een verschuiving van wiskunde B naar 
wiskunde A is, maar ook, en zelfs getalsmatig groter, 
een verschuiving van wiskunde C naar wiskunde A. 
Mogelijke verklaringen liggen nog wel in meer aandacht 
voor wiskunde als gevolg van de kernvakkenregeling en 
in een strenger determinatiebeleid van scholen waardoor 
leerlingen eerder naar de havo ‘afstromen’. Een laatste 
aspect dat een bijdrage zou hebben kunnen leveren aan 
de geconstateerde hogere vaardigheid ligt in de nieuwe 
vakspecifieke regel en het bijbehorende artikel Gelijke 
monniken, gelijke kappen.[8] Tijdens de examenbespre-
king gaven de meeste aanwezige docenten aan dat deze 
regel in een aantal gevallen heeft geleid tot een soepe-
lere beoordeling dan in de voorgaande jaren. Dit effect 
is zonder uitgebreid onderzoek niet kwantificeerbaar 
maar tijdens de vergadering werd het vermoeden geuit 
dat dit wel eens gemiddeld 1 tot 2 scorepunten per 
kandidaat zou kunnen schelen.

De eerste opgave, Diabetesrisicotest, was een behoorlijk 
eenvoudige binnenkomer. Zowel vraag 1 als vraag 3 
leverden een p’-waarde boven de 90 op. We kunnen 
concluderen dat vooral vraag 3 - 93% van de leerlingen 
scoorde hier de maximumscore - te makkelijk bleek voor 
de huidige wiskunde A-populatie. De tweede vraag in 
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de opgave Kosten van betalingsverkeer, vraag 7, is een 
voorbeeld van een vraag die veel hoger scoorde dan op 
basis van onderzoek vooraf werd verwacht. Hoewel nog 
52% van de leerlingen voor deze vraag 0 punten behaalde, 
blijkt uit de p’-waarde van 41 dat een groot deel van de 
leerlingen die de eerste stap wel goed maakte, uitein-
delijk alle punten wist te scoren. De laatste vraag van 
deze opgave bleek de moeilijkste van dit examen. Uit de 
reacties op het forum en de tijdens de examenbespreking 
bleek dat dit een erg lastige vraag was om na te kijken. 
Het geven van een volledig sluitende verklaring was 
voor veel kandidaten lastig, uiteindelijk kreeg slechts 
5% van de leerlingen de maximumscore voor deze vraag. 
De laatste twee vragen van de derde opgave, Piramiden, 
zijn twee voorbeelden van vragen waarbij een duidelijk 
hogere vaardigheid van kandidaten is geconstateerd. Bij 
de beoordeling van vraag 12 werd tijdens de examenbe-
spreking duidelijk hoe, volgens de aanwezige docenten, 
de nieuwe vakspecifieke regel moest worden toegepast. 
Een leerling die in de tweede stap van het correctie-
voorschrift verzuimd had de haakjes te plaatsen en hier 
zonder tussenstap de juiste formule achter plaatste, 
heeft niet laten zien dat hij correct heeft gehandeld 
bij de daaropvolgende stappen. Als via een tussen-
stap bleek dat de leerling de haakjes weliswaar niet 
genoteerd had, maar wel had doorgerekend alsof er wel 
haakjes staan, dan konden alle punten worden toege-
kend. In de opgave Bevingen in Japan werd vraag 17 
door enkele docenten bestempeld als een weggevertje. 
Het invullen van een gegeven waarde in een formule, de 
uitkomst gelijk stellen aan een andere formule en vervol-

gens dit met de GR oplossen lijkt inderdaad niet al te 
moeilijk. De p’-waarde van 74 bij deze vraag laat zien 
dat het inderdaad geen moeilijke vraag was maar zeker 
ook geen weggevertje. Bij de opgave Statistiek in de 
auto-industrie moesten leerlingen voornamelijk werken 
met de normale verdeling. De redeneervraag 20, 
zie figuur 12, scoorde voor dit type vraag met een 
p’-waarde van 50 redelijk hoog, hoewel op het forum 
ook bleek dat het hier voor veel kandidaten moeilijk was 
om een redenering volledig sluitend op te stellen, of op 
een correcte wijze een getallenvoorbeeld te veralgeme-
niseren voor alle hier geldende situaties. De afbeelding 
boven de laatste vraag heeft veel kandidaten in de 
verkeerde richting van een tekentoets geduwd. In de 
vraagstelling werd echter expliciet aangegeven dat de 
hypothesetoets op grond van de gemiddelde hoek uit de 
steekproef moest worden uitgevoerd. Uit de quick scan 

figuur 12 Uit: vwo A (Statistiek in de auto-industrie)

tabel 2 Vwo overlap A – A pilot
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die door 676 docenten is ingevuld, bleek dat dit examen 
als relatief makkelijk en een klein beetje aan de lange 
kant werd beoordeeld. De inhoudelijke aansluiting op 
het onderwijs vond men voldoende en het examen is 
door docenten met een gemiddelde van 6,3 beoordeeld.

