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1 Inleiding 
 
In de centraal schriftelijke examens wordt het examenwerk eerst door de eigen docent gecorrigeerd 
en vervolgens door een docent van een andere school. Volgens het Examenbesluit moeten tweede 
correctoren het werk van de kandidaten integraal nakijken, alsof het gaat om een eerste correctie. Dit 
wil zeggen dat de tweede corrector alle werken nakijkt en per kandidaat het volledige examenwerk 
met alle opgaven. In het Onderwijsverslag 2004-2005 (Inspectie van het Onderwijs, 2006) constateert 
de Inspectie dat lang niet alle correctoren het examenwerk zorgvuldig genoeg nakijken. Een op de 
drie tweede correctoren is van mening dat de eerste corrector tekortschiet. Veertig procent van de 
tweede correctoren ontdekt dat er fouten zijn gemaakt tijdens de eerste correctieronde. Maar ook de 
tweede correctoren laten steken vallen, ook zij kijken het werk niet zorgvuldig genoeg na. Als een 
eerste corrector wordt gecorrigeerd door een tweede corrector die onvoldoende nauwkeurig nakijkt, 
aldus de Inspectie, dan is de kans groot dat het examenwerk niet naar behoren wordt beoordeeld. De 
kandidaten krijgen in dat geval niet het cijfer dat ze verdienen. De Inspectie concludeert dat 'gezien 
het percentage correctoren dat fouten maakt en onvoldoende nauwkeurig alle opgaven controleert, 
kan het niet anders dan dat een aantal kandidaten een niet correcte eindscore krijgt (p. 339)'. In de 
brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 oktober 2008 onderstreept de staatssecretaris nogmaals het 
belang van een volledige tweede correctie (met als argument dat de leerling recht heeft op een 
objectieve en professionele correctie). Voor lang niet iedereen staat de noodzaak van integrale 
tweede correctie echter vast. De VO-raad is bijvoorbeeld van mening dat docenten de examens 
tijdens de eerste correctieronde goed nakijken en dat het zeer goed mogelijk is dat een goed 
uitgevoerde steekproef voldoende garantie biedt (VO-raad, 2008). Over de praktijk van de eerste en 
tweede correctie bestaan geen recente gegevens. Het onderzoek waarvan in deze publicatie verslag 
wordt gedaan heeft tot doel meer te weten te komen over de volledigheid waarmee de tweede 
correctie wordt uitgevoerd.  
 
Onderzoek heeft laten zien dat correctoren van de centraal schriftelijke examens sterk verschillen in 
de strengheid of soepelheid van de correctie (Kuhlemeier, Van Rijn & Kremers, 2012; Kuhlemeier, 
Gitsels, Boom, Van de Kerkhof & Sinkeldam, 2012). Zo concludeerde Sanders al in 1983 dat ‘het voor 
leerlingen bijzonder veel kan uitmaken wanneer zij niet door een milde beoordelaar, maar door een 
strenge beoordelaar beoordeeld worden. Jammer genoeg (of gelukkig maar) weten zij, noch hun 
beoordelaars, niet of zij bevoordeeld of benadeeld worden’ (pag. 171). Om te voorkomen dat de 
eerste corrector ongehinderd zijn gang gaat, wordt het examenwerk ook door een docent van een 
andere school nagekeken. Het onderhavige onderzoek heeft tot doel meer te weten te komen over 
hoe eerste en tweede correctoren denken over de kwaliteit van elkaars beoordelingen.  
 
De overheid heeft voorschriften opgesteld voor de wijze waarop het uiteindelijke cijfer in het overleg 
tussen eerste en tweede correctoren tot stand moet komen. Als de tweede corrector vindt dat er 
sprake is van grote onzorgvuldigheid, aperte fouten of verkeerde interpretatie van de 
correctievoorschriften dient hij of zij er eerst in overleg met de eerste corrector uit te komen. Als dat 
niet lukt, kan het scoreverschil worden gemiddeld. De Inspectie van het onderwijs ziet middelen echter 
als een zwaktebod dat niet past bij professioneel handelende vakdeskundigen (Inspectie van het 
Onderwijs, 2006). Als de eerste en/of tweede corrector niet willen middelen, kan de tweede corrector 
zich tegenwoordig melden bij zijn eigen bevoegd gezag die dan contact kan opnemen met het 
bevoegd gezag van de eerste corrector. Als beiden het niet eens kunnen worden, melden zij dit bij de 
Inspectie en deze kan vanuit haar toezichthoudende taak bij de examens optreden. Dit kan betekenen 
dat de Inspectie besluit tot de inzet van een derde onafhankelijke corrector. Uiteraard kan deze 
procedure ook worden toegepast bij klachten over het werk van de tweede corrector. Het onderhavige 
onderzoek heeft tot doel meer te weten te komen over de wijze waarop het overleg tussen eerste en 
tweede correctoren plaatsvindt en het uiteindelijke cijfer tot stand komt.  
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Het Platform VVVO (2008a,b) heeft erop gewezen dat de correctie voor docenten een hoge 
taakbelasting met zich meebrengt. Zo blijkt een deel van de docenten de integrale tweede correctie 
alleen ten koste van de eigen vrije tijd en nachtrust te kunnen uitvoeren. Als de overheid aan een 
integrale tweede correctie wil vasthouden, aldus het Platform VVVO, zal de voor de correctie 
benodigde tijd “zichtbaar en geoormerkt in de taakbelasting van de betrokken docenten opgenomen 
moeten worden” (p. 1). Het onderhavige onderzoek heeft ook tot doel om meer te weten te komen 
over de tijdbesteding en de randvoorwaarden waaronder de eerste en tweede correctie worden 
uitgevoerd.  
 
Al moet al heeft de inventarisatie van de praktijk van de eerste en tweede correctie als doel een 
antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen: 
 Hoeveel tijd kost de eerste en tweede correctie?  
 Onder welke omstandigheden worden de eerste en tweede correctie uitgevoerd?  
 In hoeverre voeren docenten de tweede correctie integraal uit?   
 Hoe denken eerste en tweede correctoren over de zorgvuldigheid en objectiviteit van elkaars 

beoordelingen?  
 Hoe vindt het overleg tussen eerste en tweede corrector plaats en hoe komt de gezamenlijk 

overeen gekomen score tot stand?  
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2 Methode van onderzoek  
 

2.1 Populatie, steekproef en respons 
 
In het onderzoek zijn twaalf examenvakken betrokken, te weten Nederlands vwo, Biologie vwo, 
Aardrijkskunde vwo, Muziek vwo (regulier en cbt), Duits havo, Scheikunde havo, Geschiedenis havo, 
Tehatex havo, Engels gt , Wiskunde gt, Techniek gt en Beeldende vakken gt. De vakken zijn gelijkelijk 
verdeeld over de vier typen vakken (talen, bèta, gamma en kunst) en de drie opleidingstypen (vwo, 
havo en gltl). In alle gevallen ging het om examens voor het schooljaar 2010-2011. Bij de 
steekproeftrekking is gebruik gemaakt van het populatiebestand van 1108 scholen voor voortgezet 
onderwijs die zich met een of meer kandidaten voor de genoemde examens hadden ingeschreven. 
Voor negen van de twaalf vakken zijn alle ingeschreven vestigingen in het onderzoek betrokken. 
Alleen voor de ‘grote’ vakken Engels gt, Wiskunde gt en Economie gt is een steekproef van 600 
vestigingen getrokken. De eerste drie kolommen van Tabel 1 tonen respectievelijk het aantal scholen 
en kandidaten in het populatiebestand en het aantal scholen in de steekproef (na verwijdering van 
enkele scholen met slechts één of twee ingeschreven kandidaten voor het desbetreffende examen).  
 
Tabel 1 
Populatie, steekproef en respons  
 
 Populatie Steekproef Respons 
 Aantal 

scholen 
Aantal kandi-

daten 
Aantal 

scholen 
Aantal 

vragenlijsten 
Respons-

percentage 
Nederlands vwo  582 39847 580 356 61 
Biologie vwo 569 19968 562 365 65 
Aardrijkskunde vwo 568 12150 556 330 59 
Muziek vwo  112 1172 104 65 63 
Duits havo 578 19138 565 347 61 
Scheikunde havo 566 19766 557 350 63 
Geschiedenis havo 575 37438 572 326 57 
Tehatex havo 255 5426 250 137 55 
Engels gt  888 54021 600 377 63 
Wiskunde gt 872 46078 600 405 68 
Techniek gt 850 39868 600 356 59 
Beeldende vakken gt  474 8974 454 281 62 
Totaal  6889 303846 6000 3695 62 
 
De 6000 vragenlijsten zijn begin november 2011 verzonden aan de sectieleider van het 
desbetreffende examenvak. In de begeleidende brief werd de sectieleider verzocht de vragenlijst te 
overhandigen aan de docent die de desbetreffende eindexamenkandidaten lesgaf. Het aantal 
verzonden lijsten per school varieert van 1 tot 12 met een gemiddelde van 5.4. Begin december is de 
respondenten die niet gereageerd hadden een herinneringsbrief toegestuurd. In de tweede week van 
januari 2012 ontvingen de non-respondenten een tweede herinneringsbrief met een nieuw exemplaar 
van de vragenlijst. De retourneringsperiode eindigde 1 februari 2012. Na deze sluitingsdatum kwamen 
nog 52 vragenlijsten binnen die niet meer verwerkt zijn. Van elf niet meer bestaande scholen kwamen 
54 vragenlijsten ongeopend retour die niet op de steekproef in mindering gebracht zijn.  
 
Van de 6000 verzonden vragenlijsten kwamen er 3695 (62%) ingevuld retour (zie Tabel 1). Na 
verwijdering van 26 vragenlijsten met zeer veel ontbrekende antwoorden resteerden 3669 voor 
analyse beschikbare records. Alle respondenten hadden als eerste en/of tweede corrector aan het 
centraal schriftelijk examen deelgenomen.  



6 
 

2.2 De vragenlijst 
 
De vragenlijst bestaat uit deel A voor de eerste corrector en deel B voor de tweede corrector. In de 
inleiding is respondenten die zowel eerste als tweede corrector waren gevraagd beide delen in te 
vullen.  
Deel A bevat negentien vragen die de respondent in de hoedanigheid van eerste corrector moest 
beantwoorden. De vragen betroffen de volgende onderwerpen:  
 het aantal beoordeelde kandidaten en de tijd en belasting die hiermee gemoeid is;  
 de wijze waarop de eerste en tweede correctie op school gefaciliteerd wordt; 
 het oordeel over de volledigheid, zorgvuldigheid en soepelheid waarmee de eerste en tweede 

corrector  heeft nagekeken;  
 de wijze waarop het overleg met de tweede corrector heeft plaatsgevonden;  
 het oordeel over de invloed van de tweede corrector op de scores van de eerste corrector.   
 
De vragen van Deel B  zijn nagenoeg identiek aan die uit Deel A, zij het dat ze nu gesteld zijn vanuit 
het perspectief van de tweede corrector.  
 

2.3 Statistische analyse 
 
De gegevens zijn geanalyseerd met behulp van het statistische pakket SPSS 18.0.2. Voor de analyse 
zijn, afhankelijk van het meetniveau van de variabele, verschillende analysetechnieken gebruikt.  
 
Bij de variabelen op intervalniveau zijn de verschillen tussen examens in bijvoorbeeld de tijdbesteding 
aan de correctie geanalyseerd met multivariate variantie-analyse (MVA) voor herhaalde metingen. De 
dataset bevat per respondent doorgaans twee metingen, namelijk de tijdbesteding aan de eerste en 
tweede correctie. In de analyse is de tijdbesteding opgevat als een binnen-subjecten factor en het 
examen als een tussen-subjecten factor.  
 
De samenhang tussen het aantal beoordeelde kandidaten en de tijdbesteding is geanalyseerd met 
multiple regressieanalyse. Omdat we een kromlijnig verband veronderstellen, is naast een lineaire ook 
een kwadratische en een kubische term geschat.  
 
Naast variabelen op intervalniveau bevat de vragenlijst een aantal ordinale variabelen, zoals de 
tevredenheid met het schoolbeleid. De verschillen tussen examens en tussen eerste en tweede 
correctie zijn hier geanalyseerd met ordinale, logistische regressieanalyse (OLR; Agresti, 2002). De 
analyse is uitgevoerd met de zogeheten Polytomous Logit Universal Model (PLUM; McCullagh, 1980), 
onderdeel van het statistische pakket SPSS 18.0.2. Ordinale logistische regressie is een geëigende 
techniek voor de analyse van de invloed van nominale onafhankelijke variabelen op een afhankelijke 
variabele met verschillende ordinale categorieën zoals nooit, in een enkel geval, regelmatig, vaak en 
zeer vaak. PLUM voorziet in regressiegewichten voor de verschillende niveaus (‘thresholds’) van de 
afhankelijke variabele en de effecten van de onafhankelijke variabelen. De ‘goodness-of-fit’-test geeft 
aan hoe goed of slecht het model bij de gegevens past. De Wald-test laat zien in hoeverre een 
regressiegewicht significant afwijkt van nul of van een ander regressiegewicht.  
 

2.4 Representativiteit 
 
De relatief hoge respons van 62% betekent niet noodzakelijkerwijs dat de gegevens representatief zijn 
voor de examenpraktijk in Nederland. Zo zouden docenten die de tweede correctie niet volledig 
volgens de wettelijke voorschriften uitvoeren in het onderzoek ondervertegenwoordigd kunnen zijn. De 
veronderstelling is dat respondenten die de vragenlijst onmiddellijk beantwoorden en retourneren 
minder geneigd zijn tot het overtreden van de wettelijke voorschriften met betrekking tot de correctie 
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dan degenen die pas na één of twee keer rappelleren reageren. Ter controle is nagegaan in hoeverre 
er een relatie is tussen de responssnelheid en de antwoorden op de vragen. Als proxy voor de 
responssnelheid is de volgorde van binnenkomst gebruikt. De correlaties tussen het volgnummer van 
de vragenlijst en de antwoorden op de vragen over de correctiepraktijk varieerden van -.06 tot .04 met 
een gemiddelde van -.01. Er kan dus niet worden aangetoond dat de respons niet representatief is 
voor de populatie van docenten in het voortgezet onderwijs. 
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3 Resultaten 

 

3.1 Tijdbesteding eerste en tweede correctie 
 
Een van de doelen van het onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in de tijd die docenten aan de 
eerste en tweede correctie besteden. In deze paragraaf gaan we ook in op verschillen tussen 
vakgebieden (talen, bèta, gamma en kunst) en opleidingstypen (gltl, havo en vwo) en de relatie tussen 
het aantal beoordeelde kandidaten en de tijdsbesteding.  
 

3.1.1 Tijdbesteding eerste correctie 
 
De respondenten is allereerst gevraagd of zij het examen als eerste corrector hebben nagekeken (zie 
Tabel 2). Van de 3632 docenten die deze vraag beantwoordden, zeggen er drie dat niet gedaan te 
hebben. Zij waren echter wel als tweede corrector bij het examen betrokken.  
 
Tabel 2 
Betrokkenheid als tweede corrector per examen (aantal respondenten) 
 
  NE 

VW 
BI 

VW 
AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Nee 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 
Ja 353 359 324 64 336 346 322 136 372 396 347 274 3629 
Totaal 354 360 324 64 336 346 322 136 372 397 347 274 3632 
 
De gemiddelde eerste corrector heeft het werk van 38 examenkandidaten nagekeken en daar in totaal 
22 klokuren aan besteed in ruim vier dagen (zie Tabel 3). De gemiddelde tijdbesteding per kandidaat 
is veertig minuten.  
De correctielast blijkt sterk van docent tot docent te verschillen. De percentielscores geven het 
percentage eerste correctoren met een even hoge of lagere score. De tien procent met de minste 
correctielast (P10) heeft het werk van hooguit veertien kandidaten nagekeken en besteedde daar tot 
twaalf klokuren aan in hooguit twee dagen. De tien procent met de zwaarste correctielast (P90) keek 
het werk van minimaal zeventig kandidaten na en besteedde daar minimaal 45 uur aan in zeven 
dagen of meer.  

Tabel 3 
Tijdbesteding en correctielast van de eerste correctie 
 

 
N Min Max Gem

Se 
Gem

Std 
dev P10 P25 P75 P90

Van hoeveel kandidaten heeft u het 
werk vorig schooljaar nagekeken (als 
eerste corrector)? 

3637 1 240 38.45 .40 23.87 14.00 22.00 51.00 70.00

Hoeveel klokuren heeft u in totaal 
ongeveer aan de eerste correctie 
besteed? 

3597 1 160 22.27 .32 19.37   6.00 10.00 30.00 45.00

Aantal minuten per kandidaat 3591 1 360 39.87 .52 31.41 12.00 20.00 50.53 75.73
In hoeveel dagen heeft u de eerste 
correctie ongeveer uitgevoerd (inclusief 
zaterdagen en zondagen)? 

3616 0   20   4.29 .04   2.45   2.00   3.00   5.00   7.00
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Tabel 5 
Betrokkenheid als tweede corrector per examen (kolompercentages optellend tot 100%) 
 

  
NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Nee 2 3 5 5 3 3 3 6 5 5 5 15 5 
Ja 98 97 95 95 97 97 97 94 95 95 95 85 95 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
De 167 docenten die geen tweede corrector waren, is gevraagd waarom zij het werk van de andere 
school niet hebben nagekeken. Men kon daarbij kiezen voor een of meer van de 
antwoordmogelijkheden die zijn weergegeven in Tabel 6. Van de 167 docenten die geen tweede 
corrector waren, hebben er  99 (59%) de moeite genomen om de vervolgvraag naar het waarom te 
beantwoorden. Drie procent van de docenten was geen tweede corrector vanwege tijdgebrek, 1% 
vanwege de geringe vergoeding en 8% omdat een collega de tweede correctie had overgenomen.  
 
