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Revolutie
Soms is het verbazingwekkend dat er geen revolutie uitbreekt. 

In juli 2010 verscheen het Examenverslag MBO 2009 - Kwaliteit examinering in het mid-

delbaar beroepsonderwijs van de Inspectie van het Onderwijs. Daarin staat onverbloemd 

dat een derde van de examens in het mbo van onvoldoende kwaliteit is. De examens in 

het middelbaar beroepsonderwijs zijn bedoeld om vast te stellen of studenten vol-

doen aan de eisen die worden gesteld aan een beginnend beroepsbeoefenaar. Uit het 

inspectierapport blijkt dus dat van een derde van deze toekomstige beroepsbeoefenaars 

niet is komen vast te staan of zij voldoende voor hun beroep zijn toegerust. Zou u zoiets 

dulden wanneer het een medisch beroep betrof? Zou de maatschappij accepteren dat 

een derde van de jong afgestudeerde artsen niet heeft bewezen hun beroep te kunnen 

uitoefenen? Nee toch. De minister zou acuut ingrijpen en opleidingen aan de ketting leg-

gen om te voorkomen dat zij nog meer kwaad aanrichten.  Zou de minister zoiets voor 

het mbo hebben overwogen? Ik denk het om eerlijk te zijn wel. Van deze bevindingen sla 

je toch achterover. Er zullen wel redenen zijn waarom de minister niet tot zo’n drastische 

stap is overgegaan. Een derde van de mbo-opleidingen sluiten is gewoonweg geen reële 

optie. Er moet (uiteraard) een verbetertraject komen.  Wie het rapport leest, komt nog 

meer onthutsende zaken tegen. Het blijkt dat een belangrijk deel van de examens zijn 

ingekocht bij examenleveranciers, bij professionele organisaties dus. Het zijn vooral die 

examens die kwalitatief door de mand vallen. Het zal je maar worden gezegd: ”Examen-

instelling, uw examens deugen niet”. Helaas noemt het Examenverslag geen namen 

van exameninstellingen. Jammer, omdat mijns inziens het best openbaar mag worden 

gemaakt wanneer een bedrijf geen kwaliteit levert. 

Het zou een dooddoener zijn om nu te eindigen met ‘er valt veel te verbeteren’. De vraag 

is natuurlijk ‘hoe dan’? Er zijn twee partijen in het spel, de mbo-instelling en de examen-

leverancier. In het mbo construeren docenten de examens. Kennelijk leidt dat in een 

aantal gevallen tot kwalitatief onvoldoende examens. Met andere woorden, hun kennis 

van examineren schiet te kort. Hier ligt primair een taak voor de lerarenopleiding waar 

zij het vak doceren hebben geleerd. Op de tweede plaats is er een taak weggelegd voor 

de schoolleiding. Die zou via instrumenten als intercollegiale toetsing het constructie-

proces positief kunnen bevorderen. In ieder geval is het nodig het toetsproces tot een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid te maken. Dan de examenleverancier. Die moet zich 

diep schamen. Je mag toch aannemen dat daar professionals zich bezighouden met het 

construeren van examens. Kennelijk niet. En dat is schrikken. Men moet duidelijk eens bij 

zichzelf te rade gaan. Zonder de term wildgroei te willen gebruiken, mag je wel stellen 

dat de wereld van (particuliere) exameninstituten een warboel is waar commerciële 

overwegingen veelal prioriteit hebben. Er is niets tegen winst maken, integendeel. Maar 

als gepruts hiervan het gevolg is, is er iets grondig mis met de bedrijfstak.

In dit nummer verschijnt de laatste gastcolumn van Joost Dijkstra. Hij is gedurende 

twee jaar onze columnist geweest. Zijn visie op de functie van toetsing heeft de lezer 

aangezet tot een meer kritische blik op de eigen praktijk. De redactie dankt Dijkstra voor 

zijn mooie bijdragen. In 2011 zal een nieuwe columnist de taak van Dijkstra overnemen.

De heer dr. H.J.M. van Berkel is hoofdredacteur van EXAMENS en werkzaam aan de Universiteit van Maastricht. 