vwo a pilot
[Harco Weemink]
Het pilotexamen voor wiskunde A bevatte dit jaar net als 
het reguliere examen 21 vragen, maar er waren 6 punten 
minder te behalen voor het pilotexamen (79 ten opzichte 
van 85). Tijdens de bespreking van dit examen is aange-
geven dat het examen beter aansluit op het onderwijs op 
de pilotscholen dan het examen van 2014. De docenten 
waren van mening dat de vernieuwing in het examen 
goed zichtbaar was. Wel werd geconstateerd dat er een 
behoorlijk verschil in moeilijkheidsgraad zat tussen de 
vragen uit de overlap met het reguliere examen en de 
pilotspecifieke vragen. Dit beeld werd bevestigd door de 
analyses: de gemiddelde p’-waarde op de overlap lag 
rond de 70, terwijl over het hele examen een p’-waarde 
van 57 werd behaald. De docenten beoordeelden dit 
examen met een gemiddeld cijfer net onder de 6. Als 
we verder kijken naar de resultaten van de pilotleer-
lingen op de overlap, zie tabel 2, dan valt op dat deze 
kleine populatie (243 leerlingen) vooral vaardiger is op 
de meer algebraïsche (redeneer)vragen. Een beeld dat 
past bij de grotere aandacht voor dit onderwerp in het 
nieuwe programma, dat vanaf het jaar 2018 zal worden 
geëxamineerd.

In de opgave Piramiden waren de eerste drie vragen 
identiek aan de vragen in deze opgave in het reguliere 
examen. Omdat het differentiëren al in een aantal 
andere pilotspecifieke vragen aan de orde kwam, is er 
voor gekozen om in de laatste vraag van deze pilotversie 
een meer denkactieve vraag te stellen. De leerlingen 
moesten de grafiek van het verband tussen de parameter 

in de formule en de x-waarde van het maximum tekenen, 
zonder dat rechtstreeks de formule van dit verband 
was gegeven. Qua moeilijkheidsgraad was deze vraag 
uiteindelijk vergelijkbaar met de vraag in het reguliere 
examen. De tweede opgave, Kosten van betalings-
verkeer, kwam op dezelfde wijze ook in het reguliere 
examen voor. De opgave Station Amersfoort daarentegen 
is in zijn geheel pilotspecifiek. Het werken met een 
goniometrisch verband staat centraal in deze opgave. Na 
de hoog scorende (p’ = 90) startvraag waar leerlingen 
een goniometrische formule moesten opstellen, werd in 
vraag 11 gevraagd om de helling van dit goniometrische 
verband te berekenen. Omdat het differentiëren van deze 
formule niet tot het examenprogramma behoort, was het 
noodzakelijk om hier de juiste functie op de GR of een 
differentiequotiënt te gebruiken. Tijdens de examenbe-
spreking werd door de docenten afgesproken dat het 
interval waarop het differentiequotiënt wordt berekend 
niet groter mag zijn dan [7,4 ; 7,6]. De eerste twee 
vragen uit Bevingen in Japan zaten ook in het reguliere 
examen. Met p’-waarden tussen de 44 en 74 is dit een 
opgave met een mooie moeilijkheidsgraad. Bij de laatste 
vraag van deze opgave wordt een stevige algebraïsche 
activiteit van de leerlingen gevraagd, zie figuur 13. De 
p’-waarde van 47 en de opmerking van een pilotdocent 
dat deze vraag verbazingwekkend goed ging, beves-
tigt het beeld dat de toegenomen aandacht voor deze 
algebraïsche vaardigheden in het nieuwe programma zijn 
vruchten afwerpt.
Omdat in het nieuwe programma de kansrekening en 
statistiek niet meer getoetst worden op het centraal 
examen, zaten er in de opgave Snoeken vragen 
uit de domeinen Algebra en tellen, Verbanden en 
Veranderingen. Het bepalen van een inverse formule 
in de eerste vraag was qua moeilijkheidsgraad gelijk 
aan de laatste vraag in de vorige opgave waar ook 
een algebraïsche activiteit werd gevraagd. Vraag 18, 
waar een redenering richting een grenswaarde werd 