Tabel 6 
Redenen waarom respondenten geen tweede corrector waren 
 
 Aantal docenten Percentage 

Vanwege tijdgebrek 99 3 
Vanwege de geringe vergoeding 99 1 
Omdat een collega de tweede correctie van mij heeft overgenomen 99 8 
Om een andere reden, namelijk: 99 89 
 
Van de 99 docenten die de vervolgvraag beantwoordden, noemde 89% een of meer andere redenen. 
Voor een overzicht van deze redenen wordt verwezen naar Bijlage 1. Als belangrijkste reden noemen 
de docenten:  
 de school heeft geen examenwerk van de andere school ontvangen;  
 de school heeft de desbetreffende docent niet ingedeeld voor de tweede correctie; 
 de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school niet ingedeeld voor de tweede correctie; 
 de school nam het examen af als beeldschermexamen; 
 de school doet mee aan het project flexibel examineren; 
 de school heeft een afwijkend onderwijssysteem (bijv. Roncalli). 
 
Tijdbesteding aan de tweede correctie 
De gemiddelde tweede corrector heeft het werk van veertig examenkandidaten nagekeken, daar in 
totaal twaalf klokuren aan besteed in 2.8 dagen (zie Tabel 7). De gemiddelde tijdsbesteding per 
kandidaat is 21 minuten. Te zien is dat de correctielast sterk van docent tot docent verschilt. De 
percentielscores geven aan welk deel van de tweede correctoren dezelfde of een lagere score heeft.  
De tien procent met de minste correctielast (P10) heeft het werk van hooguit zeventien kandidaten 
nagekeken en besteedde daar tot drie klokuren aan in hooguit één dag. De tien procent met de 
zwaarste correctielast (P90) keek het werk van minimaal zeventig kandidaten na en besteedde daar 
minimaal vijfentwintig uur aan in minimaal vijf dagen.  
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Tabel 7 
Tijdbesteding en correctielast van de tweede correctie 
 

 
N Min Max Gem

Se 
Gem

Std 
dev P10 P25 P75 P90

Van hoeveel kandidaten moest u het 
examenwerk als tweede corrector 
nakijken (d.w.z. hoeveel 
examenwerken zaten er in de envelop 
van de andere school)? 

3442 1 200 40.02 .39 23.08 17.00 24.00 50.00 70.00

Hoeveel klokuren heeft u in totaal 
ongeveer aan de tweede correctie 
besteed? 

3412 1 100 11.97 .18 10.75 3.00 5.00 15.00 25.00

Aantal minuten tweede correctie per 
kandidaat 

3401 1 150 20.77 .31 18.22 6.00 9.23 26.67 40.00

In hoeveel dagen heeft u de tweede 
correctie ongeveer uitgevoerd (inclusief 
zaterdagen en zondagen)? 

3430 1 14  2.77 .03 1 .56 1.00 2.00  3.00  5.00

 
De toetsing van de verschillen tussen examens geeft bij alle vier aspecten van de tijdbesteding aan de 
tweede correctie significantie te zien (p < .001). Tabel 8 geeft inzicht in de mate waarin de gemiddelde 
correctielast van examen tot examen verschilt.  
 
Tabel 8 
Tijdbesteding en correctielast van de tweede correctie per examen  
 

  
NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Aantal kandidaten 54 36 33 16 39 38 48 27 49 40 43 23 40 
Aantal uren 15 13 12 9 8 12 17 14 10 10 12 11 12 
Aantal minuten per 
kandidaat 

18 23 25 36 13 22 23 34 14 17 19 32 21 

Aantal dagen 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

 
Figuur 3 en 4 tonen voor elk examen respectievelijk het gemiddeld aantal beoordeelde kandidaten en 
de gemiddelde correctietijd in uren (voor de tweede correctie). Figuur 3 laat onder meer zien dat 
tweede correctoren Nederlands ongeveer drie keer zoveel kandidaten beoordelen als hun collega’s 
muziek. Uit Figuur 4 valt op te maken dat docenten Nederlands, geschiedenis en tehatex veel meer 
tijd in de tweede correctie investeren dan bijvoorbeeld docenten Duits.  
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aan in hooguit vier dagen. De tien procent met de zwaarste correctielast (P90) keek het werk van 
minimaal 140 kandidaten na en besteedde daar ten minste zeventig uur aan in twaalf dagen of meer.  
 
Tabel 9 
Tijdbesteding en correctielast van de eerste en tweede correctie samen 
 

 N Min Max Gem Se- 
Gem

Std 
dev 

P10 P25 P75 P90 

Aantal kandidaten eerste 
correctie 

3637 1 240 38.45 .40 23.87 14.00 22.00   51.00     7.00

Aantal kandidaten tweede 
correctie 

3442 1 200 40.02 .39 23.08 17.00 24.00   50.00   70.00

Aantal kandidaten eerste en 
tweede correctie 

3427 8 440 79.48 .78 45.86 33.00 47.00 105.00 140.00

Aantal uren eerste correctie  3597 1 160 22.27 .32 19.37   6.00 10.00   30.00   45.00
Aantal uren tweede correctie 3412 1 100 11.97 .18 10.75   3.00   5.00   15.00   25.00
Aantal uren eerste en tweede 
correctie 

3392 2 240 34.69 .48 27.74 10.00 16.00   45.00   70.00

Aantal minuten eerste correctie 
per kandidaat 

3591 1 360 39.87 .52 31.41 12.00 20.00   50.53   75.73

Aantal minuten tweede correctie 
per kandidaat 

3401 1 150 20.77 .31 18.22   6.00   9.23   26.67   40.00

Aantal minuten eerste en 
tweede correctie per kandidaat 

3376 4 420 60.07 .77 44.96 19.29 30.00   75.00 116.00

Aantal dagen eerste correctie  3616 0 20  4.29 .04   2.45   2.00   3.00     5.00     7.00
 Aantal dagen tweede correctie 3430 1 14  2.77 .03   1.56   1.00   2.00     3.00     5.00
Aantal dagen eerste en tweede 
correctie 

3417 1 27  7.12 .06   3.64   4.00   5.00     9.00   12.00

 
De gemiddelden per examen voor de eerste en tweede correctie samen zijn weergegeven in Tabel 10. 
Te zien is onder meer dat aantal beoordeelde kandidaten en de tijdbesteding sterk van examen tot 
examen varieert. Zo beoordelen docenten Nederlands ruim drie keer zoveel kandidaten als docenten 
muziek en maken geschiedenisdocenten bijna drie keer zoveel uren als docenten Duits.  
 
Tabel 10 
Tijdbesteding en correctielast van de eerste en tweede correctie per examen   
 

  
NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Aantal 
kandidaten 

108 72 66 33 78 75 96 52 95 81 87 43 79 

Aantal uren 47 38 37 24 21 37 57 38 25 27 31 26 35 
Aantal minuten 
per kandidaat 

57 69 80 96 35 64 76 95 35 44 49 85 60 

Aantal dagen 10 7 7 6 5 7 10 7 6 6 6 6 7 

 
Figuur 5 en 6 tonen voor elk examen respectievelijk de gemiddelden en de bijbehorende 95%-
betrouwbaarheidsintervallen voor het totale aantal kandidaten en de totale correctietijd voor de eerste 
en tweede correctie samen. Figuur 5 laat onder meer zien dat correctoren Nederlands, geschiedenis 
en Engels meer kandidaten beoordelen dan docenten muziek, tehatex en beeldende vakken. Uit 
Figuur 6 valt onder meer op te maken dat docenten geschiedenis bijna zestig uur corrigeren en 
docenten Duits iets meer dan twintig uur. 
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3.1.4 Verschillen in tijdbesteding tussen vaktypen en opleidingstypen 
 
In het onderzoek zijn twaalf examenvakken betrokken, te weten Nederlands vwo, Biologie vwo, 
Aardrijkskunde vwo, Muziek vwo (regulier en cbt), Duits havo, Scheikunde havo, Geschiedenis havo, 
Tehatex havo, Engels gt , Wiskunde gt, Techniek gt en Beeldende vakken gt. Deze examens zijn 
ingedeeld in vier typen vakken (talen, bèta, gamma en kunst) en drie typen opleidingen (vwo, havo en 
gltl). Met behulp van variantie-analyse is nagegaan of de verschillen tussen typen vakken en typen 
opleidingen significant zijn. Daarbij was de totale correctietijd voor de eerste en tweede correctie de 
afhankelijke variabele en waren vaktype en opleidingstype de onafhankelijke variabelen. Zowel de 
hoofdeffecten van vaktype en opleidingstype als de interactie tussen beide zijn significant (p < .001). 
Er zijn dus niet alleen verschillen tussen vaktypen en tussen opleidingstypen, maar de tijdsbesteding 
aan de correctie hangt ook af van de specifieke combinatie van vaktype en opleidingstype. Een 
significantietoetsing van de individuele contrasten laat zien dat gt-docenten als groep minder tijd aan 
de correctie besteden dan vwo- en havo-docenten (27 versus 40 en 38 uur), maar het verschil tussen 
vwo- en havo-docenten onderling is niet significant. Gammadocenten investeren meer tijd in de 
correctie dan bètadocenten (respectievelijk 42 versus 34 uur) die daar op hun beurt meer tijd aan 
besteden dan talendocenten (31 uur) en kunstdocenten (29 uur).  
 
Tabel 11 
Gemiddelde tijdbesteding aan de eerste en tweede correctie samen per vaktype per opleidingstype 
 
Vaktype Opleidingstype Examen Gemiddeld aantal uren 
Talen Vwo Nederlands  47 

Havo Duits  21 
GT Engels  25 
Totaal talen  31 

Bèta Vwo Biologie  38 
Havo Scheikunde  37 
GT Wiskunde 27 
Totaal bèta  34 

Gamma Vwo Aardrijkskunde  37 
Havo Geschiedenis  57 
GT Economie 31 
Totaal gamma  42 

Kunst Vwo Muziek 24 
Havo Tehatex 38 
GT Beeldende vakken 26 
Totaal kunst  29 

Totaal Vwo  40 
Havo  38 
GT  27 
Totaal  35 

 

3.1.5 Relatie tussen aantal kandidaten en correctietijd 
 
Eerste correctie 
De samenhang tussen enerzijds het aantal te beoordelen kandidaten en anderzijds de correctietijd in 
uren is geanalyseerd met multiple regressieanalyse. Omdat we een kromlijnig verband 
veronderstellen, is voor de regressie van de correctietijd op het aantal kandidaten naast een lineaire 
ook een kwadratische en een kubische term geschat. In de totale responsgroep zijn alle drie 
regressiegewichten significant (p < .001). Analyse van de uitkomsten per examen laat zien dat de 
kubische term doorgaans weinig toevoegt, zodat we met een lineaire en kwadratische term kunnen 
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Tabel 12 
De mate waarin docenten de eerste correctie als belastend ervaren per examen (kolompercentages 
optellend tot 100%).  
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Niet belastend 4 7 10 25 31 10 4 10 15 15 17 15 13 
Enigszins 
belastend 

25 28 30 46 48 39 20 41 43 41 40 44 36 

Belastend 49 49 41 26 17 42 44 39 34 38 34 35 38 
Zeer belastend 22 15 19 3 4 9 32 10 8 6 8 6 13 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Ervaren belasting tweede correctie 
Van de docenten vindt 9% de tweede correctie niet belastend, 34% enigszins belastend, 39% 
belastend en 17% zeer belastend. De toetsing van de verschillen tussen examens (p < .001) brengt 
onder meer aan het licht dat docenten geschiedenis, Nederlands, biologie en aardrijkskunde de 
tweede correctie het meest belastend vinden en docenten Duits en muziek het minst.  
 
Tabel 13 
De mate waarin docenten de tweede correctie als belastend ervaren per examen (kolompercentages 
optellend tot 100%).  
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Niet belastend 3 4 3 15 24 9 3 8 10 10 11 11 9 
Enigszins 
belastend 

21 28 34 47 49 32 23 40 40 36 40 35 34 

Belastend 49 47 45 26 22 42 43 34 34 40 36 41 39 
Zeer belastend 27 21 18 13 5 17 30 18 16 14 13 13 17 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Ervaren belasting eerste versus tweede correctie 
De ordinale regressieanalyse laat zien dat docenten de tweede correctie als meer belastend ervaren 
dan de eerste correctie (p < .001). Zo bedraagt het percentage docenten dat de eerste correctie zeer 
belastend vindt 13% tegen 17% voor de tweede correctie.  
 

3.2.2 Het schoolbeleid met betrekking tot de eerste en tweede correctie 
 
Schoolbeleid eerste correctie 
De antwoorden op de vraag naar de wijze waarop de eerste correctie op school gefaciliteerd wordt, 
zijn weergegeven in Tabel 14. Driekwart van de docenten is van mening dat de eerste correctie op 
hun school niet gefaciliteerd wordt. Van 13% zijn de uren voor de eerste correctie aanwijsbaar 
opgenomen in de jaartaak (bijv. in de opslagfactor), 9% krijgt een vast bedrag per examenwerk, 2% 
kan onkosten declareren (bijvoorbeeld telefoonkosten), 1% ontvangt een kleine attentie (bijv. een 
boekenbon) en bij 3% wordt de eerste correctie op een andere, niet nader omschreven manier 
gefaciliteerd.  
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Tabel 14 
De wijze waarop scholen de eerste correctie faciliteren 
 

 Aantal docenten Gemiddeld 
percentage 

De eerste correctie wordt op mijn school niet gefaciliteerd 3640 75% 
Ik krijg een vast bedrag per examenwerk 3640 9% 
Ik kan onkosten declareren (bijv. telefoonkosten) 3640 2% 
Ik ontvang een kleine attentie (bijv. een boekenbon) 3640 1% 
De uren voor de eerste correctie zijn aanwijsbaar 
opgenomen in mijn jaartaak (bijv. in de opslagfactor) 

3640 13% 

Anders 3640 3% 

 
Bij de vraag naar het schoolbeleid met betrekking tot de eerste correctie konden de respondenten 
meer antwoordmogelijkheden kiezen. Tabel 15 toont de aantallen en percentages per unieke 
combinatie van antwoordmogelijkheden in de totale responsgroep. Van geen van de vele mogelijke 
combinaties van maatregelen om de eerste correctie te faciliteren is het percentage hoger dan één 
procent.  
 
Tabel 15 
De wijze waarop scholen de eerste correctie faciliteren per antwoordpatroon 
 
Anwoordpatroon Aantal docenten Percentage 
A Niet gefaciliteerd 2641 73 
B Vast bedrag 285 8 
A en B 21 1 
C Onkosten declareren 36 1 
A en C 30 1 
B en C 5 0 
D Kleine attentie 18 0 
A en D 3 0 
E Jaartaak 420 12 
A en E 34 1 
B en E 8 0 
C en E 8 0 
A, C en E 1 0 
B, C en E 2 0 
E en D 1 0 
F Anders 104 3 
A en F 16 0 
B en F 1 0 
C en F 2 0 
E en F 3 0 
B, E en F 1 0 
Totaal 3640 100 
 
Tabel 16 geeft informatie over hoe respondenten van verschillende examens het schoolbeleid met 
betrekking tot de eerste correctie typeren. Te zien is onder meer dat docenten Nederlands, biologie en 
aardrijkskunde vaker van mening zijn dat eerste correctie niet gefaciliteerd wordt dan bijvoorbeeld 
docenten muziek en Duits. Bij docenten economie en muziek zijn de uren voor de eerste correctie 
vaker aanwijsbaar in de jaartaak opgenomen dan bij docenten Nederlands en aardrijkskunde.  
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Tabel 16 
De wijze waarop scholen de eerste correctie faciliteren per examen (percentages eerste correctoren) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH  
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC  
GT 

BE 
GT 

To-
taal

Geen faciliteiten 82 80 81 69 69 76 74 70 71 77 72 74 75 
Vast bedrag  5 9 6 8 13 8 7 13 14 7 9 10 9 
Onkosten  4 2 3 2 2 2 4 4 2 3 1 1 2 
Attentie  1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
Jaartaak  8 11 9 19 15 15 13 12 14 13 18 15 13 
Anders 3 4 5 3 4 3 3 2 3 4 5 2 3 

 
Schoolbeleid tweede correctie 
De antwoorden op de vraag naar de wijze waarop de tweede correctie op school gefaciliteerd wordt, 
zijn samengevat in Tabel 17. Bijna de helft (48%) van de docenten is van mening dat de tweede 
correctie op hun school niet gefaciliteerd wordt. Van 5% van de docenten zijn de uren voor de tweede 
correctie aanwijsbaar opgenomen in de jaartaak (bijv. in de opslagfactor), 39% krijgt een vast bedrag 
per examenwerk, 4% kan onkosten declareren (bijv. telefoonkosten), 2% ontvangt een kleine attentie 
(bijv. een boekenbon) en bij 6% wordt de tweede correctie op een andere manier gefaciliteerd.  
 
Tabel 17 
De wijze waarop scholen de tweede correctie faciliteren 
 

 Aantal docenten Percentage 

De tweede correctie wordt op mijn school niet 
gefaciliteerd 

3460 48% 

Ik krijg een vast bedrag per examenwerk 3460 39% 
Ik kan onkosten declareren (bijv. telefoonkosten) 3460 4% 
Ik ontvang een kleine attentie (bijv. een boekenbon) 3460 2% 
De uren voor de tweede correctie zijn aanwijsbaar 
opgenomen in mijn jaartaak (bijv. in de opslagfactor) 

3460 5% 

Anders 3460 6% 

 
Bij de vraag naar het schoolbeleid met betrekking tot de tweede correctie, kon men meer 
antwoordmogelijkheden kiezen. Tabel 18 toont de aantallen en percentages per gekozen combinatie 
van antwoordmogelijkheden. Geen van de vele mogelijke combinaties van maatregelen om de tweede 
correctie te faciliteren komt vaak voor.  
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Tabel 18 
De wijze waarop scholen de tweede correctie faciliteren per antwoordpatroon 
 
Antwoordpatroon Aantal docenten Percentage 
A Niet gefaciliteerd 1599 46 
B Vast bedrag 1288 37 
A en B 29 1 
C Onkosten declareren 71 2 
A en C 32 1 
B en C 21 1 
D Kleine attentie 48 1 
B en D 1 0 
C en D 2 0 
E Jaartaak 148 4 
A en E 9 0 
B en E 11 0 
C en E 3 0 
B, C en E 1 0 
D en E 1 0 
F Anders 176 5 
A en F 4 0 
B en F 8 0 
C en F 2 0 
D en F 1 0 
E en F 4 0 
B, E en F 1 0 
Totaal 3460 100 
 
Tabel 19 geeft informatie over hoe docenten van verschillende examens het schoolbeleid met 
betrekking tot de tweede correctie typeren. Te zien is onder meer dat docenten Nederlands, muziek 
en tehatex vaker van mening zijn dat de op hun school niet gefaciliteerd wordt dan docenten Duits en 
scheikunde. Van docenten economie zijn de uren voor de tweede correctie vaker aanwijsbaar in de 
jaartaak opgenomen dan van docenten Nederlands.  
 