E-mail. H.vanBerkel@EDUC.unimaas.nl.
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DISCREPANTIE TUSSEN SCHOOLEXAMENCIJFERS EN
CENTRAAL EXAMENCIJFERS

Eindexamenresultaten van
allochtone leerlingen

In het voortgezet onderwijs zijn in het algemeen de 

cijfers behaald op het schoolexamen hoger dan die 

op het centraal examen. Bij allochtone leerlingen is 

dat sterker dan gemiddeld het geval. Uit onderzoek 

blijkt dat dit te maken kan hebben met een over-

waardering door docenten van de prestaties van al-

lochtone leerlingen op school, temeer daar het ver-

schijnsel zich vooral voordoet bij ijverige en minder 

goed presterende leerlingen. 

Inleiding
Op het eindexamen 2006 behaalden vmbo-gl/tl, havo- 

en vwo-leerlingen in het algemeen respectievelijk een 

0,2, 0,3 en 0,4 hoger cijfer voor het schoolexamen dan 

voor het centraal examen (Inspectie van het Onder-

wijs, 2007a). Allochtone leerlingen scoren niet alleen 

op beide examenonderdelen lager dan autochtone 

leerlingen, maar ook het verschil tussen beide cijfers - 

de discrepantie - is volgens CBS-onderzoek (CBS, 2002) 

aanzienlijk groter: 0,5 punt. Andere onderzoekers (De 

Lange & Dronkers, 2006, 2007) tonen aan dat naarmate 

het percentage allochtone leerlingen op een school 

toeneemt, de discrepantie tussen gemiddeld cijfer 

voor schoolexamen en centraal examen ook toeneemt. 

Maar De Lange & Dronkers (2006, 2007) konden alleen 

beschikken over gemiddelde eindexamencijfers per 

school. Hierdoor is het mogelijk foute conclusies te 

trekken bij vraagstellingen op het niveau van leerlin-

gen. 

Er zijn dus aanwijzingen dat allochtone leerlingen 

onterecht hoog scoren op het schoolexamen. Als dat 

zo zou zijn, dan kan dat gevolgen hebben voor de 

Lyset Rekers-Mombarg en Truus Harms

maatschappelijke waarde van hun diploma. Suggereert 

hun diploma een hoger prestatieniveau dan ze daad-

werkelijk hebben?

Het is daarom van belang nauwkeuriger inzicht te 

hebben in de examencijfers van allochtone leerlingen. 

Is er ook een verschil in discrepantie tussen allochtone 

en autochtone leerlingen aantoonbaar op basis van re-

centere eindexamencijfers dan die van het CBS (2002) 

en als het individuele eindexamencijfers zijn? Zo ja, is 

dit verschil in discrepantie in alle onderwijstypen even 

groot? Om welke vakken gaat het dan met name? Is 

voor alle etnische groepen het verschil even groot? 

Welke verklaringen zijn hiervoor te geven?

Om al deze vragen te kunnen beantwoorden is gebruik 

gemaakt van gegevens van ruim 15.000 VO-leerlingen 

in het landelijke VOCL’99-schoolloopbaanonderzoek 

(door GION, Rijksuniversiteit Groningen en CBS) en van 

landelijke eindexamencijfers 2006 van vwo-leerlingen 

(van IBG). Verder zijn op 16 scholen voor VO telkens 

twee interviews gehouden: één met een docent wis-

kunde en één met een docent Nederlands. Tenslotte 

hebben ruim 2.300 oud havo- en vwo-leerlingen uit 

het VOCL’99-onderzoek aangegeven in hoeverre mo-

gelijke verklaringen voor de discrepantie voor henzelf 

van toepassing zijn geweest. 

De cijfers
Ook op basis van VOCL’99-gegevens (eindexamencij-

fers 2003, 2004 en 2005) blijken allochtone leerlingen 

lagere cijfers dan autochtone leerlingen te halen op 

zowel het schoolexamen als het centraal examen (zie 

tabel 1). 

Het verschil tussen beide groepen is op het schoolexa-

men steeds beperkt, maar op het centraal examen is 

het aanzienlijk groter. Dit leidt tot een discrepantie - het 

‘gat’ tussen het schoolexamencijfer en centraal exa-

mencijfer - die voor allochtone leerlingen (gemiddeld 

over alle vakken) 0,2 tot 0,3 cijferpunt groter is dan voor 

autochtone leerlingen. Dat lijkt misschien gering, maar 
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Er zijn aanwijzingen dat allochtone leerlingen

onterecht hoog scoren op het schoolexamen

bij nadere analyse van de onderwijstypen, vakken en 

etnische groepen, komen er hier en daar veel grotere 

verschillen tevoorschijn.