figuur 13 Uit: vwo A pilot (Bevingen in Japan)
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gevraagd, en vraag 20 waar een formule moest worden 
opgesteld bleken beide een ‘alles-of-niets’-vraag te zijn: 
veel kandidaten met 0 punten, veel kandidaten met het 
maximale aantal punten en weinig daar tussenin. Tijdens 
de examenbespreking was er enige onduidelijkheid of 
het begrip grenswaarde - dat niet in de syllabustekst 
is opgenomen - gebruikt mag worden als aanduiding 
van een asymptotische waarde. Mede op basis van het 
feit dat het begrip grens(waarde) bij een tweetal vragen 
in het voorbeeldmateriaal in de syllabus voorkomt, 
heeft het CvTE besloten dat het begrip grenswaarde 
op deze wijze in een examen mag worden gebruikt. 
De korte onderzoeksopgave Number Rumba werd, met 
een p’-waarde van 17, uiteindelijk de slechtst scorende 
vraag van het examen. Slechts 3% van de kandidaten 
behaalde de maximale score van 7 punten terwijl 55% 
van de kandidaten geen enkel punt behaalde voor deze 
vraag. Deze combinatoriekvraag bleek voor de leerlingen 
veel verschillende oplossingsroutes te bieden waarvan 
er diverse niet tot het juiste antwoord leidden, maar ook 
niet de mogelijkheid gaven om een van de tussenstappen 
te belonen met een of meer deelpunten. De iets hogere 
vaardigheid van deze pilotpopulatie en de moeilijkheids-
graad van dit pilotexamen hebben samen geleid tot een 
door het CvTE vastgestelde N-term van 1,9, wat voor 
de ruim 200 betrokken leerlingen een gemiddeld cijfer 
van 7,0 met 13,5% onvoldoende op heeft geleverd. Dit 
verschil in vaardigheid tussen de reguliere en pilotpopu-
latie is redelijk in lijn met de afgelopen jaren. 

vwo c 
[Harco Weemink]
De dalende trend van het aantal leerlingen dat een 
wiskunde C-examen maakt is ook dit jaar zichtbaar. 
Waar vorig jaar via WOLF nog de resultaten van 1652 
kandidaten zijn ontvangen, bleef het aantal dit jaar 
steken op 1344. Deze kandidaten kregen een examen 
voorgeschoteld met 21 vragen verdeeld over vijf opgaven. 
Het maximaal aantal te behalen punten was 81. In de 
quick scan, die door 283 docenten is ingevuld, werd 
het examen door ruim meer dan de helft van docenten 
beoordeeld als ‘niet te makkelijk/niet te moeilijk’ en 
qua lengte precies goed. De inhoudelijke aansluiting 
op het onderwijs vond men voldoende tot goed en dat 
resulteerde in een gemiddeld cijfer van 6,7. De verde-
ling van de moeilijkheidsgraad van de vragen was in het 
C-examen beter dan in het A-examen. Slechts één vraag 
scoorde een p’-waarde groter dan 90 en de laagste 
p’-waarde was 29. Hoewel al jaren het beeld is dat 
wiskunde C-kandidaten veel meer vragen overslaan dan 
wiskunde A-kandidaten, waren er in de analyses geen 
aanwijzingen dat leerlingen last hadden van tijdnood. 
De overlap met het A-examen bevatte zes vragen met 
in totaal 22 punten (27%). Uit de analyse bleek dat 
het vaardigheidsverschil op basis van deze overlap, zie 
tabel 3, behoorlijk groot was. Waar afgelopen jaar het 
verschil in gemiddelde p’-waarde ongeveer 7 was, was 
het verschil dit jaar bijna 16. Hieruit blijkt dat de bij 
wiskunde A gemeten vaardigheidsstijging bij wiskunde 

tabel 3 Vwo overlap A – C

figuur 14 Uit: vwo C (Bevingen in Japan)
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C niet of nauwelijks te constateren is. Dit heeft geresul-
teerd in een door het CvTE vastgestelde N-term van 0,7 
waarbij het percentage onvoldoendes op 22,6% kwam 
te liggen en het gemiddelde cijfer 6,4 werd. Een resul-
taat dat redelijk in lijn ligt met de resultaten van de 
afgelopen jaren.