Tabel 19 
De wijze waarop scholen de tweede correctie faciliteren per examen 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH  
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC  
GT 

BE 
GT 

To-
taal

Geen faciliteiten 55 48 48 55 43 42 53 57 45 48 49 49 48 
Vast bedrag  34 44 37 35 44 47 32 33 41 37 37 41 39 
Onkosten 6 3 6 3 3 4 4 7 3 3 4 1 4 
Attentie  2 2 2 3 2 1 2 0 1 2 1 0 2 
Jaartaak  3 4 4 5 5 5 4 4 6 5 8 7 5 
Anders 3 4 6 0 6 4 7 4 8 8 5 4 6 

 
Schoolbeleid eerste versus tweede correctie 
Scholen voeren met betrekking tot de eerste en tweede correctie een verschillend beleid. Dat kunnen 
we concluderen als we Tabel 16 en 19 met elkaar vergelijken. Eerste correctoren ontvangen minder 
vaak een vast bedrag per examenwerk dan tweede correctoren (9% versus 39%), terwijl de uren van 
de eerste correctie vaker dan die van de tweede correctie aanwijsbaar zijn opgenomen in de jaartaak 
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(13% versus 5%). Docenten zijn van mening dat er bij de eerste correctie vaker geen sprake is van 
een faciliterend beleid dan bij de tweede correctie (75% versus 48%). 
 
Overigens is in de vragenlijst alleen gevraagd naar expliciete faciliteringsmaatregelen. Veel scholen 
kennen de stilzwijgende afspraak dat docenten de correctie uitvoeren in de tijd die vrijkomt doordat de 
ingeroosterde lessen in examenklassen bij aanvang van het CSE niet meer gegeven worden. In het 
onderzoek is niet nagegaan in hoeverre de vrijgekomen tijd toereikend is en daadwerkelijk aan de 
correctie besteed kan worden.  
 

3.2.3 Tevredenheid met het schoolbeleid betreffende de eerste en tweede correctie 
 
De respondenten is gevraagd hoe tevreden zij zijn met de manier waarop hun school de eerste en 
tweede correctie faciliteert.  
 
Tevredenheid met het schoolbeleid betreffende de eerste correctie 
Bijna de helft van de docenten (48%) is tevreden noch ontevreden met de wijze waarop de school de 
eerste correctie faciliteert, 13% is (zeer) tevreden en 39% is (zeer) ontevreden. De verschillen tussen 
examens zijn significant (p < .001). Zo zijn docenten Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde 
minder tevreden over het schoolbeleid met betrekking tot de eerste correctie dan docenten Duits, 
muziek en beeldende vakken.  
 
Tabel 20 
Tevredenheid met de manier waarop de school de eerste correctie faciliteert (volgens de eerste 
corrector; kolompercentages optellend tot 100%) 
 

 NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To- 
taal 

Zeer tevreden  2 0 3 2 1 0  2 1 3 1 1 
Tevreden 7 10 10 15 17 13 9 9 16 13 16 14 12 
Noch tevreden noch 
ontevreden 

38 48 42 51 48 50 43 55 49 54 47 55 48 

Ontevreden 34 25 34 23 23 22 26 27 24 24 25 24 26 
Zeer ontevreden 22 16 14 8 10 14 22 8 10 8 10 6 13 
Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Tevredenheid met het schoolbeleid betreffende de tweede correctie 
Een derde van de docenten (34%) is tevreden noch ontevreden met de wijze waarop de school de 
tweede correctie faciliteert, 16% is (zeer) tevreden en 50% is (zeer) ontevreden. De verschillen tussen 
examens zijn significant (p < .001).  Zo zijn docenten Nederlands en geschiedenis minder tevreden 
met het schoolbeleid met betrekking tot de tweede correctie dan docenten muziek, beeldende vakken 
en Duits.  
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Tabel 21 
Tevredenheid met de manier waarop de school de tweede correctie faciliteert (kolompercentages 
optellend tot 100%) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To- 
taal 

Zeer tevreden 0 1 1 3 2 1 1  2 1 2  1 
Tevreden 9 11 10 8 22 14 9 9 19 16 21 19 15 
Noch tevreden noch 
ontevreden 

32 36 32 49 35 34 29 43 33 35 30 40 34 

Ontevreden 32 34 36 28 27 29 32 36 29 31 31 31 31 
Zeer ontevreden 27 18 21 11 15 23 28 13 18 17 16 10 19 
Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Tevredenheid met het schoolbeleid betreffende de eerste versus de tweede correctie 
Docenten zijn meer tevreden met het schoolbeleid met betrekking tot de eerste correctie dan de 
tweede correctie (p < .001).  
 

3.3 De volledigheid van de tweede correctie 
 
Tweede correctoren moeten het werk van de kandidaten tegenwoordig integraal nakijken. Dit wil 
zeggen dat de tweede corrector alle werken nakijkt en per kandidaat het volledige examenwerk met 
alle opgaven. In deze paragraaf gaan we na in hoeverre docenten de tweede correctie inderdaad 
volgens de wettelijke voorschriften uitvoeren.  
 

3.3.1 Al of geen tweede correctie 
 
Volgens opgave van de eerste corrector is het werk van de kandidaten in één procent van de gevallen 
niet door een tweede corrector nagekeken. Dat blijkt uit Tabel 22 waarin ook de percentages per 
examen zijn weergegeven. De verschillen tussen examens zijn niet significant (p = .066). De tweede 
correctie wordt bij het ene examen niet vaker uitgevoerd dan bij het andere examen.  
 
Tabel 22 
Het nakijken van de tweede corrector (bron: eerste corrector; kolompercentages optellend tot 100%) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Nee      0  2 1 1 1 3 1 
Weet 
niet 

1 0 0  1 1 1  0 1 1  1 

Ja 99 100 100 100 99 99 99 98 98 98 98 97 99 
Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

3.3.2 Volledigheid van de tweede correctie 
 
De eerste correctoren is gevraagd naar hun mening over de volledigheid waarmee de tweede 
corrector heeft nagekeken. Bijna een op de tien (9%) eerste correctoren geeft te kennen deze vraag 
niet te kunnen beantwoorden (zie Tabel 23). Volgens bijna een derde (31%) heeft de tweede 
correctoren het werk zeer volledig nagekeken, ruim een derde deed dat volledig (39%), 18% min of 
meer volledig, 2% onvolledig en 1% zeer onvolledig.  
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Docenten aardrijkskunde, geschiedenis en Nederlands missen vaker het zicht op de volledigheid van 
de tweede correctie dan onder meer docenten muziek, biologie, wiskunde en beeldende vakken 
(zoals blijkt uit de gestandaardiseerde residuen van een hier niet gerapporteerde Chi-
kwadraatanalyse).  
 
De toetsing van de verschillen tussen examens in de volledigheid van de tweede correctie is 
uitgevoerd nadat de docenten die geen antwoord kunnen geven buiten beschouwing zijn gelaten. De 
ordinale logistische regressieanalyse geeft significantie te zien (p < .001). Zo kijken tweede 
correctoren Nederlands, aardrijkskunde, tehatex en geschiedenis minder volledig na dan onder meer 
tweede correctoren Duits, biologie en muziek.  
 
Tabel 23 
De volledigheid van de tweede correctie (bron: eerste corrector; kolompercentages optellend tot 
100%) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW

AK 
VW

MU 
VW

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal

Zeer volledig (d.w.z. alle 
werken en per kandidaat 
alle vragen) 

21 39 22 55 43 32 18 26 34 33 32 37 31 

Volledig 36 39 37 34 39 38 37 38 39 42 41 43 39 
Min of meer volledig 26 13 25 6 9 19 24 24 15 15 16 15 18 
Onvolledig 3 3 2  1 1 4 2 2 2 2 1 2 
Zeer onvolledig (bijv. enkele 
vragen van enkele 
kandidaten) 

1 0 3  1 0 2 3 0 2 2 0 1 

Ik kan niet overzien hoe 
volledig de tweede corrector 
heeft nagekeken 

13 6 11 5 7 9 15 7 9 6 7 4 9 

Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

3.3.3 Strategieën tweede correctie 
 
In de vragenlijst zijn de tweede correctoren vijf stellingen over de volledigheid van de tweede correctie 
voorgelegd. Elke stelling heeft betrekking op een afzonderlijke correctiestrategie. Bij elke stelling 
kozen de respondenten uit de antwoordmogelijkheden ‘Klopt helemaal’, ‘Klopt’, ‘Klopt niet’ en ‘Klopt 
helemaal niet’. De stellingen en de antwoorden van de tweede correctoren zijn beschreven in Tabel 
24.  
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Tabel 24 
De wijze waarop de tweede correctie wordt uitgevoerd (rijpercentages optellend tot 100%) 
 
 Klopt 

helemaal 
Klopt Klopt niet Klopt 

helemaal 
niet 

Ik heb het examenwerk van alle kandidaten 
helemaal nagekeken (als ware het een eerste 
correctie) 

44 32 20 4 

Ik heb het examenwerk van enkele kandidaten 
steekproefsgewijs nagekeken en ben daarna 
gestopt 

1 4 23 72 

Ik heb eerst het examenwerk van enkele 
kandidaten steekproefsgewijs nagekeken en 
ben daarna verder gegaan met meer 
kandidaten 

8 19 16 57 

Ik heb enkele vragen waarover discussie te 
verwachten valt nagekeken en ben daarna 
gestopt 

1 4 23 72 

Ik heb eerst enkele vragen waarover discussie 
te verwachten valt nagekeken en ben daarna 
verder gegaan met andere vragen 

9 21 14 56 

 
Eerste stelling 
De eerste stelling beschrijft de situatie waarin de tweede corrector het examenwerk integraal nakijkt. 
De respondenten gaven aan in hoeverre zij de tweede correctie overeenkomstig de stelling 
uitvoerden. Van de tweede correctoren kan 44% zich helemaal met deze stelling vereenzelvigen. Van 
hen mag met enige zekerheid worden aangenomen dat zij de tweede correctie geheel 
overeenkomstig het overheidsbeleid uitvoeren. Bijna één derde (32%) van de tweede correctoren 
koos voor de antwoordmogelijkheid ‘Klopt’, 20% voor ‘Klopt niet’ en 4% voor ‘Klopt helemaal niet’. Zij 
voeren de tweede correctie niet helemaal of helemaal niet volgens de wettelijke voorschriften uit.  
 
Tabel 25 toont de verdeling van de antwoorden per examen. De verschillen tussen examens zijn 
significant (p < .001). Zo kijken tweede correctoren muziek en Duits vaker integraal na dan docenten 
Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde.  
 
Tabel 25 
Antwoorden op de eerste stelling per examen (kolompercentages optellend tot 100%) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Klopt helemaal 30 44 31 62 64 43 22 43 56 50 43 56 44 
Klopt 31 35 31 32 26 33 25 34 31 37 38 29 32 
Klopt niet 33 20 31 7 9 17 41 20 13 11 17 11 20 
Klopt helemaal 
niet 

6 2 7  1 6 13 3 1 2 2 3 4 

Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Tweede stelling 
De tweede stelling beschrijft een correctiestrategie waarbij alleen het werk van enkele kandidaten 
steekproefsgewijs wordt nagekeken. Vijf procent van de tweede correctoren herkent zich hier 
(helemaal) in, bijna een kwart (23%) herkent zich hier niet in en bijna driekwart (72%) helemaal niet. 
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Tabel 26 toont de verdeling per examen. De verschillen tussen examens zijn significant (p < .001). Zo 
kiezen tweede correctoren geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands en tehatex vaker voor deze 
vorm van steekproefsgewijs nakijken dan tweede correctoren muziek, Duits, Engels en wiskunde.  
 
Tabel 26 
Antwoorden op de tweede stelling per examen (kolompercentages optellend tot 100%) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Klopt helemaal 1 1 1  0 3 4 1 0 1 1 0 1 
Klopt 4 3 5 2 1 5 12 4 2 3 3 4 4 
Klopt niet 34 20 31 9 15 17 38 29 15 16 25 27 23 
Klopt helemaal 
niet 

61 76 63 90 84 76 46 66 83 81 72 68 72 

Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Derde stelling 
De derde stelling beschrijft een strategie waarbij de tweede corrector eerst het examenwerk van 
enkele kandidaten steekproefsgewijs nakijkt en vervolgens verder gaat met het beoordelen van meer 
kandidaten. Ruim een kwart van de tweede correctoren (27%) herkent zich (helemaal) in deze 
correctiestrategie. Hierbij zij opgemerkt dat deze strategie integrale correctie niet uitsluit. Het is 
mogelijk dat de tweede corrector na de steekproef van examenwerken volledig te hebben beoordeeld 
de overige examenwerken alsnog volledig nakijkt. Slechts 1.3% van de respondenten herkent zich 
volledig in zowel de derde als de eerste stelling. Zij hebben waarschijnlijk eerst een steekproef van 
examenwerken beoordeeld en uiteindelijk toch al het examenwerk integraal gecorrigeerd.  
 
Tabel 27 toont de verdeling per examen. De verschillen tussen examens zijn significant (p < .001). Zo 
beoordelen tweede correctoren geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands en tehatex vaker eerst een 
steekproef van kandidaten en gaan daarna verder met andere kandidaten dan bijvoorbeeld tweede 
correctoren muziek, Duits, Engels en wiskunde.  
 
Tabel 27 
Antwoorden op de derde stelling per examen (kolompercentages optellend tot 100%) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Klopt helemaal 12 8 18 2 3 11 15 11 2 5 4 5 8 
Klopt 26 16 27 3 6 21 40 25 12 13 18 14 19 
Klopt niet 18 16 15 14 12 11 19 20 13 13 17 22 16 
Klopt helemaal 
niet 

44 59 41 81 79 57 27 45 73 70 61 58 57 

Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Vierde stelling 
De vierde stelling beschrijft een strategie waarbij de tweede corrector alleen enkele vragen nakijkt 
waarover discussie te verwachten valt. Slechts 5% van de tweede correctoren herkent zich hier 
(helemaal) in, bijna een kwart (23%) vindt dat de stelling niet klopt en volgens bijna driekwart (72%) 
klopt deze helemaal niet. Tabel 28 toont de verdeling per examen. De verschillen tussen examens zijn 
significant (p < .001). Zo herkennen tweede correctoren geschiedenis zichzelf meer in deze 
correctiestrategie dan docenten muziek, Duits, Engels en wiskunde.  
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Tabel 28 
Antwoorden op de derde stelling per examen (kolompercentages optellend tot 100%) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Klopt helemaal 3 0 2  0 1 3  1 1 1 0 1 
Klopt 4 4 5 2 0 3 12 4 2 2 3 3 4 
Klopt niet 33 23 29 12 17 19 39 27 17 15 25 20 23 
Klopt helemaal 
niet 

60 72 64 86 83 77 46 69 81 83 72 76 72 

Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Vijfde stelling 
Ook volgens de vijfde stelling kijkt de tweede corrector eerst enkele vragen na waarover discussie te 
verwachten valt. Nu echter gaat hij of zij verder met het nakijken van andere vragen. Drie op de tien 
tweede correctoren (30%) herkent zich (helemaal) in deze correctiestrategie, 14% herkent zich er niet 
in en 56% helemaal niet. Wederom merken we op dat deze strategie integrale correctie niet uitsluit. 
Het is mogelijk dat de tweede corrector na eerst de steekproef te hebben beoordeeld de resterende 
vragen alsnog nakijkt. Echter, slechts 1.7% van de respondenten kan zich volledig vinden in zowel de 
vijfde als de eerste stelling. Zij hebben waarschijnlijk na eerst een steekproef van vragen te hebben 
beoordeeld uiteindelijk toch al alle vragen integraal gecorrigeerd. 
 
Tabel 29 toont de verdeling per examen. De verschillen tussen examens zijn significant (p < .001). Er 
lijkt sprake van een tweedeling. Zo beoordelen tweede correctoren Nederlands, biologie, 
aardrijkskunde, geschiedenis en tehatex vaker eerst en steekproef van vragen en gaan daarna verder 
met andere vragen dan tweede correctoren Duits, scheikunde, wiskunde en economie.  
 