Het examen begon met twee redelijk eenvoudige vragen 
in de opgave Succesvogels en pechvogels waarbij in 
vraag 2 de standaardactiviteit van het omrekenen van 
een groeifactor van 15 jaar naar 1 jaar werd gevraagd. 
Deze vraag leverde een p’-waarde van 74 op. Opvallend 
dat bij regelmatig in examens terugkerende activiteiten 
bij de wiskunde A-leerlingen een groter effect van train-
baarheid lijkt op te treden dan bij de C-leerlingen. Het 
begin van Statistiek in de auto-industrie kwam ook voor 
in het A-examen. Uit het grote verschil tussen p’-waarde 
van A- en C-leerlingen op vraag 7 blijkt dat C-leerlingen 
meer moeite hebben met deze redeneer-algebra-vragen. 
Waar het wiskunde A-examen deze opgave afsloot met 
een hypothesetoets, bevatte het C-examen twee kansre-
keningvragen die voor de meeste leerlingen goed te 
maken bleken te zijn. De eerste vraag van de wiskunde 
C-specifieke opgave Reistijden werd nogal gemengd 
ontvangen op de examenbespreking. De mening van de 
aanwezige docenten varieerde van ‘ontzettend leuke 
som’ tot ‘vreselijk’. Uit de opmerkingen tijdens de verga-
dering bleek dat een groot aantal leerlingen op basis 
van slechts één punt een snelheid had berekend. De 
aanwezige docenten waren van mening dat dit een 
zodanig inzichtelijke fout was, dat hier het toekennen 
van 0 punten rechtvaardig was. De laatste vraag van 
deze opgave was met een p’-waarde van 91 de hoogst 
scorende vraag van het examen. Het opstellen en 
oplossen van een lineaire vergelijking blijkt een vaardig-
heid te zijn die deze leerlingen (eventueel met GR) goed 
beheersen. De opgave Bevingen in Japan was groten-
deels gelijk aan die in het A-examen. De volgorde van 
de vragen was echter afwijkend. Bij het C-examen had 

dat tot resultaat dat de moeilijkste vraag, zie figuur 
14, aan het begin van de opgave zat. Het werken met 
logaritmen blijkt nog steeds een erg lastig onderdeel 
voor de C-leerlingen, wat te zien is in een p’-waarde 
van 29 voor deze vraag. In tabel 3 is te zien dat bij 
alle overlapvragen in deze opgave de C-leerlingen veel 
slechter scoorden dan de A-leerlingen. In de laatste 
opgave De Manchester kleurencirkel ging het weer om 
combinatoriek en kansrekening. Zoals vooraf verwacht, 
werd op de standaard binomiale verdeling van vraag 19 
een stuk beter gescoord (p’ = 82) dan de op de twee 
laatste vragen waar een kans berekend moest worden op 
basis van (deels gegeven) waarden in een tabel (p’ = 68 
en p’ = 60). Tijdens de examenvergadering werd aange-
geven dat dit examen, net als vorig jaar, in de gebruikte 
contexten niet erg past bij een populatie, die voor ruim 
meer dan de helft uit meisjes bestaat. Uit de analyses 
van dit jaar blijkt dat het vaardigheidsverschil tussen 
de jongens en de meisjes weer ongeveer 3 p’-punten in 
het voordeel van de jongens is en hoewel niet blijkt dat 
dit vaardigheidsverschil gerelateerd is aan de gebruikte 
context, is dit toch iets waar we in de toekomst bij de 
constructie meer op zouden kunnen sturen.

vwo c pilot
[Harco Weemink]
Het wiskunde C-pilotexamen werd tijdens de bespreking 
door de aanwezige docenten bestempeld als een mooi 
en evenwichtig examen waar de vernieuwing goed zicht-
baar is. Met een N-term van 1,2 scoorden de 33 kandi-
daten waarvan de resultaten via WOLF zijn ingestuurd, 
een gemiddelde cijfer van 6,7 met 21,2% onvoldoendes. 
Een iets beter resultaat dan de afgelopen jaren, wat 
deels te verklaren valt door de waargenomen vaardig-
heidsstijging op de kernvakken. Het pilotexamen heeft 
tien vragen overlap met het reguliere C-examen. In deze 
tien vragen konden totaal 36 punten gescoord worden, 
wat net als vorig jaar een overlap van 47% inhoudt, zie 
tabel 4. Als we kijken naar de vragen waar de pilotleer-

tabel 4 Vwo overlap C – C pilot



20 EuclidEs 91 | 1

lingen duidelijk hoger scoren dan zijn dat vraag 4 en 
vraag 16. Dit zijn beide vragen waarbij een halverings-
tijd moet worden berekend. Blijkbaar dus een onderwerp 
dat door de grotere aandacht voor algebra in het nieuwe 
programma bij deze leerlingen tot een beter resultaat 
leidt, hoewel de populatie natuurlijk zo klein is dat hier 
ook sprake zou kunnen zijn van een school- of docent-
specifiek effect. 