Tabel 29 
Antwoorden op de vijfde stelling per examen (kolompercentages optellend tot 100%) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Klopt helemaal 14 14 13 7 6 5 13 13 6 3 5 7 9 
Klopt 32 28 27 10 14 17 28 26 17 12 21 19 21 
Klopt niet 13 10 15 8 12 15 23 16 13 12 15 15 14 
Klopt helemaal 
niet 

40 48 45 75 68 63 35 45 64 73 59 59 56 

Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Percentage integraal nakijkende tweede correctoren 
Eerder constateerden we dat 44% van de tweede correctoren zich helemaal met de eerste stelling kon 
vereenzelvigen. Van hen mag met enige zekerheid worden aangenomen dat zij de tweede correctie 
geheel overeenkomstig het overheidsbeleid uitvoeren. Nog meer zekerheid kan worden verkregen als 
we de reacties op de overige vier stellingen over niet-integrale correctiestrategieën in de analyse 
betrekken. Nagegaan is hoeveel docenten zich volledig herkennen in de eerste stelling over integrale 
correctie en zich daarnaast helemaal niet herkennen in de vier stellingen die niet-integrale 
correctiewijzen beschrijven. Van alle tweede correctoren voldoet bijna één derde (31%) aan dit 
criterium.  Van hen mag met een grote mate van zekerheid worden aangenomen dat zij de tweede 
correctie volledig overeenkomstig de wettelijke richtlijnen uitvoeren.   
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Andere correctiestrategieën 
De vijf stellingen geven geen uitputtende beschrijving van de strategieën die docenten bij de tweede 
correctie kunnen toepassen. Aan het einde van de matrixvraag met de vijf stellingen is docenten 
daarom de ruimte geboden om andere correctiestrategieën te noemen. Van de tweede correctoren 
hebben er 390 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Een aselecte steekproef van honderd 
toelichtingen is opgenomen in Bijlage 2. Hieronder vatten we de belangrijkste toelichtingen kort 
samen:  
 Docenten die naar eigen zeggen steekproefsgewijs nakijken, kijken de open vragen vaak wel 

volledig na, maar de meerkeuzevragen niet. Een deel van hen kijkt de meerkeuzevragen helemaal 
niet na en een ander deel beperkt zich tot een steekproef uit de meerkeuzevragen. Met name als 
WOLF gebruikt wordt of als het een beeldschermexamen betreft, zien sommige tweede 
correctoren af van integrale correctie van alle meerkeuzevragen.  

 Een deel van de docenten die steekproefsgewijs corrigeert, kijkt alleen of vooral naar het werk van 
kandidaten op de grens tussen voldoende en onvoldoende voor het CE en/of het SE.  

 Een van de redenen waarom de tweede correctie niet integraal wordt uitgevoerd is dat de eerste 
correctie goed is uitgevoerd. De tweede corrector vindt integrale correctie dan niet nodig. Ook komt 
het voor dat de eerste correctie zo slecht is uitgevoerd dat de tweede corrector het examenwerk na 
dat gedeeltelijk te hebben nagekeken terugstuurt naar de eerste corrector.  

 Docenten merken op dat de tweede correctie minder tijd kost dan de eerste correctie, onder meer 
omdat men dan meer ervaring heeft met de toepassing van het correctievoorschrift, omdat men te 
veel examens moest nakijken, omdat men de tweede correctie minder zorgvuldig uitvoert dan de 
eerste correctie, omdat men de puntentoekenning en aantekeningen van de eerste corrector tot 
zijn beschikking heeft, omdat de eerste corrector het examenwerk pas laat opstuurde en omdat 
men sneller meegaat met het voorstel van de eerste corrector als de leerling het antwoord 
onduidelijk geformuleerd heeft of als de examenvraag slecht geformuleerd is.  

 

3.3.4 Percentage gecorrigeerde kandidaten en vragen 
 
Volgens de wettelijke voorschriften moeten tweede correctoren alle vragen van alle kandidaten 
corrigeren. Behalve met de vijf stellingen is nog een indicatie verkregen van de mate waarin de 
tweede correctie integraal wordt uitgevoerd. De tweede correctoren is gevraagd van welk deel van de 
kandidaten zij een of meer vragen hebben gecorrigeerd en van welk deel van de vragen zij het werk 
van een of meer kandidaten hebben nagekeken (zie Tabel 30). De gemiddelde tweede corrector heeft 
naar eigen zeggen van 95% van de kandidaten een of meer vragen nagekeken en van 91% van de 
vragen een of meer kandidaten nagekeken. De tien procent tweede correctoren die de minste 
kandidaten of vragen nakeek (P10) corrigeerde tot 90% van de kandidaten en tot 60% van de vragen. 
Minimaal 75% van de docenten (P25) corrigeerde alle vragen (van één of meer kandidaten) en alle 
kandidaten (voor één of meer vragen). Opgemerkt wordt dat het hier niet gaat om percentages 
integrale correctie. Het nakijkpercentage van 91% van de examenvragen betekent bijvoorbeeld niet 
noodzakelijkerwijs dat de tweede corrector deze vragen voor alle examenkandidaten heeft 
nagekeken.  
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Tabel 32 
De toepassing van het correctievoorschrift door de eerste corrector per examen (bron: tweede 
corrector; kolompercentages optellend tot 100%) 
 
  NE 

VW 
BI 

VW 
AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Volledig correct 6 5 3 18 7 6 3 3 4 4 5 5 5 
Correct 49 50 52 44 59 61 55 46 46 56 55 50 53 
Min of meer correct 30 35 33 35 27 25 31 31 33 31 30 31 31 
Niet correct 10 8 10 3 6 5 8 17 13 6 8 10 9 
Helemaal niet 
correct 

5 2 2  1 2 4 3 3 2 2 5 3 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 

3.4.2 Zorgvuldigheid van de correctie 
 
De eerste en tweede correctoren is gevraagd naar hun mening over de zorgvuldigheid waarmee de 
tweede respectievelijk eerste corrector heeft nagekeken.  
 
Zorgvuldigheid van de tweede correctie 
Acht procent van de eerste correctoren geeft te kennen de vraag naar de zorgvuldigheid van de 
tweede correctie niet te kunnen beantwoorden (zie Tabel 33). Het percentage eerste correctoren dat 
naar eigen zeggen geen zicht heeft op de zorgvuldigheid van de tweede correctie verschilt van 
examen tot examen (p < .001). Zo zeggen docenten Nederlands, aardrijkskunde en geschiedenis 
vaker dan docenten Duits en economie deze vraag niet kunnen beantwoorden (zoals valt op te maken 
uit de gestandaardiseerde residuen van een hier niet gerapporteerde Chi-kwadraattoetsing).  
 
Volgens bijna een kwart (24%) van de eerste correctoren heeft de tweede corrector het werk zeer 
zorgvuldig nagekeken, ruim de helft deed dat zorgvuldig (54%), 13% min of meer zorgvuldig, 1% 
slordig en 1% zeer slordig. In de analyse van de verschillen tussen examens hebben we de docenten 
die deze vraag niet konden beantwoorden buiten beschouwing gelaten. De toetsing van de verschillen 
tussen examens gaf significantie te zien (p < .001). Zo blijken tweede correctoren muziek, Duits en 
biologie zorgvuldiger na te kijken dan hun collega’s geschiedenis, tehatex en aardrijkskunde.  
 
Tabel 33 
De zorgvuldigheid van de tweede correctie per examen (bron: eerste corrector; kolompercentages 
optellend tot 100%) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW

MU 
VW

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal

Zeer zorgvuldig 22 29 18 44 34 26 14 17 21 23 26 27 24 
Zorgvuldig 49 56 52 45 51 54 54 55 55 58 53 55 54 
Min of meer zorgvuldig 15 7 18 9 8 12 18 18 14 11 12 13 13 
Slordig 2 1 0  1 0 1 2 2 2 2 1 1 
Zeer slordig 1 1 1  1 0 0 1 1 0 1 0 1 
Ik kan niet overzien hoe 
zorgvuldig de tweede 
corrector heeft 
nagekeken 

12 6 11 2 5 7 13 8 8 6 5 4 8 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Zorgvuldigheid van de eerste correctie 
De vraag naar de zorgvuldigheid van de correctie is ook gesteld aan de tweede correctoren. Nu was 
het onderwerp de zorgvuldigheid van de eerste correctie. Volgens 10% van de tweede correctoren 
heeft de eerste corrector het werk zeer zorgvuldig nagekeken, ruim de helft deed dat zorgvuldig 
(57%), 21% min of meer zorgvuldig, 8% slordig en 3% zeer slordig. De toetsing van de verschillen 
tussen examens leverde significantie op (p < .001). Zo keken eerste correctoren muziek en Duits het 
meest zorgvuldig na en hun collega’s Nederlands, Engels en tehatex het minst zorgvuldig.  
 
Tabel 34 
De zorgvuldigheid van de tweede correctie per examen (bron: eerste corrector; kolompercentages 
optellend tot 100%) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC  
GT 

BE  
GT 

To-
taal 

Zeer 
zorgvuldig 

9 12 7 23 15 12 9 6 6 11 9 10 10 

Zorgvuldig 53 57 59 48 62 59 60 48 53 61 61 53 57 
Min of meer 
zorgvuldig 

23 22 25 24 17 21 18 33 25 18 20 21 21 

Slordig 11 6 5 5 6 4 8 11 11 8 7 12 8 
Zeer slordig 5 3 3  0 3 4 2 4 2 3 4 3 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Zorgvuldigheid eerste versus tweede correctie 
Vanwege het verschillend aantal antwoordmogelijkheden van de beide vragen over de zorgvuldigheid 
van de eerste en tweede correctie zijn de antwoorden niet volledig vergelijkbaar. Wel lijken tweede 
correctoren bij deze vraag kritischer over de eerste correctoren te oordelen dan eerste correctoren 
over de tweede correctoren. Zo heeft volgens de eerste correctoren 24% van de tweede correctoren 
zeer zorgvuldig nagekeken, terwijl slechts 10% van de tweede correctoren van mening is dat de 
eerste correctie zeer zorgvuldig is uitgevoerd.  
 

3.4.3 Objectiviteit van de correctie 
 
Behalve volledig en zorgvuldig moet de correctie ook objectief zijn. Eerste en tweede correctoren 
mogen kandidaten bijvoorbeeld niet bevoordelen of benadelen door een te soepele of strenge 
beoordeling.  
 
Soepelheid van de tweede correctie 
Vier procent van eerste correctoren geeft te kennen de vraag naar de soepelheid van de tweede 
correctie niet te kunnen beantwoorden (zie Tabel.35). Bij het ene examen is dit percentage hoger dan 
bij het andere examen (p < .001). Docenten Nederlands, aardrijkskunde en geschiedenis blijken vaker 
dan bijvoorbeeld docenten Duits en economie geen zicht te hebben op de soepelheid van de tweede 
correctie (zoals blijkt uit de gestandaardiseerde residuen van een hier niet gerapporteerde Chi-
kwadraattoetsing).   
 
Volgens opgave van de eerste correctoren heeft tweederde (65%) van de tweede correctoren noch te 
soepel noch te streng beoordeeld. Iets meer dan één vijfde (21%) van de tweede correctoren 
beoordeelde streng. Vijf procent van de tweede correctoren beoordeelde volgens de eerst correctoren 
te streng. Na afronding op een geheel getal was 0% van de tweede correctoren te soepel in de zin dat 
kandidaten bevoordeeld zijn.  
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In de analyse van de verschillen tussen examens zijn de eerste correctoren die geen zicht hadden op 
de soepelheid van de tweede correctie toegewezen aan de neutrale antwoordcategorie ‘noch te 
soepel noch te streng’. De toetsing van de verschillen tussen examens gaf significantie te zien (p < 
.001). Zo kijken tweede correctoren Nederlands, Engels en economie volgens de eerste correctoren 
significant strenger na dan docenten geschiedenis.  

Tabel 35 
De soepelheid van de tweede correctie per examen (bron: eerste correctoren; kolompercentages 
optellend tot 100%) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW

MU 
VW

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal

Te soepel (d.w.z. 
kandidaten zijn 
bevoordeeld) 

1    0 1 0  1 0 0 0 0 

Soepel 2 2 3 6 4 2 3 4 3 6 3 5 3 
Noch te soepel noch te 
streng 

57 65 69 67 65 74 70 70 58 66 63 64 65 

Streng 27 24 16 20 23 15 14 17 25 19 23 22 21 
Te streng (d.w.z. 
kandidaten zijn benadeeld) 

5 6 4 5 6 4 5 5 8 5 7 6 5 

Ik kan niet overzien hoe 
soepel of streng de tweede 
corrector heeft nagekeken 

8 3 7 2 2 4 8 4 4 3 3 2 4 

Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 
Soepelheid van de eerste correctie 
De vraag naar de soepelheid van de correctie is ook gesteld aan de tweede correctoren. Nu was het 
onderwerp de soepelheid van de eerste correctie. Volgens opgave van de tweede correctoren heeft 
10% van de eerste correctoren te soepel beoordeeld in de zin dat kandidaten bevoordeeld zijn, 17% 
beoordeelde soepel, bijna twee derde (65%) was noch te soepel noch te streng, 8% was streng en 1% 
was te streng in de zin dat kandidaten benadeeld zijn. toetsing van de verschillen tussen examens 
leverde significantie op (p < .001). Eerste correctoren tehatex kijken volgens de tweede correctoren 
significant soepeler na dan docenten biologie, Duits, geschiedenis en economie.  
 
Tabel 36 
De soepelheid van de eerste correctie (bron: tweede corrector; kolompercentages optellend tot 100%) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW

MU 
VW

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal

Te soepel (d.w.z. 
kandidaten zijn 
bevoordeeld) 

12 10 8 5 6 7 12 19 13 6 9 14 10 

Soepel 20 19 21 24 17 11 10 17 22 14 13 17 17 
Noch te soepel noch te 
streng 

60 63 65 65 69 74 69 58 56 71 67 58 65 

Streng 8 7 6 6 8 7 9 6 8 8 9 10 8 
Te streng (d.w.z. 
kandidaten zijn benadeeld) 

1 0 0  1 1 0  2 1 1 1 1 

Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Soepelheid van de eerste versus tweede correctie 
Hiervoor constateerden wij dat tweede correctoren minder positief denken over de zorgvuldigheid van 
de eerste correctie dan eerste correctoren over de zorgvuldigheid van de tweede correctie. Met 
betrekking tot de soepelheid van de beoordeling vinden we een vergelijkbaar patroon. De ordinale 
logistische regressieanalyse laat zien dat het verschil in soepelheid tussen de eerste en tweede 
correctie significant is (p < .001). Tabel 37 toont de verdeling van de antwoorden (nadat de 
antwoorden van de eerste correctoren die naar eigen zeggen geen zicht hadden op de soepelheid van 
de tweede corrector aan de neutrale antwoordcategorie ‘noch te soepel noch te streng’ zijn 
toegewezen).  
 
Tabel 37 
Soepelheid van de tweede en eerste correctie volgens respectievelijk de eerste en tweede corrector 
(kolompercentages optellend tot 100%) 
 

  Tweede correctie Eerste correctie 
Te soepel (d.w.z. kandidaten zijn bevoordeeld) 0% 10% 
Soepel 3% 17% 
Noch te soepel noch te streng 70% 65% 
Streng 21% 8% 
Te streng (d.w.z. kandidaten zijn benadeeld) 5% 1% 
Totaal  100% 100% 
 
Eerste correctoren vinden de tweede correctoren vaker (te) soepel dan dat tweede correctoren de 
eerste corrector (te) soepel vinden. Zo is 0% van de eerste correctoren van mening is dat de tweede 
corrector te soepel is geweest, terwijl 10% van de tweede correctoren vindt dat de eerste correctie te 
soepel was. Tegelijkertijd vindt 21% en 5% van de eerste correctoren de tweede correctie streng 
respectievelijk te streng, terwijl de overeenkomstige percentages voor de eerste correctie slechts 8% 
en 1% zijn.  
 

3.5 Het overleg tussen de eerste en tweede corrector 
 
De overheid heeft voorschriften opgesteld voor de uiteindelijke sores in het overleg tussen eerste en 
tweede correctoren tot stand moeten komen.  
 

3.5.1 Overleg tussen eerste en tweede corrector  
 
Overleg tussen eerste en tweede corrector volgens de eerste corrector 
De eerste correctoren is gevraagd of zij overleg gevoerd hebben met de tweede corrector. Van de 
3669 eerste correctoren die deze vraag beantwoordden, zeggen er 55 (1.5%) dat niet gedaan te 
hebben  (zie Tabel 38). De toetsing van de verschillen tussen examens gaf geen significantie te zien 
(p = .181).  
 
Tabel 38 
Gezamenlijk overleg per examen (bron: eerste corrector; percentages) 
 
  NE 

VW 
BI 

VW 
AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Nee 99 99 98 98 99 99 98 98 97 98 99 99 99 
Ja 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Overleg tussen eerste en tweede corrector volgens de tweede corrector 
De tweede correctoren is gevraagd of zij overleg gevoerd hebben met de eerste corrector (zie Tabel 
39). Volgens 35 (1%) van de 3462 tweede correctoren die deze vraag beantwoordden, is dat niet het 
geval geweest. De toetsing van de verschillen tussen examens leverde geen significantie op (p = 
.114).  
 
Tabel 39 
Gezamenlijk overleg per examen (bron: tweede corrector; percentages) 
 
  NE 

VW 
BI 

VW 
AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Nee 1 0 1  0 1 2  1 1 2 2 1 
Ja 99 100 99 100 100 99 98 100 99 99 98 98 99 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Gezamenlijk overleg volgens eerste versus tweede corrector 
Voor de vraag of er gezamenlijk overleg heef plaats gevonden maakt het niet uit of de respondent het 
antwoord als eerste of tweede corrector gaf (p = .064).  
 
Redenen om niet met de eerste corrector te overleggen 
De 35 tweede correctoren die geen overleg voerden met de eerste corrector is gevraagd waarom zij 
dat niet deden (zie Tabel 40). De belangrijkste reden is dat de eerste corrector het examenwerk goed 
had nagekeken en er bijgevolg geen aanleiding was om contact op te nemen (71%). Andere redenen 
zijn: onbereikbaarheid van de eerste corrector (14%), tijdgebrek bij de tweede corrector (6%), niet-
tijdige aanlevering van het examenwerk door de eerste corrector (6%) en andere, niet nader 
omschreven redenen (6%). De reden dat de eerste corrector het werk slecht gedaan had en de 
tweede corrector geen zin had in gezeur, is in het geheel niet genoemd.  
 