Na de overlapopgave Succesvogels en pechvogels was 
de opgave Een oud-Egyptisch verdeelprobleem de 
eerste pilotspecifieke context. Na de startvraag waar 
een recursieve formule moest worden opgesteld, werd in 
vraag 6 gevraagd een rij getallen te berekenen. In vraag 
7 werd vervolgens gevraagd om de formule voor het 
grootste getal in deze rij op te stellen, zie figuur 15. 
Hierbij werd niet de vorm van de formule wegge-
geven zodat de leerlingen aan de hand van de in het 
voorbeeld gegeven berekening met getallen zelf de 
formule met meerdere variabelen moesten opstellen. 
Hoewel 39% van de leerlingen geen punten wist te 
scoren voor deze vraag, was de p’-waarde van 45 voor 

deze vraag hoger dan op voorhand verwacht. De opgave 
Reistijden kwam ook weer voor in het reguliere examen. 
De pilotleerlingen haalden ongeveer dezelfde score als 
de reguliere leerlingen. Voor de opgave in het domein 
Logisch redeneren was in dit examen gekozen om het 
te koppelen aan de soms onnavolgbare uitspraken 
van Johan Cruijff. Hoewel de vragen inhoudelijk goed 
aansloten bij de stof, gaven de pilotdocenten aan dat 
er qua moeilijkheidsgraad nog wel meer in deze context 
had gezeten. Bij vraag 11 bleek het in veel gevallen 
lastig de leerlingantwoorden bij het derde element in het 
correctievoorschrift te beoordelen. Bij vraag 12 echter, 
waar leerlingen ook een redenering moesten opschrijven, 
gaven de docenten aan dat de correctie geen problemen 
opleverde. Met een p’-waarde van 94 was dit de hoogst 
scorende vraag van het examen. De vragen in de opgave 
Bevingen in Japan kwamen ook voor in het reguliere 
wiskunde C-examen. De eerste vraag in deze opgave 
werd door de reguliere kandidaten al redelijk slecht 
gemaakt, maar de pilotkandidaten scoorden hier met 
een p’-waarde van 22 nog een stuk lager. De tijdens 
de bespreking aanwezige pilotdocenten gaven aan dat 
deze vraag gezien de syllabus passend is in een examen, 
maar dat er in het huidige pilotmateriaal op dit moment 
veel te weinig aandacht voor dit onderdeel is.
In de laatste opgave van het examen was er, naast 
vragen over combinatoriek, ruimte voor vragen in het 
nieuwe domein Vorm & Ruimte. Bij vraag 18 bleek een 
flink aantal leerlingen ervoor gekozen te hebben om alle 
mogelijkheden uit te schrijven. Met een totaal van 75 
mogelijkheden is dan de kans op het missen of dubbel 
opschrijven van een mogelijkheid natuurlijk groot. In de 
laatste vraag van het examen werd aan de leerlingen 
gevraagd om de perspectieftekening van de kubuska-
lender op de uitwerkbijlage af te maken. 45% van de 
leerlingen scoorde 3 punten, wat past bij een score voor 
het afmaken van de tekening van de buitenkant van 
de kubuskalender. Slechts 21% van de leerlingen wist 
door het tweemaal tekenen van een diagonaal de lijn 
op driekwart van de kubuskalender te construeren, zie 
figuur 16.figuur 16 Uit: vwo C pilot (Kubuskalender)

figuur 15 Uit: vwo C pilot (Een oud-Egyptisch verdeelprobleem)