Tabel 40  
Redenen waarom de tweede corrector geen overleg voerde met de eerste corrector 
 
 Aantal docenten Gemiddeld 

percentage 
Ik heb de eerste corrector niet kunnen bereiken 35 14 
De eerste corrector had zijn of haar werk goed 
gedaan (er was dus geen aanleiding voor overleg) 

35 71 

De eerste corrector had zijn of haar werk slecht 
gedaan (en ik had geen zin in gezeur) 

35 0 

De eerste corrector had het werk erg laat 
aangeleverd 

35 6 

Tijdgebrek 35 6 
Anders 35 6 
 
 

3.5.2 Vormen van overleg  
 
De eerste en tweede correctoren is gevraagd naar de wijze waarop zij met de tweede respectievelijk 
eerste corrector overleg voerden. 
 
Vormen van overleg volgens de eerste corrector 
De antwoorden van de eerste correctoren op de vraag naar de vorm van het overleg met de tweede 
corrector zijn samengevat in Tabel 41. Van de eerste correctoren heeft 1% geen overleg met de 
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tweede corrector gevoerd, 96% overlegde via de telefoon, 5% via e-mail of vergelijkbaar en 1% 
ontmoette elkaar persoonlijk op afspraak. Van communicatiemiddelen zoals SKYPE en video 
conferencing wordt nog nauwelijks gebruik gemaakt, net als van schriftelijk overleg en overige vormen 
van overleg.  
 
Tabel 41 
Vorm van het overleg met de tweede corrector (bron: eerste corrector; percentages) 
 

  
NE 
VW 

BI 
VW

AK 
VW

MU 
VW

DU 
HA

SK 
HA

GS 
HA

TH 
HA

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT

To-
taal

Ik heb geen overleg met de 
tweede corrector gevoerd 

0 1 2 2 1 0 3 2 3 1 0 0 1 

Via de telefoon 96 96 95 95 98 95 96 95 93 97 98 97 96 
Via een persoonlijke ontmoeting 
op afspraak (face-to-face) 

0 1 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 

Via schriftelijk overleg 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
Via e-mail of vergelijkbaar 7 4 3 10 5 4 8 6 5 4 6 4 5 
Via communicatiemiddelen zoals 
SKYPE of video conferencing 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Omdat de respondenten bij deze vraag meer antwoordmogelijk konden kiezen, kunnen de 
percentages optellen tot boven de honderd procent. Tabel 42 toont de aantallen en percentages 
eerste correctoren per unieke combinatie van antwoordmogelijkheden. Slechts een van de vele 
mogelijke combinaties van overlegvormen is met enige regelmaat gekozen. In vier procent van het 
gezamenlijke overleg communiceren eerste en tweede corrector via een combinatie van telefonisch 
overleg en e-mail uitwisseling. 
 
Tabel.42 
Vorm van het overleg per antwoordpatroon (bron: eerste corrector; percentages)  
 
  NE 

VW 
BI 

VW 
AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

A Geen overleg 0 1 2 2 1 0 2 2 3 1  0 1 
B Telefoon 92 93 94 87 93 94 89 91 91 93 93 93 92 
C Face-to-face  1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
B en C 0 1 0   1 0  1 1 0 1 0 
B en D            0 0 
E E-mail 1 0 0  0 1 1 1 1 0 1  1 
A en E       1      0 
B en E 6 4 3 10 5 3 7 4 4 4 4 4 4 
B, C en E           0  0 
B, D en E      0      0 0 
B, C, D en E        1     0 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Noot. A = geen overleg; B = telefoon; C = schriftelijk overleg; D = E-mail of vergelijkbaar; E = skype of 
video conferencing; F = anders. 
 
Vormen van overleg volgens de tweede corrector 
De vraag naar de overlegvormen tijdens het gezamenlijke overleg is ook aan de tweede correctoren 
gesteld. Het overleg tussen eerste en tweede corrector vindt in 98% van de gevallen via de telefoon 
plaats, 5% via e-mail of vergelijkbaar en 1% via een persoonlijke ontmoeting op afspraak (zie Tabel 
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43). Van communicatiemiddelen zoals SKYPE en video conferencing wordt nog nauwelijks gebruik 
gemaakt, net als van schriftelijk overleg en andere, niet ander gespecificeerde vormen van overleg.  

Tabel 43 
Wijze waarop het overleg met de eerste corrector heeft plaatsgevonden per examen (bron: tweede 
corrector; percentages) 
 

  
NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW

MU 
VW

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal

Via de telefoon 97 98 98 100 97 99 97 98 99 98 97 97 98 
Via een persoonlijke 
ontmoeting op afspraak 
(face-to-face) 

1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 3 1 

Via schriftelijk overleg 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
Via e-mail of vergelijkbaar 8 3 5 5 6 3 8 2 4 2 4 5 5 
Via communicatiemiddelen 
zoals SKYPE of video 
conferencing 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Bij de vraag naar de vorm van het overleg konden de tweede correctoren meer 
antwoordmogelijkheden kiezen. Tabel 44 toont de verdeling per combinatie van 
antwoordmogelijkheden. Slechts één combinatie van overlegvormen komt met enige regelmaat voor. 
In vier procent van het overleg wordt zowel van de telefoon als e-mail gebruik gemaakt.  
 
Tabel 44 
Wijze waarop het overleg met de eerste corrector heeft plaatsgevonden per examen (bron: tweede 
corrector; percentages) 
 
  NE 

VW 
BI 

VW 
AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

A Telefoon 91 96 94 94 93 95 90 94 95 97 94 91 94 
B Face-to-face  1 1  1 1 1 2 1 1 1 2 1 
A en B 1 0 0 2 0 1  1  0 1 0 0 
C Schriftelijk overleg          0  0 
A en C         0   0 0 
B en C 0            0 
A, B en C       0      0 
D E-mail 2 0   1  1  1  0  0 
A en D 6 3 5 5 5 3 8 2 3 2 3 4 4 
A, B en D            0 0 
C en D           0  0 
A, C en D       0     0 0 
A en F 0           0 0 
Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Noot. A = geen overleg; B = telefoon; C = schriftelijk overleg; D = E-mail of vergelijkbaar; E = Skype of 
video conferencing; F = anders 
 
Vormen van overleg volgens de eerste versus tweede corrector 
Het maakt weinig uit of de respondent de vraag naar de overlegvormen vanuit het perspectief van de 
eerste of tweede corrector beantwoordde: de percentages zijn nagenoeg identiek (ook als we de 
kleine groep eerste correctoren die geen gezamenlijk overleg heeft gevoerd buiten beschouwing 
laten).  
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ruim vijf minuten (= 52.87 minus 47.49). In de beleving van de eerste corrector duurden de 
gesprekken dus iets langer dan in de beleving van de tweede corrector.  
 

3.5.4 Sfeer tijdens het overleg 
 
Sfeer van het overleg volgens de eerste corrector 
De eerste correctoren is gevraagd hoe plezierig zij de sfeer van het gesprek met de tweede 
correctoren vonden. Als de eerste corrector overleg had met meer tweede correctoren, moest deze 
vraag worden beantwoord voor de eerste tweede corrector waarmee hij of zij overleg had. Ruim de 
helft (55%) procent van de eerste correctoren heeft de sfeer van het gezamenlijke overleg als plezierig 
ervaren, 8% vond de sfeer zeer plezierig, 30% noch plezierig noch onplezierig, 5% onplezierig en 1% 
zeer onplezierig. De ordinale regressieanalyse van de verschillen tussen examens is significant (p < 
.001). Zo vinden eerste correctoren scheikunde de sfeer van het overleg plezieriger dan eerste 
correctoren Nederlands, biologie en Engels.  
 
Tabel 49 
De sfeer tijdens het overleg met de tweede corrector(en) 
 

  
NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Zeer plezierig 8 8 10 12 10 11 5 10 11 10 10 10 8 
Plezierig 55 62 67 62 68 66 64 51 62 61 60 60 55 
Noch plezierig 
noch 
onplezierig 

30 26 17 22 18 20 26 31 22 23 24 25 30 

Onplezierig 5 3 6 3 3 2 4 6 4 4 6 4 5 
Zeer 
onplezierig 

1 1  1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Sfeer van het overleg volgens de tweede corrector 
De vraag naar de sfeer van het gezamenlijke overleg is ook gesteld aan de tweede correctoren. Twee 
derde van hen (68%) heeft de sfeer van het gezamenlijke overleg als (zeer) plezierig ervaren, een 
kwart (26%) noch plezierig noch onplezierig, 5% onplezierig en 1% zeer onplezierig. De verschillen 
tussen examens zijn significant (p < .001). Zo vinden docenten muziek de sfeer plezieriger dan 
docenten tehatex. 

Tabel 50 
De sfeer tijdens het overleg met de eerste  corrector(en) per examen 
 

  
NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Zeer plezierig 5 4 7 11 8 9 10 2 5 9 9 7 7 
Plezierig 56 58 59 64 67 67 65 58 56 63 63 60 61 
Noch plezierig 
noch 
onplezierig 

32 32 29 25 21 22 18 26 31 25 22 25 26 

Onplezierig 6 4 4  3 3 6 11 5 3 5 7 5 
Zeer 
onplezierig 

2 2 1  1 0 1 2 2 1 1 1 1 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Sfeer van het overleg volgens de eerste versus tweede corrector 
Nagegaan is nagegaan of het wat uitmaakt of de respondent de vraag naar de sfeer van het 
gezamenlijk overleg als eerste corrector of als tweede corrector beantwoordde. De ordinale 
regressieanalyse geeft significantie te zien (p = .008). Eerste correctoren vinden de sfeer wat 
plezieriger dan tweede correctoren. 
 

3.5.5 Meningsverschillen 
 
Meningsverschillen volgens de eerste corrector 
De eerste correctoren is gevraagd hoe vaak zij met de tweede corrector van mening verschilden over 
de toegekende punten. Eerste correctoren die met meer tweede correctoren overlegden, moesten bij 
de beantwoording van deze vraag de eerste tweede corrector waarmee zij overleg hadden voor ogen 
nemen. Van de eerste correctoren verschilde 8% nooit van mening met de tweede corrector over de 
toegekende punten, 77% had dat in een enkel geval, 13% regelmatig, 2% vaak en 1% zeer vaak. De 
toetsing van de verschillen tussen examens leverde significantie op (p <  .001). Zo verschillen 
docenten muziek, Engels en beeldende vakken vaker van mening over de toegekende punten dan 
docenten geschiedenis, Duits, scheikunde, aardrijkskunde en Nederlands. 
 
Tabel 51 
Meningsverschillen tijdens het overleg over de toegekende punten (bron: eerste corrector) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Nooit 9 4 10 2 8 8 14 8 5 6 6 5 8 
In een enkel 
geval 

77 73 76 79 82 81 74 75 73 81 78 76 77 

Regelmatig 12 19 11 19 9 9 10 16 18 10 12 15 13 
Vaak 1 3 1  0 1 2  2 2 3 2 2 
Zeer vaak 0 1 2  1 1 1 2 2 1 1 1 1 
Totaal   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Meningsverschillen volgens de tweede corrector 
De vraag naar eventuele meningsverschillen over de toegekende punten is ook gesteld aan de 
tweede correctoren (zie Tabel 52). Van hen verschilde 5% hierover nooit van mening met de eerste 
corrector, 73% deed dat in een enkel geval, 16% regelmatig, 3% vaak en 3% zeer vaak. De 
verschillen tussen examens zijn significant (p < .001). Zo rapporteren docenten tehatex aanzienlijk 
meer meningsverschillen dan bijvoorbeeld docenten Duits, geschiedenis en economie.  
 
Tabel 52 
Meningsverschillen tussen eerste en tweede corrector tijdens het overleg over de toegekende punten 
(bron: tweede corrector) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC  
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Nooit 5 4 6 2 5 5 8 4 5 3 5 5 5 
In een enkel 
geval 

68 69 72 81 81 76 73 65 69 76 78 70 73 

Regelmatig 18 21 17 18 12 15 10 19 19 15 12 15 16 
Vaak 4 3 3  3 2 4 6 3 3 3 6 3 
Zeer vaak 5 3 3   2 5 6 3 3 2 4 3 
Totaal   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Meningsverschillen volgens de eerste versus tweede corrector 
Nagegaan is of het wat uitmaakt of de respondent de vraag naar de meningsverschillen als eerste of 
tweede corrector beantwoordde. Tweede correctoren vinden dat er vaker sprake is geweest van 
meningsverschillen dan eerste correctoren (p < .001).  
 

3.5.6 Gezamenlijke oplossing 
 
De eerste correctoren is gevraagd of zij er altijd samen uitgekomen zijn (d.w.z. of er altijd een 
oplossing is waar beiden mee kunnen leven). In de vragenlijst ging aan deze vraag de volgende 
inleiding vooraf: 

‘In het geval van meningsverschillen moeten de eerste en tweede corrector eerst proberen er 
samen uit te komen. Als dat niet lukt, kan het verschil tussen de beide scores worden 
gemiddeld. Zowel eerste als tweede corrector kunnen middelen echter weigeren.’  

 
Gezamenlijke oplossing volgens de eerste corrector 
Vrijwel alle eerste correctoren (98%) rapporteren dat zij er altijd met de tweede corrector uitgekomen 
zijn. De verschillen tussen examens zijn significant (p = .001). Zo hebben docenten Engels en Duits 
wat minder vaak een oplossing gevonden waarmee beiden kunnen leven dan bijvoorbeeld docenten 
biologie.  
 
Tabel 53 
Gezamenlijke oplossing per examen (bron: eerste corrector; kolompercentages optellend tot 100%)  
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Nee 1 0 1 2 4 1 2 3 5 2 1 2 2 
Ja 99 100 99 98 96 99 98 97 95 98 99 98 98 
Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Gezamenlijke oplossing volgens tweede corrector 
Dezelfde vraag is ook aan de tweede correctoren gesteld. Vrijwel allen (98%) rapporteren dat zij er 
altijd samen met de eerste corrector uitgekomen zijn. De verschillen tussen examens zijn niet 
significant (p = .188).  
 
Tabel 54 
Gezamenlijke oplossing per examen (bron: tweede corrector; kolompercentages optellend tot 100%)  
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK  
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN  
GT 

WI 
GT 

EC  
GT 

BE  
GT 

To-
taal 

Nee 3 1 2  2 1 2 4 4 2 3 4 2 
Ja 97 99 98 100 98 99 98 96 96 98 97 96 98 
Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Gezamenlijke oplossing volgens de eerste versus tweede corrector 
Voor de beantwoording maakt het niet uit of de respondent deze vraag als eerste of als tweede 
corrector beantwoordt (p = .360).  
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3.5.7 Middelen van scoreverschillen 
 
Als eerste en tweede corrector er samen niet uitkomen, kan het scoreverschil worden gemiddeld. De 
vraag naar de mate waarin er gemiddeld is, is zowel aan de eerste als tweede correctoren gesteld.  
 
Middelen volgens de eerste corrector 
De eerste correctoren is gevraagd hoe vaak zij een scoreverschil met de tweede corrector gemiddeld 
hebben. Als zij met meer tweede correctoren te maken hadden, moesten zij de eerste tweede 
corrector waarmee zij overleg hadden voor ogen nemen.  
Acht procent van de eerste correctoren heeft nooit een scoreverschil gemiddeld omdat er zich geen 
scoreverschillen met de tweede corrector voordeden (zie Tabel 55). Bij 43% waren er wel 
scoreverschillen, maar is er nooit het gemiddelde van beide scores genomen. Bij 42% werd er af en 
toe een scoreverschil gemiddeld, bij 5% regelmatig, bij 1% vaak en bij 0% zeer vaak. De verschillen 
tussen de examens zijn significant (p < .001). Zo middelen docenten muziek, tehatex en beeldende 
vakken vaker dan onder meer docenten Duits, scheikunde, Nederlands, biologie en aardrijkskunde.  
 
Tabel 55 
Frequentie van middelen (bron: eerste corrector) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW

MU 
VW

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal

Er was geen sprake 
van scoreverschillen 

8 9 11 3 14 7 9 6 8 4 10 5 8 

Nooit 43 55 47 28 52 59 38 22 37 49 39 20 43 
In een enkel geval 43 30 38 56 32 31 44 63 49 40 43 60 42 
Regelmatig 4 6 3 9 2 3 7 8 4 4 7 13 5 
Vaak 1  0 3 0 0 1 1 2 2 0 2 1 
Zeer vaak   1    1  1  0 0 0 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 
Middelen volgens de tweede corrector 
De vraag naar het middelen van scoreverschillen is ook gesteld aan de tweede correctoren. Vijf 
procent van de tweede correctoren heeft nooit een scoreverschil gemiddeld omdat er zich geen 
scoreverschillen met de eerste corrector voordeden. Bij 43% waren er wel scoreverschillen, maar is er 
nooit het gemiddelde van beide scores genomen. Bij 44% werd er af en toe een scoreverschil 
gemiddeld, bij 6% regelmatig, bij 1% vaak en bij 1% zeer vaak. De verschillen tussen examens zijn 
significant (p < .001). Tweede correctoren muziek, tehatex en beeldende vakken middelen relatief 
vaak en docenten Duits en scheikunde relatief weinig.  
 
Tabel 56 Frequentie van middelen (bron: tweede corrector) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Er was geen 
sprake van 
scoreverschillen 

5 5 4 2 10 4 4 2 6 3 8 3 5 

Nooit 43 54 42 29 53 57 37 20 36 48 43 17 43 
In een enkel geval 45 33 45 56 34 34 50 57 49 43 42 66 44 
Regelmatig 6 6 7 13 2 4 6 15 5 4 6 7 6 
Vaak 1 1 2  1 0 1 3 2 0 1 5 1 
Zeer vaak  1 1  0 0 1 4 3 2 1 1 1 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Middelen volgens eerste versus tweede corrector 
Nagegaan is of het wat uitmaakt of de respondent de vraag naar het middelen van scoreverschillen 
als eerste of tweede corrector beantwoordde. Volgens de tweede correctoren is er wat vaker 
gemiddeld dan volgens de eerste correctoren (p < .001). Hoewel statistisch significant is het verschil in 
absolute termen zeer klein.  
 