21sEPTEMBER 2015

vwo B
[Ivo Claus]
Het examen kreeg in de quick scan van 576 docenten 
(429 scholen) gemiddeld een ruime voldoende (6,5), 
62% van de docenten vond het examen ‘niet te moeilijk/
niet te makkelijk’. De rest was verdeeld: 25% vond het 
een moeilijk examen, 10% makkelijk. Best leuk om dit 
te vergelijken met de mening van 2161 leerlingen op 
scholieren.com: zij schatten het examen een stukje 
moeilijker in. Maar zij kijken er waarschijnlijk toch 
op een andere manier tegenaan dan de docenten… 
Overigens behaalden 33 leerlingen (0,22%) van de 
leerlingen in de steekproef van 14925 leerlingen in 
WOLF alle 77 scorepunten. De meerderheid van de 
docenten (61%) vond het examen te lang. De analyses 
van de leerlingresultaten wijzen echter niet in die 
richting. Bovendien – toegegeven, het zegt niet alles – 
was het aantal scorepunten (77) zowel als het aantal 
vragen (17) deze keer aan de lage kant voor een examen 
vwo wiskunde B. Over de inhoudelijke aansluiting op 
het onderwijs was men, grosso modo, tevreden. Het 
examen werd door het CvTE genormeerd met N = 1,4 
wat resulteerde in slechts 10,6% onvoldoendes en een 
gemiddeld cijfer van 7,1. Een prachtig resultaat! En wat 
te denken van het feit dat meisjes het voor het eerst 
sinds de invoering van wiskunde B in 2010 beter deden 
dan de jongens, hoewel nipt.
De eerste vraag, met parameter, werd zeer goed 
gemaakt, zoals verwacht. Een prettig begin voor veel 
leerlingen! Op het forum spitste de discussie zich toe 
op het al dan niet afstraffen van notaties als 1,5 16  en 

1
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a

x x dx-∫  (zonder haakjes). Voor beide stand-
punten zijn er voor- en tegenstanders te vinden. Op het 
forum werden onder andere de grafische rekenmachine, 
de lesmethode en ‘Inleiding tot de Analyse‘ van prof. 
dr. G.R. Veldkamp genoemd. Misschien voelt een lezer 
van Euclides zich wel geroepen om in een toekomstig 
nummer van dit tijdschrift de argumenten vóór en tegen 
een bepaalde notatie(fout) op een rijtje te zetten. Bij 
vraag 3 werd expliciet gevraagd om de coördinaten van 
punt A te berekenen alvorens het gezochte lijnstuk te 
tekenen. Uiteraard moet de leerling dan zelf bedenken 
dat punt B op twee plekken zou kunnen liggen. Een 
berekening van de juiste coördinaten van punt B of een 
bijbehorende redenering moet dan gegeven worden. 
Overigens was dit een vraag waarbij de jongens het 
duidelijk beter deden dan de meisjes: p’-waarden van 
59 respectievelijk 53. In de derde opgave werd het 
fenomeen ‘(waarneembare) helderheid van sterren’ onder 
de loep genomen. In de oudheid werd deze helder-
heid beschreven door een geheel getal tussen 1 (zeer 
helder) en 6 (nauwelijks zichtbaar). Tegenwoordig kan 
de helderheid precies gemeten en uitgedrukt worden 
in de eenheid lux. In de opgave wordt gerekend aan 
het verband tussen deze twee grootheden met verschil-
lende eenheid. De eerste drie vragen van de opgave 

werden goed gemaakt door de leerlingen. De laatste 
vraag scoorde een p’-waarde van 43. Misschien was de 
situatie lastig voor te stellen: de tijd bepaalt de afstand 
van de ster tot de aarde, de afstand de waarneembare

helderheid. Of was het de dx
df -notatie die leerlingen in 

de war bracht? Of mislukte het differentiëren vanwege 
de constante in de formule? Helaas blijft het gissen 
hoe zwaar deze en andere aspecten bijdragen aan het 
minder goede resultaat van deze vraag.
Vraag 8 was de eerste meetkundevraag van het examen, 
zie figuur 17. Bewezen moest worden dat hoek ASM en 
hoek BSM even groot zijn. Over deze vraag ontstond 
hevige discussie op het forum ten aanzien van de te 
noemen stellingen. Sommige docenten waren van mening 
dat je uit ‘gelijke koorden’ (op verschillende plekken!) 
direct ‘gelijke omtrekshoeken’ mag afleiden. Uitspraak 
van de Centrale Examenbespreking was conform de 
algemeen geldende zienswijze: het correctievoorschrift 
(cv) is opgesteld conform de regels van het spel van de 
meetkunde in het examen vwo wiskunde B, een spel van 
redeneren en bewijzen. De lijst met stellingen voorin 
het examen staat er om aan te geven welke stellingen 
gebruikt mogen worden. Stellingen die er niet staan…, 
die moeten bewezen worden. Bij vraag 11 kwam op 
het forum een alternatieve oplossing ter sprake: bij die 
vraag moest aangetoond worden dat het verschil tussen 
twee x-coördinaten 3