3.5.8 Hulp van derden 
 
De docenten gevraagd of zij hulp van derden hebben ingeroepen en zo ja wie daar dan bij betrokken 
waren. Deze vraag is zowel aan de eerste als tweede correctoren gesteld. In de vragenlijst is deze 
vraag als volgt ingeleid: 

‘Als eerste en tweede corrector er samen niet uitkomen, kan de hulp van derden worden 
ingeroepen, zoals een vakcollega, de directie of in laatste instantie de inspectie die kan 
besluiten tot de inzet van een derde onafhankelijke corrector.’  

 
Hulp van derden volgens de eerste corrector 
De antwoorden van de eerste correctoren zijn samengevat in Tabel 57. Omdat de respondenten meer 
alternatieven konden aankruisen, kunnen de percentages optellen tot boven de honderd procent, al is 
dat bij deze vraag meestal niet het geval. In 97% van de gevallen hebben eerste en/of tweede 
corrector geen hulp van derden ingeroepen, bij 2% werd de hulp van een collega van de ‘eigen’ 
school ingeroepen, bij 1% was dat een collega van de andere school, bij 1% de directie van de ‘eigen’ 
school, bij 1% de directie van de andere school en bij 0% (na afronding op een geheel getal) werd de 
hulp van de Inspectie van het Onderwijs ingeroepen.  

Tabel 57 
Het inroepen van hulp van derden per examen (bron: eerste corrector; percentages) 
 

  NE 
VW 

BI 
VW

AK 
VW

MU 
VW

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal

Wij hebben geen hulp van 
derden ingeroepen 

99 99 98 100 97 98 99 95 93 97 96 97 97 

Een collega van mijn school 1 1 1 0 1 1 0 4 4 3 3 3 2 
Een collega van de school 
van de tweede corrector  

0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 1 

De directie van mijn school 1 0 2 0 2 1 0 2 3 1 2 2 1 
De directie van de school 
van de tweede corrector 

1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 

De Inspectie van het 
Onderwijs 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Bij de vraag over de hulp van derden konden eerste correctoren meer antwoordmogelijkheden kiezen. 
Tabel 58 toont de aantallen en percentages eerste correctoren per unieke combinatie van 
antwoordmogelijkheden (waarbij met de categorie F de Inspectie is aangeduid). Deze tabel kan van 
boven naar beneden worden gelezen als een escalatieladder van lichte naar zwaarder vormen van 
collegiale consultatie en bemiddeling. Eenvoudig rekenwerk leert onder meer dat de hulp van derden 
in 47 gevallen beperkt bleef tot het consulteren van een collega van de eigen school en dat er slechts 
in vier gevallen sprake moet zijn geweest van een conflict waarbij de Inspectie moest bemiddelen. 
Overigens zijn enkele combinaties met het antwoord ‘A Geen hulp van derden ingeroepen’ moeilijk te 
interpreteren en waarschijnlijk te wijten aan invulfouten.  
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Tabel 58 Het inroepen van hulp van derden per antwoordpatroon (bron: eerste corrector) 
 
 Aantal Percentage 
A Geen hulp ingeroepen 3438 97 
B Collega school eerste corrector 35 1 
A en B 2 0 
C Collega school tweede corrector 4 0 
B en C 8 0 
A, B en C 2 0 
D Directie school eerste corrector 12 0 
B en D 7 0 
B, C en D 1 0 
E Directie school tweede corrector 5 0 
A en E 1 0 
B en E 1 0 
D en E 10 0 
A, D en E 2 0 
B, D en E 2 0 
A, B, D en E 1 0 
C, D en E 2 0 
B, C, D en E 4 0 
B en F 1 0 
D en F 1 0 
D, E en F 2 0 
Totaal 3541 100 
Noot. F = Inspectie van het Onderwijs.  
 
Hulp van derden volgens de tweede corrector 
Volgens de tweede correctoren is er in 97% van de gevallen geen hulp van derden ingeroepen, bij 2% 
werd de hulp van een collega van de ‘eigen’ school ingeroepen, bij 1% een collega van de andere 
school, bij 2% de directie van de ‘eigen’ school, bij 1% de directie van de andere school en bij 0% (na 
afronding op een geheel getal) de Inspectie van het Onderwijs (zie Tabel 59).  
 
Tabel 59 
Het inroepen van hulp van derden per examen (bron: tweede corrector; percentages)  
 

  NE 
VW 

BI 
VW

AK 
VW

MU 
VW

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal

Wij hebben geen hulp van 
derden ingeroepen 

98 99 99 100 98 98 97 95 94 97 96 94 97 

Een collega van mijn school 2 1 1 0 0 1 3 2 5 3 4 4 2 
Een collega van de school 
van de eerste corrector  

1 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 2 1 

De directie van mijn school 2 1 1 0 2 1 2 2 3 1 2 4 2 
De directie van de school 
van de eerste corrector 

1 1 0 0 2 1 2 3 2 0 1 3 1 

De Inspectie van het 
Onderwijs 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
Bij de vraag over de hulp van derden konden tweede correctoren meer antwoordmogelijkheden 
kiezen. Tabel 60 toont de aantallen en percentages tweede correctoren per gekozen combinatie van 
antwoordmogelijkheden. Eenvoudig rekenwerk leert dat de hulp in 37 gevallen beperkt bleek tot 
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consultatie van een collega van de eigen school en dat in zeven gevallen gegrepen is naar het 
zwaarste middel van bemiddeling door de Inspectie. Overigens zijn enkele combinaties met het 
antwoord ‘A Geen hulp van derden ingeroepen’ moeilijk te interpreteren en waarschijnlijk te wijten aan 
invulfouten.  

Tabel 60 
Het inroepen van hulp van derden per antwoordpatroon (bron: tweede corrector) 
 
 Aantal Percentage 
A Geen hulp ingeroepen 3272 97 
B Collega school tweede corrector 33 1 
A en B 4 0 
C Collega school eerste corrector 4 0 
B en C 9 0 
A, B en C 1 0 
D Directie school tweede corrector 11 0 
A en D 1 0 
B en D 9 0 
C en D 2 0 
B, C en D 3 0 
E Directie school eerste corrector 2 0 
A en E 2 0 
B en E 1 0 
D en E 10 0 
A, D en E 1 0 
B, D en E 3 0 
A, B, D en E 1 0 
C, D en E 3 0 
B, C, D en E 8 0 
B en F 1 0 
D, E en F 3 0 
B, D, E en F 1 0 
A, C, D, E en F 1 0 
B, C, D, E en F 1 0 
Totaal  3387 100 
Noot. F = Inspectie van het Onderwijs.  
 
Hulp van derden volgens de eerste versus tweede corrector 
De eerste correctoren rapporteren vier gevallen waarin de Inspectie moest bemiddelen en de tweede 
correctoren zeven gevallen. Een nadere inspectie van de gegevens laat zien dat één respondent twee 
keer in de prijzen viel omdat hij of zij zowel als eerste als tweede corrector met de Inspectie te maken 
had. De desbetreffende docent rapporteerde behalve met de Inspectie alleen met een vakcollega 
contact gehad te hebben, zodat we moeten aannemen dat de directies van de eigen en de andere 
school in beide conflicten geen rol speelden. Van de overige negen gevallen waarin de Inspectie 
moest bemiddelen waren in acht gevallen beide directies betrokken en in één geval slechts één van 
beide directies.  
 

3.5.9 Invloed op de scores 
 
De eerste en tweede correctoren is gevraagd naar de mate waarin zij invloed hebben gehad op de 
uiteindelijke scores.   
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Invloed van de tweede correctie volgens de eerste corrector 
De eerste correctoren is gevraagd naar de invloed van de tweede corrector op de uiteindelijke scores 
(zie Tabel 61). Van de eerste correctoren beoordeelt 1% deze invloed als zeer groot, 4% als groot, 
een kwart (26%) als noch groot noch klein, 31% als klein, 30% als zeer klein en 7% als nihil. De 
verschillen tussen examens zijn significant (p < .001). Zo was de invloed van de tweede corrector bij 
de examens geschiedenis en scheikunde kleiner dan bij muziek, beeldende vakken en Engels.  
 
Tabel 61 
Invloed van de tweede correctie per examen (bron: eerste corrector; kolompercentages optellend tot 
100%) 
 

 NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Zeer groot 0 0 1  1  1 1 1 1 1 0 1 
Groot 4 4 4 5 3 2 5 5 6 3 4 7 4 
Noch groot noch 
klein 

24 25 26 35 24 21 24 27 27 27 26 36 26 

Klein 36 35 28 35 35 31 27 31 35 30 27 26 31 
Zeer klein 28 31 33 23 29 39 31 27 25 32 34 26 30 
Geen  8 5 8 2 8 7 12 9 7 7 8 5 7 
Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Invloed van de tweede correctie volgens de tweede corrector  
De tweede correctoren is gevraagd naar hun invloed op de uiteindelijke scores (zie Tabel 62). Van de 
tweede correctoren beoordeelt 3% deze invloed als zeer groot, 11% als groot, 35% als noch groot 
noch klein, 32% als klein, 16% als zeer klein en 2% als nihil.  De verschillen tussen examens zijn 
significant (p < .001). Zo vinden tweede correctoren beeldende vakken, tehatex en Engels dat zij meer 
invloed op de scores van de eerste corrector hebben dan tweede correctoren Duits, scheikunde en 
geschiedenis.  
 
Tabel 62 
Invloed van de tweede correctie per examen (bron: tweede corrector; kolompercentages optellend tot 
100%) 
 

 NE 
VW 

BI 
VW 

AK 
VW 

MU 
VW 

DU 
HA 

SK 
HA 

GS 
HA 

TH 
HA 

EN 
GT 

WI 
GT 

EC 
GT 

BE 
GT 

To-
taal 

Zeer groot 6 2 2  1 2 3 4 3 3 3 3 3 
Groot 13 10 8 11 8 8 13 16 15 13 10 14 11 
Noch groot noch 
klein 

34 33 36 45 33 34 28 35 37 36 36 45 35 

Klein 30 36 35 29 37 33 33 31 32 31 29 25 32 
Zeer klein 15 17 15 13 19 21 20 11 12 16 19 11 16 
Geen  1 1 4 2 2 2 4 3 1 1 3 2 2 
Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Invloed van de tweede correctie volgens de eerste versus tweede corrector  
Nagegaan is in hoeverre het wat uitmaakt of de respondent de vraag naar de invloed van tweede 
correctie als eerste of tweede corrector beantwoordde. Het verschil tussen de antwoorden van eerste 
en tweede correctoren is significant (p < .001). Eerste correctoren schatten de invloed van de tweede 
corrector op de uiteindelijke scores beduidend hoger in dan de tweede correctoren zelf.  
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4 Samenvatting 
 
Dit rapport bevat het verslag van een inventariserend onderzoek naar de praktijk van de eerste en 
tweede correctie van de centraal schriftelijke examens in het voortgezet onderwijs. De inventarisatie is 
een vervolg op een soortgelijk onderzoek naar de praktijk van de Centraal Schriftelijke en Praktische 
Examens (CSPE) in het vmbo (Kuhlemeier & Dietvorst, 2009). Het onderzoek heeft tot doel een 
antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen: 
 Hoeveel tijd kost de eerste en tweede correctie?  
 Onder welke omstandigheden worden de eerste en tweede correctie uitgevoerd?  
 In hoeverre voeren docenten de tweede correctie integraal uit?   
 Hoe denken eerste en tweede correctoren over de zorgvuldigheid en objectiviteit van elkaars 

beoordelingen?  
 Hoe vindt het overleg tussen eerste en tweede corrector plaats en hoe komen de uiteindelijke 

scores tot stand?  
 
Respons 
In het onderzoek zijn twaalf examens betrokken, te weten Nederlands vwo, Biologie vwo, 
Aardrijkskunde vwo, Muziek vwo (regulier en cbt), Duits havo, Scheikunde havo, Geschiedenis havo, 
Tehatex havo, Engels gt , Wiskunde gt, Techniek gt en Beeldende vakken gt. De examens zijn 
gelijkelijk verdeeld over de vier typen vakken (talen, bèta, gamma en kunst) en de drie opleidingstypen 
(vwo, havo en gltl). In alle gevallen ging het om examens voor het schooljaar 2010-2011. Voor negen 
van de twaalf vakken zijn alle vestigingen waar het desbetreffende examen was afgenomen in het 
onderzoek betrokken. Alleen voor de ‘grote’ vakken Engels gt, Wiskunde gt en Economie gt is een 
steekproef van 600 vestigingen getrokken. De vragenlijsten zijn begin november 2011 verzonden aan 
de sectieleider van het desbetreffende examenvak. In de begeleidende brief is de sectieleider 
verzocht de vragenlijst zo nodig te overhandigen aan de docent die de desbetreffende kandidaten 
lesgaf. Van de in totaal 6000 verzonden vragenlijsten kwamen er 3695 (62%) retour.  
 
Representativiteit 
De relatief hoge respons van 62% betekent niet noodzakelijkerwijs dat de gegevens representatief zijn 
voor de examenpraktijk in Nederland. Als men mensen vraagt of ze altijd de waarheid vertellen, zullen 
eerlijke mensen antwoorden met nee en leugenaars met ja. Docenten die de tweede correctie niet 
volledig volgens de wettelijke voorschriften uitvoeren, zouden in het onderzoek 
ondervertegenwoordigd kunnen zijn. Ter controle is nagegaan in hoeverre er een relatie is tussen de 
responssnelheid en de antwoorden op de vragen. Als proxy voor de responssnelheid is de volgorde 
van binnenkomst gebruikt. De (aanvechtbare) veronderstelling is dat respondenten die de vragenlijst 
onmiddellijk beantwoorden en retourneren minder geneigd zijn tot het overtreden van de wettelijke 
voorschriften met betrekking tot de correctie dan degenen die pas na één of twee keer rappelleren 
reageren. De correlaties tussen het volgnummer van de vragenlijst en de antwoorden op de vragen 
over de correctiepraktijk varieerden van -.06 tot .04 met een gemiddelde van -.01. Er kan dus niet 
worden aangetoond dat de respons niet representatief is voor de populatie van docenten in het 
voortgezet onderwijs. 
 
Tijdbesteding aan de eerste en tweede correctie 
Hoeveel tijd besteden docenten aan de eerste en tweede correctie samen? De gemiddelde docent 
corrigeert het werk van 79 examenkandidaten en besteedt daar 35 klokuren aan in zeven dagen. De 
gemiddelde eerste corrector kijkt het werk van 38 kandidaten na en de tweede corrector doet dat voor 
veertig kandidaten. De eerste correctie kost docenten bijna twee keer zoveel tijd als de tweede 
correctie, respectievelijk 22 en twaalf uur. Dit zien we ook terug in het gemiddeld aantal dagen: vier 
dagen voor de eerste correctie en drie dagen voor de tweede correctie. Docenten noemen onder meer 
de volgende redenen waarom de tweede correctie sneller gaat dan de eerste correctie: 
 De tweede correctie wordt minder zorgvuldig uitgevoerd;  
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 Men heeft meer ervaring met de toepassing van het correctievoorschrift; 
 De eerste corrector stuurde het examenwerk pas laat op; 
 Men moet te veel examens nakijken; 
 Men beschikt over de puntentoekenning en aantekeningen van de eerste corrector; 
 Als de leerling het antwoord onduidelijk geformuleerd heeft of als de examenvraag slecht 

geformuleerd is, gaat men sneller akkoord met het voorstel van de eerste corrector.  
 
De correctietijd blijkt zeer ongelijk verdeeld over de docenten. De tien procent met de lichtste 
correctielast kijkt het werk van hooguit 33 kandidaten na en besteedt daar tot tien klokuren aan in 
hooguit vier dagen. De tien procent met de zwaarste correctielast corrigeert het werk van minimaal 
140 kandidaten en besteedt daar ten minste zeventig uur aan in twaalf dagen of meer.  
De  correctietijd is voor het ene examen veel hoger dan voor het andere examen. Zo steken 
geschiedenisdocenten bijna drie keer zoveel tijd in de correctie als docenten Duits.  Van alle docenten 
blijken docenten muziek per kandidaat de meeste tijd aan de correctie te besteden, namelijk 61 
minuten aan de eerste correctie en 36 minuten aan de tweede correctie. De hoge correctietijd per 
kandidaat kan deels worden verklaard doordat het examen muziek relatief veel vragen kent (namelijk 
55). Verder bevat het examen muziek slechts één meerkeuzevraag en bestaan de kort-
antwoordvragen vaak uit meerdere deelantwoorden die de corrector afzonderlijk moet nakijken. 
Daarnaast zijn er bij het examen muziek veel zogeheten bewegende bronnen in de vorm van 
audiofragmenten die de corrector vaak meerdere keren moet beluisteren. Tot slot heeft een derde van 
de docenten muziek de beeldschermversie van het examen afgenomen. De tweede correctie van het 
beeldschermexamen kan tot op heden alleen integraal worden uitgevoerd en vergt daarom relatief 
veel correctietijd. Kortom, de correctietijd wordt niet alleen bepaald door het aantal te beoordelen 
kandidaten, maar ook door het aantal vragen, de aard van de vragen (meerkeuze, kort-antwoord 
versus lang-antwoord), de bronnen en het type examen (schriftelijk versus beeldscherm).  

 
Bij de interpretatie van deze gegevens moet men bedenken dat de docenten gevraagd is naar de 
tijdbesteding aan het nakijken als zodanig. Docenten besteden daarnaast nog tijd aan andere zaken 
die met de correctie samenhangen, zoals intercollegiaal overleg over de toepassing van het 
correctievoorschrift, raadplegen van de examenverslagen van de vakverenigingen en de 
administratieve afhandeling. De hier gerapporteerde correctietijd vormt dan ook een onderschatting 
van de werkelijke tijdbesteding aan de eerste en tweede correctie. 
 
Randvoorwaarden van de eerste en tweede correctie 
Wat doen scholen om docenten in staat te stellen de eerste en tweede correctie naar behoren uit te 
voeren? Van 13% van de docenten zijn de uren voor de eerste correctie opgenomen in de jaartaak 
(bijvoorbeeld in de opslagfactor), 8% krijgt een vast bedrag per examenwerk, 2% kan onkosten 
declareren (bijvoorbeeld telefoonkosten), 1% ontvangt een kleine attentie (bijv. een boekenbon) en bij 
3% wordt de eerste correctie op een andere, niet nader omschreven manier gefaciliteerd.  
Scholen faciliteren de tweede correctie anders dan de eerste correctie. De verschillen zitten hem 
vooral in het jaartaakbeleid en het stukloon. De uren voor de tweede correctie zijn bij 5% van de 
docenten opgenomen in de jaartaak tegen 13% voor de eerste correctie. Voor de tweede correctie 
krijgt 39% van de docenten een vast bedrag per examenwerk tegen 9% voor de eerste correctie.  
 
Hoe tevreden zijn docenten over het schoolbeleid? Driekwart is van mening dat de eerste correctie op 
school niet gefaciliteerd wordt en bij de tweede correctie gaat het om bijna de helft. Met het 
schoolbeleid ten aanzien van de eerste en tweede correctie is respectievelijk 39% en 49% ontevreden 
of zeer ontevreden.  
Veel docenten ervaren de eerste en tweede correctie als een zware belasting. Zo ervaart 39% de 
eerste correctie als belastend of zeer belastend en voor de tweede correctie bedraagt dit percentage 
56%.  
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Overigens is in de vragenlijst alleen gevraagd naar expliciete faciliteringsmaatregelen. Veel scholen 
kennen de stilzwijgende afspraak dat docenten de correctie uitvoeren in de tijd die vrijkomt doordat de 
ingeroosterde lessen in examenklassen bij aanvang van het CSE niet meer gegeven worden. In het 
onderzoek is niet nagegaan in hoeverre de vrijgekomen tijd toereikend is en daadwerkelijk aan de 
correctie besteed kan worden.  
 
Volledigheid van de tweede correctie 
Volgens het Examenbesluit moeten tweede correctoren het werk van de kandidaten integraal 
nakijken. Dit wil zeggen dat de tweede corrector alle werken nakijkt en per kandidaat het volledige 
examenwerk met alle  vragen. Volgens opgave van de eerste correctoren komt het nauwelijks voor dat 
de tweede correctie achterwege blijft. Slechts van één procent van de kandidaten is het werk niet door 
een tweede corrector nagekeken. Het verhaal van de eerste corrector die een aantal pagina’s 
dichtplakte met lijm en het examenwerk enkele dagen later in dezelfde staat weer terugkreeg, lijkt dus 
vooral een mooi verhaal.   
 
Gevraagd naar de volledigheid waarmee de tweede correctie is uitgevoerd, zegt 9% van de eerste 
correctoren hier geen zicht op te hebben, 31% vindt dat de tweede correctie zeer volledig gedaan is, 
39% volledig, 18% min of meer volledig, 2% onvolledig en 1% zeer onvolledig.  
Aan de hand van vijf stellingen is geïnventariseerd welke strategieën docenten bij de tweede correctie 
hanteren. In de bespreking baseren we ons op de docenten die de desbetreffende correctiestrategie 
helemaal op zichzelf van toepassing achten. Van de tweede correctoren heeft 44% het examenwerk 
van alle kandidaten naar eigen zeggen helemaal nagekeken, als ware het een eerste correctie. Van 
hen mag met worden aangenomen dat zij de tweede correctie overeenkomstig het overheidsbeleid 
uitvoeren.  
Eén procent heeft eerst het examenwerk van enkele kandidaten steekproefsgewijs nagekeken en is 
daarna gestopt. Deze docenten voeren de tweede correctie niet volgens de wettelijke voorschriften uit. 
Hetzelfde geldt voor de 1%  die eerst enkele vragen nakeek waarover discussie te verwachten valt en 
daarna stopte.   
Acht procent van de tweede correctoren corrigeerde in eerste instantie een steekproef van kandidaten 
en beoordeelde daarna nog meer kandidaten. Negen procent keek eerst enkele vragen na waarover 
discussie te verwachten valt en beoordeelde daarna nog andere vragen. Opgemerkt wordt dat beide 
strategieën integrale correctie niet uitsluiten. Het is mogelijk dat de tweede corrector na de steekproef 
van vragen of examenwerken volledig te hebben beoordeeld de overige vragen en examenwerken 
alsnog volledig nakijkt. Het onderzoek maakt echter aannemelijk dat het percentage docenten dat 
eerst steekproefsgewijs nakijkt en uiteindelijk toch alle vragen en kandidaten corrigeert niet hoger is 
dan twee procent.  
Tweede correctoren worden geacht alle vragen van alle examenkandidaten na te kijken. De  
gemiddelde tweede corrector heeft naar eigen zeggen van 95% van de kandidaten een of meer 
vragen nagekeken. Van de vragen uit het examen is gemiddeld 91% voor een of meer kandidaten 
nagekeken. Opgemerkt wordt dat deze percentages geen integrale nakijkpercentages zijn. Een deel 
van de docenten heeft niet alle vragen van de examenwerken nagekeken en/of slechts een deel van 
de examenwerken bij de nagekeken vragen beoordeeld. Dit blijkt ook uit de toelichtingen van de 
docenten. Veel docenten corrigeren de meerkeuzevragen niet of slechts gedeeltelijk, richten zich 
vooral op kandidaten die kritiek staan op het CE of SE of bekijken vooral vragen die zijzelf moeilijk te 
beoordelen vonden en waarover discussie is geweest. 
Hiervoor constateerden we dat 44% van de docenten het examenwerk van alle kandidaten 
waarschijnlijk helemaal heeft nagekeken, als ware het een eerste correctie. Nog meer zekerheid kan 
worden verkregen als we de reacties op de vier stellingen over niet-integrale correctiestrategieën in de 
analyse betrekken. Nagegaan is hoeveel docenten zich volledig herkennen in de eerste stelling over 
integrale correctie en zich daarnaast helemaal niet herkennen in de vier stellingen die niet-integrale 
correctiewijzen beschrijven. Van alle tweede correctoren voldoet bijna één derde (31%) aan dit 
samengestelde criterium. Van hen mag met een grote mate van zekerheid worden aangenomen dat 
zij de tweede correctie volledig overeenkomstig de wettelijke richtlijnen uitvoeren.    
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Zorgvuldigheid en objectiviteit van de eerste en tweede correctie 
Examinatoren worden geacht het werk van de kandidaten niet alleen volledig maar ook zorgvuldig na 
te kijken. Volgens de tweede correctoren past 5% van de eerste correctoren het correctievoorschrift 
volledig correct toe, 53% doet dat correct, 31% min of meer correct, 9% niet correct en 3% helemaal 
niet correct. 
 
Hoe denken eerste en tweede correctoren over de zorgvuldigheid van elkaars beoordelingen? 
Tweede correctoren zijn kritischer over de zorgvuldigheid van de eerste correctie dan eerste 
correctoren over de zorgvuldigheid van tweede correctie. Zo vindt 24% van de eerste correctoren dat 
de tweede corrector zeer zorgvuldig nakeek, terwijl slechts 10% van de tweede correctoren van 
mening is dat de eerste correctie zeer zorgvuldig is uitgevoerd.  
 
Behalve volledig en zorgvuldig moet de correctie ook objectief zijn. Eerste en tweede correctoren 
mogen kandidaten niet bevoordelen of benadelen door een te soepele of te strenge beoordeling. Met 
betrekking tot de objectiviteit van de beoordeling is eerste en tweede correctoren gevraagd naar de 
soepelheid van elkaars beoordelingen. Hun oordelen lopen ver uiteen. Tien procent van de tweede 
correctoren vindt dat de eerste corrector te soepel beoordeeld heeft in de zin dat kandidaten 
bevoordeeld zijn. Daarentegen vindt vrijwel geen enkele eerste corrector (0%) de tweede corrector te 
soepel. Het omgekeerde patroon zien we bij de percentages strenge en te strenge beoordelingen. 
Slechts negen procent van de tweede correctoren vindt de eerste corrector streng of te streng. 
Daarentegen is 26% van de eerste correctoren van mening dat de tweede corrector streng of te streng 
was. Een mogelijke verklaring veronderstelt dat docenten kritischer staan tegenover de zorgvuldigheid 
en objectiviteit van het werk van een onbekende collega dan tegenover hun eigen werk. Een andere 
verklaring is dat docenten als eerste corrector minder objectief beoordelen dan als tweede corrector. 
Als eerste corrector beoordelen docenten immers hun ‘eigen’ kandidaten terwijl ze met de kandidaten 
die zij als tweede corrector beoordelen geen persoonlijke band hebben.  
 
Het overleg tussen de eerste en tweede corrector 
De uiteindelijke scores moeten in overleg tussen eerste en tweede corrector worden vastgesteld (vgl. 
VO-raad, 2011). Aan deze wettelijke eis wordt vrijwel altijd voldaan. Slechts één procent van de eerste 
correctoren rapporteert dat er geen overleg met de tweede corrector heeft plaatsgevonden.  
De wet- en regelgeving stelt geen eisen aan de vorm van het gezamenlijke overleg. Dat wordt aan de 
scholen zelf overgelaten. Het gezamenlijk overleg wordt in 96% van de gevallen via de telefoon 
gevoerd, 5% via e-mail of vergelijkbaar en 1% via een persoonlijke ontmoeting op afspraak. Van 
communicatiemiddelen zoals SKYPE en video conferencing wordt nog nauwelijks gebruik gemaakt, 
net als van schriftelijk overleg en andere, niet nader omschreven vormen van overleg.  
Het gezamenlijk overleg duurt gemiddeld ongeveer vijftig minuten. De gespreksduur loopt sterk uiteen. 
De tien procent kortste gesprekken duren tot een kwartier en de tien procent langste gesprekken 
minimaal twee uur.  
 
De overheid heeft voorschriften opgesteld voor de wijze waarop de uiteindelijke scores tot stand moet 
komen. Als de tweede corrector vindt dat er sprake is van grote onzorgvuldigheid, aperte fouten of 
verkeerde interpretatie van de correctievoorschriften dient hij of zij er eerst in overleg met de eerste 
corrector uit te komen. In 8% van de gesprekken verschillen eerste en tweede corrector geen enkele 
keer van mening over de toegekende scores, in 76% is dat af en toe het geval, in 13% regelmatig, in 
2% vaak en in 1% zeer vaak. Tweede correctoren rapporteren meer meningsverschillen dan eerste 
correctoren.  
In het geval van meningsverschillen moeten de eerste en tweede corrector eerst proberen er samen 
uit te komen. Vrijwel alle eerste en tweede correctoren rapporteren dat zij er altijd samen uitgekomen 
zijn, dit wil zeggen dat er een oplossing gevonden is waarmee beiden kunnen leven.  
Als eerste en tweede corrector het niet eens kunnen worden, kan het verschil tussen de beide scores 
worden gemiddeld. Zowel eerste als tweede corrector kunnen middelen echter weigeren. Negen 
procent van de eerste correctoren heeft nooit een scoreverschil gemiddeld omdat zij het altijd met de 
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tweede corrector eens waren. Bij 43% waren er wel scoreverschillen, maar is er nooit het gemiddelde 
van beide scores genomen. Bij 42% is er af en toe een scoreverschil gemiddeld, bij 5% regelmatig, bij 
1% vaak en bij 0% zeer vaak.  
Als eerste en tweede corrector er samen niet uitkomen, kan de hulp van derden worden ingeroepen. 
Dat kan een vakcollega zijn, maar ook een lid van de directie of in laatste instantie de Inspectie. Die 
kan besluiten tot de inzet van een derde onafhankelijke corrector. In 97% van het gezamenlijk overleg 
is er geen hulp van derden ingeroepen, bij 2% is een collega van de ‘eigen’ school geraadpleegd, bij 
1% is dat een collega van de andere school, bij 1% de directie van de ‘eigen’ school, bij 1% de directie 
van de andere school en bij 0%  kwam de Inspectie tussen beide. De eerste correctoren rapporteren 
vier gevallen waarin de Inspectie is ingeschakeld en de tweede correctoren zeven gevallen. Eén 
docent viel twee keer in de prijzen en kreeg zowel als eerste als tweede corrector met de Inspectie te 
maken. Van de overige negen gevallen waarin de Inspectie bemiddelde waren in acht gevallen beide 
directies betrokken en in één geval slechts één van beide directies.  
Hoe beoordelen eerste en tweede correctoren de invloed van de tweede correctie op de uiteindelijke 
scores? Van de eerste correctoren beoordeelt 1% de invloed van de tweede corrector op de 
uiteindelijke scores als zeer groot, 4% als groot, 26% als noch groot noch klein, 31% als klein, 30% als 
zeer klein en 7% als nihil. Kennelijk wordt de directe bijdrage van de tweede correctie aan de 
totstandkoming van de uiteindelijke examencijfers als vrij marginaal ervaren.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 Redenen waarom de respondent geen tweede corrector was 
 

 N Examen Andere redenen 

1 NE VW Ik ben niet gevraagd. 

2 NE VW Onze school kreeg voor VWO geen 2e correctie. Wel voor HAVO. Die heb ik gedaan omdat ik de eneige 
docent Nederlands in de bovenbouw ben. Ik zal de vragen hieronder voor HAVO invullen. 

3 NE VW Niet ingedeeld door pooling CvE 

4 NE VW Mij werd geen tweede correctie toegewezen. 

5 BI VW Uitgeloot 

6 BI VW Ik was in 2011 niet ingedeeld als 2e corrector. Alle jaren daarvoor was ik wel 2e corrector en ik ben zo vrij 
geweest om met die ervaring de vragen in te vullen. 

7 BI VW Geen werk voor 2e correctie beschikbaar. 

8 BI VW Er was vorig jaar voor mij geen 2e correctiewerk. Waarschijnlijk vanwege de kleine groepsgrootte. 

9 BI VW Er waren geen herexamen kandidaten van de andere school. 

10 BI VW Ben niet aangewezen als 2e corrector. 

11 BI VW Alleen 2e corr. van HAVO en VMBO examens. 

12 BI VW Schoolbrede vrijstelling ivm augustus examen. 

13 AK VW Ik viel gelukkig buiten de loting. Dit overkwam mij voor de eerste keer. 

14 AK VW Vrijstelling i.v.m. bijzondere werkwijze van het RONCALLI systeem (examenklassen stromen vol met nieuwe 
lln) 

15 AK VW Er was geen school toegewezen. 

16 AK VW Er was geen 2e correctie. 

17 MU VW Mijn school was niet voor de 2e correctie gepland. 

18 DU HA Mijn school hoeft geen 2e corrector ter beschikking te stellen (wij hebben meerdere examenmomenten). 

19 DU HA Er was geen tweede correctie werk. 

20 DU HA Reden is onbekend 

21 DU HA Geen tweede correctie taak ontvangen. 

22 SK HA Vanwege de werkwijze op school wordt collectief vrijstelling aangevraagd. 

23 SK HA Ik heb werk van een 3e school nagekeken. Het niet zo dat mijn 2e corrector werk aan mij levert voor een 2e 
correctie. 

24 SK HA Geen 2e correctie toegewezen gekregen voor dit vak. 

25 SK HA Er was geen 2e corr. voor mijn school. 

26 GS HA Er was mij geen 2e corr. werk toegewezen. 

27 GS HA Ik heb geen tweede correctie werk ontvangen. 

28 TH HA We zijn een kleine school en ik geef vmbo-havo-vwo tekenles. Ik heb vorig jaar vwo's 2e correctie gedaan. 
13 examens terwijl ik 1 leerling vwo had. 

29 TH HA Ik was voor het eerst in mijn loopbaan geen tweede corrector. 

30 TH HA   

31 TH HA Interne zaak met collega alleen vwo extern. 

32 TH HA Om voor mij onbekende reden hebben mijn collega Handv en ik geen 2e correctie toegewezen gekregen. 

33 EN GT Er is geen tweede correctiemateriaal toegezonden. 

34 EN GT Ik kreeg geen groep toegedeeld dit jaar. 

35 EN GT Er was geen 2e correctie materiaal bij onze school aangekomen/afgeleverd. 

36 EN GT Geen werk gekregen. 

37 EN GT   

38 EN GT Digitaal examen (basis) 

39 EN GT Geen examenwerk toebedeeld gekregen 

40 EN GT Dit is mij niet gevraagd. 

41 EN GT Geen correctie werk van een andere school ontvangen. 

42 EN GT Niet aangereikt aan deze school. 

43 EN GT Geen gekregen. 

44 EN GT Ik heb geen werk van een ander toegestuurd gekregen. 

45 EN GT   

46 WI GT De examensecretaris heeft mij niets gegeven. Ik ben toch wel de enige wiskunde leraar. 

47 WI GT Ik heb geen werk toegezonden gekregen omdat dat in de pooling zo uitkwam. 

48 WI GT Er was geen werk voor tweede correctie 

49 WI GT Dit keer geen examenstukken van een andere school gehad. 

50 WI GT Er was geen werk aan mij toegewezen. 
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51 WI GT Digitaal. 

52 WI GT Onze school was niet ingedeeld voor de 2e corr wisk. 

53 WI GT Niet aangewezen om na te kijken. 

54  WI GT Onze school kreeg niets toegewezen. 

55 WI GT Roncalli heeft vrijstelling (soort onderwijs) voor 2e correctie. 

56 WI GT Wij hadden geen werk dat nagekeken moest worden. 

57 EC GT Afgelopen jaar zijn onze examens via de computer afgenomen. Geen correctie. 

58 EC GT Er werd mij niets aangeboden door de coördinatoren. 

59 EC GT Niet ontvangen. 

60 EC GT Er was geen 2e correctiewerk. 

61 EC GT Was niet opgegeven door de eindexamen commissie 

62 EC GT Er hoefde dit jaar geen 4 Mavo werk van een andere klas nagekeken te worden. 

63 EC GT Er was voor onze school geen 2e correctie van een andere school. 

64 EC GT Geen school toegewezen gekregen. 

65 BE GT Wij zijn een kleine school en ik kreeg VWO examens als 2e correctie om na te kijken. 13 stuks terwijl ik zelf 1 
VWO leerling heb. Niet evenredig dus. 