2 π  bedraagt. In het cv werden de 
twee waarden uitgerekend en vervolgens het verschil. 
Sommige leerlingen berekenden die twee waarden 
helemaal niet, maar baseerden hun conclusie direct (of 
met toelichting) op de periode 3

2 π  van een gedeelte van 
de oplossingen (op  ). Dat hadden we niet voorzien!
In de opgave Hardheid wordt uitgelegd hoe de hardheid 
van een materiaal wordt bepaald: een kogel wordt in 
het materiaal gedrukt met een bepaalde kracht. Er 
ontstaat een indruk in het materiaal in de vorm van een 
bolsegment. De diameter van die indruk bepaalt dan de 
hardheid. De opgave werd goed gemaakt, met uitzon-
dering van vraag 14. Dat meetkundige uitstapje viel bij 
de leerlingen wat zwaar, terwijl de vraag ons relatief 

figuur 17 Uit: vwo B (Gelijke hoeken)



eenvoudig leek. Overigens merkte een van de docenten 
op het forum terecht op dat het (tussen haakjes) noemen 
van de stelling van Thales in het cv niet had mogen 
ontbreken. Bij vraag 17 ten slotte, moest een punt in 
een figuur getekend worden. De toevoeging ‘licht je 
werkwijze toe‘ gaf, bij nader inzien, niet voldoende 
duidelijk aan dat van de leerling verlangd werd dat hij 
een (summiere) onderbouwing van de correctheid van zijn 
antwoord moest geven. Hiervoor is in de N-term gecor-
rigeerd.

vwo B pilot
[Ivo Claus]
Er namen 95 leerlingen deel aan dit pilotexamen. Dat 
zijn er een stuk minder dan de jaren hiervoor, omdat één 
school (van de vijf ) zich teruggetrokken heeft tot aan de 

landelijke invoering van het nieuwe examenprogramma. 
De zes docenten vonden het examen qua niveau 
makkelijk tot gemiddeld. Men vond het examen aan de 
lange kant. De aansluiting bij het gegeven onderwijs 
achtte men voldoende tot goed: de vernieuwing was 
in voldoende mate aanwezig. Punt van kritiek, dat de 
examenmakers met de docenten delen, is de beperkte 
hoeveelheid wiskundige denkactiviteiten (WDA) in dit 
examen. De noodzaak van overlap met een regulier 
examen geeft soms, zoals dit keer, beperkte ruimte voor 
WDA. Het examen kreeg van de pilotdocenten een mooi 
gemiddeld cijfer van 7,0. Op basis van de psychometri-
sche analyses blijkt al met al dat het pilotexamen een 
fractie gemakkelijker was dan het reguliere examen en 
dat de pilotkandidaten enigszins vaardiger waren dan 
de reguliere kandidaten. De N-term van dit examen is, 

figuur 18 Uit: vwo B pilot (Wortelfuncties)
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daaruit voortvloeiend, door het CvTE vastgesteld op 
1,2 hetgeen resulteerde in 11,6% onvoldoendes en een 
prachtig gemiddeld cijfer van 7,4. Precies één van de 
95 leerlingen behaalde alle 80 scorepunten. De meisjes 
deden het gemiddeld beter: zij behaalden een gemid-
delde p’-waarde van 70,5 tegenover 67,0 bij de jongens! 
Maar nogmaals: n = 95.

In pilotvraag 2 wordt onder meer getoetst of de leerling 
het begrip ‘grafiek’ goed onder de knie heeft. Er werd 
– enigszins teleurstellend – niet zo goed gescoord: 
de vraag had een p’-waarde van 39. Zelfs 39% van de 
leerlingen kreeg hier 0 scorepunten toebedeeld, terwijl 
het eerste bolletje al gauw opgeschreven zou moeten 
zijn, zie figuur 18. Met pilotvraag 5 werd nog één vraag 
voortgeborduurd op de situatie in de tweede opgave, in 
tegenstelling tot het reguliere examen. Gevraagd wordt 
naar het tijdstip waarop lijnstuk AB raakt aan de kleine 
cirkel. Tijdens de constructie van deze vraag ontstond 
bij de examenmakers de discussie wat de definitie is van 
het raken van een lijnstuk aan een cirkel. Met ‘één punt 
gemeenschappelijk’ (zoals bij een lijn) kom je er uiter-
aard niet. Vandaar dat gekozen is om de vertaling naar 
‘vector AB