66 BE GT VWO examens 2e correctie gedaan. Praktijk + theorie. Geef vmbo havo en VWO examen tekenen. Geen 
VWO enquete ontvangen van cito helaas. 

67 BE GT Geen aanbod van de andere scholen. 

68 BE GT Ik beoordeel werk van VMBO 4 het werk van mijn vak collega's en mijn vak collega van mij! 

69 BE GT Ik was niet ingedeeld als 2e corrector. 

70 BE GT Ik heb niets ontvangen 

71 BE GT Er was dit jaar geen tweede corrector nodig. Dwz ik ben niet ingezet. Mijn collega wel. 

72 BE GT Mijn school heeft in zijn geheel voor vmbo geen 2e cor. gekregen. 

73 BE GT Er was geen tweede correctie 

74 BE GT Geen 2e correctie 

75 BE GT In het schema van de 2e corr. bleek dit jaar geen taak voor mij als 2e corrector. 

76 BE GT Kregen geen nakijk werk. 

77 BE GT Was niet ingedeeld. 

78 BE GT Is mij niet gevraagd. 

79 BE GT Er was geen tweede correctie toegewezen. 

80 BE GT Ik ben afgelopen jaar niet ingedeeld als 2e corrector. 

81 BE GT Het hoefde niet. 

82 BE GT Deze school had geen eindexamengroep beeldende vakken. 

83 BE GT   

84 BE GT Ivm verlof (zwangerschapsverlof). 

85  BE GT De 2e corrector was een vakcollega van een andere afdeling van de eigen school. Ik heb wel werk bekeken 
van een collega school, niet beoordeeld. 

86 BE GT Kreeg geen werk toegestuurd ter 2e correctie. Reden voor mij onduidelijk. 

87 BE GT Ik heb geen school toegewezen gekregen dit jaar. De afgelopen 3 jaar ervoor wel gedaan. 

88 BE GT Niet aan mij toebedeeld. 
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Bijlage 2 Toelichtingen strategie tweede correctie (steekproef van 100 uit 390 
toelichtingen) 
 

Examen Toelichting 
NE VW 1) Vragen waarover gediscussieerd wordt. 2) Andere open vragen. 3) MC-vragen steekproefsgewijs.                              

NE VW Alles invullen levert een tegenstrijdig beeld op bij deze vraag.                                                                                            

NE VW Bij de samenvatting heb ik daar waar ik nodig achtte de woorden geteld, zeker niet bij alle leerlingen.                            

NE VW Bij de samenvatting vooral gelet op de gemiste taalfouten.                                                                                                 

NE VW Bij de volledige correctie heb ik wel bijzonder gelet op die punten/informatie elementen die ik ook zelf vatbaar vond 
voor discussie.                                                                                                                                                                      

NE VW Correctiemodel gehanteerd, maar ook advies 'docentenoverleg'.                                                                                       

NE VW Eerst steekproef, ook van enkele multiple-choicevragen. Alle redactievragen. Taalfouten. Woorden aantal vragen en 
samenvatting.                                                                                                                                                                      

NE VW Ik heb alle open vragen nagekeken.                                                                                                                                    

NE VW Ik heb alle vragen nagekeken. De problematische vragen heel nauwkeurig.                                                                      

NE VW Ik heb de examens nagekeken maar niet zoals in A. Je controleert het gecontroleerde werk. Dat kost minder tijd.           

NE VW Ik heb eerst enkele vragen waarover discussie te verwachten valt nagekeken en ben daarna deels verder gegaan 
met andere vragen.                                                                                                                                                             

NE VW Ik heb enkele open vragen consequent nagekeken. Vervolgens een aantal leerlingen helemaal nagekeken. Daarna 
heb ik alle samenvattingen op een paar punten extra goed bekeken.                                                                                 

NE VW Ik heb speciaal gelet op de correctie van het taalgebruik door de tweede corrector en de woordgrensoverschrijding.      

NE VW Ik kijk al het werk na maar minder uitgebreid dan de 1e correctie.                                                                                      

NE VW Ik kijk alle vragen opnieuw na, maar omdat het werk al nagekeken is, gaat het wel sneller.                                              

NE VW Ik kijk bepaalde vragen steekproefsgewijs na. Kijk alles na als ik hier verschillen merk. Ik kijk altijd het taalgebruik bij 
de samenvatting van alle ll na.                                                                                                                                             

NE VW MC vragen vluchtig bekeken.                                                                                                                                               

NE VW Spelling van de samenvatting bij alle kandidaten (en woordentelling idem). De MC vragen en de telling bij alle 
kandidaten (scores). De enkele/vrij veel open vragen waarover discussie mogelijk is allemaal zeer precies en bij alle 
kandidaten. De gemakkelijke open vragen wat globaler.                   

NE VW Voor zover ik iets steekproefsgewijs doe is er ook een criterium. Wat het schoolcijfer is van de kandidaat. Ik wil zien 
of iemand met een vijf gematst is of juist niet.                                                                                                                      

BI VW Alle MC-vragen gecontroleerd. Daar wil heel vaak toch nog één of meerdere fouten in zitten is mijn ervaring.                  

BI VW Combinatie van c en e. Geeft inzicht in de 2e correctie. Dit jaar heb ik daarna ook nog gekeken naar de juiste invoer 
van data. Was prima voor elkaar.                                                                                                                                         

BI VW Eerst heb ik enkele kandidaten helemaal nagekeken. Kandidaten waren geselecteerd op scores en SE-cijfer. Daarna 
van alle kandidaten de vragen waarover discussie is.                                                                                                        

BI VW Gesloten vragen kijk ik steekproefsgewijs na. Open vragen bijna allemaal/ allemaal afhankelijk van de gebleken 
nauwkeurigheid.                                                                                                                                                                  

BI VW Ik heb het examenwerk van alle kandidaten helemaal nagekeken maar oppervlakkiger dan de 1e correctie.                    

BI VW Ik heb uitsluitend eindexamenklassen. Schooljaar 2010-20NE VW 5 stuks. Heb dus ook een vergelijkbare 
hoeveelheid 2e correctie en 5 verschillende correctoren.                                                                                                    

BI VW Ik kijk alles vluchtig na en sta stil bij de vragen waarover discussie te verwachten valt.                                                     

BI VW Omdat het in wolf was ingevoerd kun je de MC-vragen min-of-meer overslaan.                                                                 

BI VW Steekproef en enkele vragen bij alle kandidaten.                                                                                                                

BI VW Wel alle kandidaten en vragen maar met nadruk op de discussievragen (rest globaler).                                                   

AK VW Afhankelijk van het werk. De ene keer kijk ik alles helemaal na met veel verschillen. De andere keer als na een uur of 
wat blijkt dat het werk identiek is nagekeken zoals ik zelf zou doen dan stop ik.                                                                

AK VW Alle kandidaten nagekeken en alle vragen. Maar sneller als de 1e corr.                                                                            

AK VW Eerst een aantal kandidaten volledig beoordeeld en vervolgens circa 1/3 van de vragen bij alle kandidaten op fouten 
beoordeeld.                                                                                                                                                                           

AK VW Enkele kandidaten nagekeken. Daarna bij alle kandidaten de vragen waar een structureel verschil in bleek te zijn.         

AK VW Ik bekijk het werk van vrijwel alle kandidaten en focus daarbij op: -vragen waarover discussie is -kandidaten die met 
een voorlopige score en een n-factor tussen 0 en 1 tussen 5 en 6 uitkomen.                                                                     
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AK VW Toch gaat dit iets sneller omdat bij de 1e corr. alles nieuw is. Vandaar een verschil in de uren.                                         

AK VW Van een aantal kandidaten alle vragen. Daarna van alle overige kandidaten enkele vragen.                                             

MU VW Het examen is digitaal afgenomen dus ook digitaal en alles nakijken bij de 2e corr.                                                          

DU HA Bij corrector 1 heb ik de meerkeuzevragen na 5 kandidaten niet verder gecheckt. De open vragen waarover 
discussie mogelijk was heb ik goed bekeken. Bij corrector 2 heb ik alles secuur bekeken.                                                

DU HA Had zowel H als V. Dus verschilt nogal. Ik heb alles bekeken maar de open vragen extra goed.                                      

DU HA Ik heb het werk van kandidaten waarvoor het eindcijfer rond de 6 zou uitkomen helemaal nagekeken.                             

DU HA Ik kijk altijd (al jaren) alle werken na en controleer tevens alle scorepunten.                                                                       

DU HA Meerkeuze steekproef genomen. Alle open vragen van alle kandidaten.                                                                           

DU HA Vnl de open vragen. MC vragen snel. Geen discussie over -> steekproeven genomen. Open vragen allemaal 
beoordeeld.                                                                                                                                                                          

SK HA Bij alle ll die op de drempel van de 5,5 balanceren heel precies de lastig na te kijken antwoorden goed bekeken.           

SK HA De helft volledig de andere alleen de vragen waarover discussie viel te verwachten. (Na de helft nagekeken te 
hebben zie je waar je eventueel kleine verschillen zijn te verwachten)                                                                               

SK HA Hoewel ik alles helemaal heb nagekeken zaten de verschillen grotendeels wel in dezelfde vragen.                                 

SK HA Ik heb alle werken nagekeken alleen veel sneller dan mijn eigen werk. Als ik het idee had dat ik hetzelfde aantal 
punten geef als de 1e corr. ben ik niet dieper de vraag gaan bestuderen. Ik ga het werk met de twijfelpunten niet een 
tweede keer langs.                                                   

SK HA Ik heb alles nagekeken (omdat dit geëist wordt) met speciale aandacht voor vragen die lastig te beoordelen zijn.           

SK HA Ik heb de examens stuk voor stuk nagekeken. Waar er problemen waren stil gestaan.                                                     

SK HA Ik heb de vragen waar discussie over valt te verwachten horizontaal nagekeken en heb daarna alle vragen van alle 
kandidaten verticaal nagelopen en gekeken of ze correct in WOLF waren ingevoerd (geen typefouten).                          

SK HA Ik heb een aantal (ongeveer de helft) kandidaten helemaal nagekeken en daarna bij alle andere kandidaten de 
vragen waarover discussie valt te verwachten.                                                                                                                    

SK HA Ik heb eerst het werk steekproefsgewijs nagekeken om een indruk te krijgen hoe de eerste correctie de norm had 
toegepast. Vervolgens heb ik van alle kandidaten het werk bekeken en gecontroleerd of de norm goed was 
toegepast.                                                                             

SK HA Ik heb eerst het werk van kandidaten voor wie een evt. afwijking in de score ook invloed zou hebben op het 
verwachte eindcijfer nauwkeurig nagekeken. De overige daarna meer globaal.                                                                

SK HA Ik heb het in principe op dezelfde wijze nagekeken als de eerste correctie alleen veel sneller. Dat komt mede omdat 
je de scores er al naast hebt.                                                                                                                                              

SK HA Ik heb in alle examenwerken één ongelooflijk slechte ouwehoervraag overgeslagen. Deze vraag verdiende het niet 
om nagekeken te worden!                                                                                                                                                   

SK HA Ik maak een schatting van de uiteindelijke score. - Ik haal de 90/NE VW0/AK VW0 + 5 gevallen eruit (SE cijfer + 
inschatting CE cijfer) - Ik kijk deze lln volledig na. – Zo controleer ik of de norm correct is toegepast (en ga er dan 
vanuit dat deze bij de overige lln ook zo is toegepast).                           

SK HA Indien bij discussie vragen en bij kandidaten die op de wip staan geen onregelmatigheden zijn geconstateerd geloof 
ik de rest wel. Zo niet dan alles nakijken. Heb ik 1x in mijn loopbaan moeten doen.                                                          

SK HA Volledig nagekeken.                                                                                                                                                             

SK HA Volledig van begin tot einde voor alle kandidaten. 2e correctie gaat wel sneller dan 1e.                                                   

GS HA Alle vragen nagekeken maar bij 1 puntsvragen kandidaten overgeslagen.                                                                        

GS HA Combinatie. Moeilijke vragen en kandidaten met veel/weinig punten eerst. Daarna op hoofdpunten de hele stapel.         

GS HA Elke vraag heb ik bij 10 kandidaten bekeken. Als ik vond dat deze goed waren nagekeken ging ik er ook vanuit dat 
dit bij de anderen ook wel goed zou zijn.                                                                                                                             

GS HA Het is een combinatie van c en e. Ik kijk enkele ll. na plus de lastige vragen. Komt daar uit dat de 1e cor. het netjes 
gedaan heeft dan ga ik niet verder met nakijken.                                                                                                                

GS HA Ik heb de meeste vragen nagekeken maar een aantal vragen waar geen problemen waren te verwachten niet.              

GS HA In zo'n korte tijd kun je niet nog eens 74 werken volledig nakijken. Ik denk dus dat ik ze niet helemaal na heb kunnen 
kijken. Maar ik probeer het altijd wel.                                                                                                                                  

GS HA Kijk eens enkele gesloten vragen na (volgorde vragen) en daarna open vragen.                                                              

GS HA Wel het hele werk bij iedereen nagekeken. Maar wat sneller dan mijn eigen eerste correctie. Vragen die discussie 
gaven bij alle lln grondig.                                                                                                                                                      

TH HA 1e 3 lln vraag 1. Lln 4tm6 vraag 2. Lln 5tm9 vraag3 etc. Bij opvallende verschillen de hele vraag bij alle leerlingen.        

TH HA Aantal leerlingen (steekproef) helemaal nagekeken (als eerste correctie niet in orde is daarna alle leerlingen). Als 1e 
correctie in orde is daarna alle vragen waarover discussie te verwachten valt bij iedereen.                                              
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TH HA De 1e correctie zat tussen 6 en MU VW pnt hoger dan ik. Alles moest nog een keer want er waren ook echt 
(bewijsbaar) fouten goed gerekend.                                                                                                                                    

TH HA Enkele simpele/eenduidige antwoorden sla ik over als mijn collega goed heeft gecorrigeerd.                                           

TH HA Gaat sneller omdat je al weet welke antwoorden je goed rekent. (schrijf ik op)                                                                   

TH HA Ik heb als eerste het werk van lln nagekeken waarvan het CSE-cijfer bepalend zou zijn voor het eindcijfer voldoende 
dan wel onvoldoende.                                                                                                                                                           

TH HA Opm 1) veel te veel 2e correctie -> 60 uur werk is voor mij drie werkweken. 2) en heb MAVO HAVO VWO (SE+OPE) 
3)Vaak meerdere scholen dus meer overleg / contact / administratie /etc                                                                           

TH HA Wat is het verschil? Het klopt of het klopt niet.                                                                                                                     

EN GT Dankzij WOLF is de controle van de MC vragen nu snel te doen. Daarvoor hoef ik als tweede corr niet alle vragen na 
te kijken als ware ik 1e corr.                                                                                                                                                 

EN GT Eerst algehele indruk gekregen van hoe de docent na heeft gekeken en daarna discussie vragen allemaal bekeken. 
Bij sommige kandidaten alles nagekeken. Standaard alle brieven nagekeken.                                                                  

EN GT Eerst de openvragen bekeken. Daarna de mc-vragen gecontroleerd. Daarna de brief steekproefsgewijs.                        

EN GT Ik heb alles doorgenomen, mn. de meerkeuzevragen in een redelijk snel tempo en de brieven zeer uitgebreid.               

EN GT Ik heb de eindexamens per vraag nagekeken.                                                                                                                     

EN GT Ik kijk altijd eerst alle meerkeuze na. Daarna van alle leerlingen de open vragen. Vervolgens de briefopdrachten.           

WI GT Alle opgaven 1 voor 1 doorgenomen met correctievoorschrift.                                                                                            

WI GT Ik heb alle examenwerk vraag bij vraag nagekeken.                                                                                                            

WI GT Ik heb eerst het examenwerk van enkele kandidaten nagekeken en ben daarna verder gegaan met meer kandidaten 
waar ik gefocused heb op een deel van de vragen (75% van het werk).                                                                            

WI GT Ik heb gekeken of ik het eens was met de punten toekenning.                                                                                           

WI GT Ik maak dankbaar gebruik van de 1e correctie. Het nakijken gaat daardoor een stuk sneller (vluchtiger). Alleen 
vragen waar discussie over te verwachten is ga je dieper bekijken.                                                                                    

WI GT Na deze correctie een Excel bestand aangelegd van alle fouten.                                                                                       

WI GT Normaal neem ik steekproeven. Nu was het zo slecht door de 1e cor nagekeken dat ik alles heb gedaan.                       

EC GT Er bleek zoveel niet in orde te zijn dat ik een aantal vragen integraal heb moeten beoordelen, en vond ongeveer BI 
VW0 fouten.                                                                                                                                                                          

EC GT Examenwerk geheel nagekeken. Bij twijfel eerst overlegd met economiedocenten van onze school. Daarna met de 
eerste corrector.                                                                                                                                                                   

EC GT Gewoon alles als eerste correctie nagekeken.                                                                                                                     

EC GT Gewoon alles van voor naar achter.                                                                                                                                    

EC GT Globaal bij alles langs gegaan.                                                                                                                                            

EC GT Ik heb de examens gescreend.                                                                                                                                            

EC GT MC-vragen steekproefsgewijs -> of het goed was ingevuld. De rest goed nagekeken.                                                       

BE GT Alles horizontaal nagekeken per vraag                                                                                                                                

BE GT Gewoon alles nagekeken en bij twijfel notities van gemaakt. Deze doorgesproken met de eerste corrector dan in 
overleg punt eraf/erbij.                                                                                                                                                         

BE GT Ik heb wel aantekeningen gemaakt ivm correctie van sommige vragen.                                                                            

BE GT Vrijwel alles nagekeken. Enkele makkelijke vragen niet nagekeken. Antwoord namelijk voorspelbaar.                              

BE GT Waar mijn leerlingen 1 punt eraf kregen ben ik extra gaan opletten (kan alleen als jij later bent)                                      

 



 