 staat dan loodrecht op vector OA


’ weg 
te geven. Je zou zeggen dat je dan vrij snel die twee 
vectoren uitschrijft, en inproduct = 0 noemt, waarmee 
de eerste twee scorepunten binnen zijn. Toch behaalde 
bijna een op de drie pilotleerlingen geen enkel score-
punt. Ook daarna bleven heel wat leerlingen steken bij 
de op te lossen goniometrische vergelijking. De opgave 
Asymptoten, perforatie en linkertop was ‘geheel pilot’. 
Het betreft een familie van gebroken functies met een 
kwadratische uitdrukking in de teller en een lineaire 
uitdrukking (met parameter) in de noemer. Bij vraag 6 
moet netjes bewezen worden wat de vergelijking van 
de scheve asymptoot is, alvorens de hoek tussen scheve 
en verticale asymptoot berekend kan worden. Waar de 
verticale asymptoot zit, (ook al is dat simpel ½ · 5 = 
2½) doet niet ter zake. Bij vraag 7 vonden sommige 
leerlingen een (behoorlijk) eenvoudiger oplossing dan 
die in het cv, waarmee de 7 scorepunten makkelijk te 
behalen waren. De essentie van die eenvoudige oplos-
sing was gelegen in het feit dat uit ‘x = 0 is een van 
de oplossingen van de kwadratische vergelijking ax2 + 
bx + c = 0’ geconcludeerd kan worden ‘c = 0’. Hoeveel 
leerlingen dit inzicht aan de dag hebben gelegd, is 
niet geïnventariseerd. In vraag 8 wordt getoetst of de 
leerling weet hoe een perforatie in een grafiek berekend 
kan worden. Op deze en de vorige twee vragen werd 
goed gescoord: drie maal een p’-waarde boven de 70. 
In vragen 9 en 10 kwam de analytische meetkunde aan 
bod. Het was veel rechttoe-rechtaan-werk: coördinaten 
berekenen, vergelijkingen opstellen, richtingscoëffi-
ciënten of -vectoren, snijpunten en inproduct berekenen.
Bij vraag 13, de derde vraag van de context Hardheid 
scoren de pilotleerlingen opvallend beter dan de 

reguliere kandidaten (p’ = 61 versus p’ = 35). Eigenlijk 
niet gek: vanuit hun kennis van analytische meetkunde 
zullen de pilotleerlingen eerder een rechthoekige 
driehoek zoeken, Pythagoras toepassen en vervolgens de 
daaruit volgende kwadratische vergelijking oplossen. Bij 
de constructie van vraag 15 is er getwijfeld tussen het al 
dan niet weggeven van de primitieve functie van f. Met 
de kritiek op vraag 2 uit 2012-1 (pilot) in het achter-
hoofd is besloten de primitieve nu weg te geven. Gezien 
de nette gemiddelde score op vraag 15 (p’ = 74) was 
het misschien toch mooier (en denkactiever?) geweest 
de leerling zelf de – best wel voor de hand liggende 
– primitieve te laten vinden. In vraag 16, ten slotte, 
moest een eenvoudige limiet worden uitgerekend. Dat 
is de pilotleerlingen goed afgegaan. Wellicht kunnen de 
limieten in toekomstige examens wat uitdagender zijn?

Dit artikel is tot stand gekomen in samenspraak met het 
CvTE.

Noten
[1] p’-waarde: de in de versnelde correctie waarge-

nomen gemiddelde score van een vraag als percen-
tage van de maximumscore van een vraag.

[2] Zie www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/
centrale_examens. Hier treft u, behalve de betref-
fende tabellen, ook de examens, uitwerkbijlagen en 
correctievoorschriften aan. 

[3] WOLF: Windows Optisch Leesbaar Formulier.
[4] Bij de normering is men zich bewust van dit effect 

en men houdt hier (waar mogelijk) rekening mee bij 
het vaststellen van de N-termen.

[5] Omdat de aantallen in de tabellen en de grafiek 
gebaseerd zijn op de aanvragen van scholen 
voorafgaand aan de examens, zijn deze aantallen, 
vanwege de marges die scholen daarbij nemen, 
groter dan de werkelijke. 

[6] Zie www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onder-
wijs/centrale_examens/digitale_examens_vmbo/
voorbeeldexamens

[7] Zie http://oefenen.duo.nl/
[8] Tjon Soei Sjoe, K., e.a. (2014). Gelijke monniken, 

gelijke kappen. Euclides, 90(3), 16-20.
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