De grootste verschillen in discrepantie zijn gevonden 

op havo en vmbo-tl/gl en dan bij de Turkse en in iets 

mindere mate de Marokkaanse leerlingen. Tabel 2 

*) NB: Opvallend zijn de negatieve discrepanties bij vmbo-bbl: het cijfer op het centraal examen is gemiddeld hoger dan dat op het 
schoolexamen. Dit is te verklaren doordat op het vmbo-bbl pas sinds 2003 centraal examen worden afgenomen. Achteraf gezien waren 
deze centrale examens in de eerste jaren te gemakkelijk (bron: Inspectie van het Onderwijs). De verschillen tussen allochtone en autochtone 
leerlingen in discrepantie zijn ook op het vmbo-bbl aangetroffen (zie het positieve teken van het verschil): allochtone leerlingen maakten 
een minder grote sprong omhoog van schoolexamen naar centraal examencijfer dan autochtone leerlingen. 

Tabel 1. 

Gemiddelde schoolexamen- en centraal examencijfers over alle vakken en de discrepantie daartussen, per onderwijs-

type en etnische afkomst van de leerling (gebaseerd op cijfers uit het VOCL’99 schoolloopbaanonderzoek (voor vmbo- 

en havo-leerlingen) en op landelijke examencijfers 2006 van IBG (voor vwo-leerlingen))

gemiddeld cijfer

aantal (N) schoolexamen centraal examen discrepantie

vmbo-bbl (VOCL’99)

autochtoon 1531 6,54 7,11 -,57 *)

allochtoon 311 6,42 6,79 -,37

verschil ,20

vmbo-kbl (VOCL’99)

autochtoon 1717 6,49 6,50 -,01

allochtoon 268 6,35 6,22 ,14

verschil ,15

vmbo-tl/gl (VOCL’99)

autochtoon 4308 6,52 6,42 ,10

allochtoon 598 6,40 6,02 ,38

verschil ,28

havo (VOCL’99)

autochtoon 3314 6,46 6,31 ,15

allochtoon 412 6,28 5,85 ,42

verschil ,27

vwo (landelijk)

autochtoon 27912 6,80 6,40 ,40

allochtoon 3606 6,67 6,02 ,65

verschil ,25

geeft de resultaten hiervan weer. Per vakkencluster 

wordt hun gemiddelde discrepantie tussen de twee 

eindexamencijfers vergeleken met dezelfde discrepan-

tie bij autochtone leerlingen. Die extra discrepantie ten 

opzichte van autochtone leerlingen wordt ook nog 

eens weergegeven voor alle allochtone leerlingen ge-
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De grootste verschillen in discrepantie 

zijn gevonden op havo en vmbo-tl/gl

zamenlijk. Op zowel havo als vmbo-tl/gl is gemiddeld 

voor alle vakken de extra discrepantie ten opzichte van 

autochtone leerlingen voor Turkse leerlingen 0,6 punt 

en voor Marokkaanse leerlingen 0,4 punt. Bij exacte 

vakken, moderne talen en economische vakken zijn 

die discrepantieverschillen nog groter: ze lopen, vooral 

bij Turkse leerlingen, soms op tot bijna 1 cijferpunt. Zo 

bedraagt op vmbo-tl/gl de extra discrepantie, of het 

discrepantieverschil met autochtone leerlingen bij 

moderne vreemde talen 0,95 cijferpunt.  

Geen expliciet schoolbeleid 
Uit de interviews is gebleken dat docenten in alle 

onderwijstypen in het algemeen wel weten van een 

discrepantie tussen het schoolexamencijfer en centraal 

examencijfer, maar dat ze zich niet bewust zijn van de 

grotere discrepantie bij allochtone leerlingen. Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat nergens een expliciet 

schoolbeleid wordt aangetroffen om dit etnische 

discrepantieverschil te minimaliseren. 

allochtone versus 

autochtone leerlingen

Turkse versus 

autochtone leerlingen

Marokkaanse versus 

autochtone leerlingen

vmbo-tl/gl (VOCL’99)

alle vakken samen 0,28 0,59 0,41

  Nederlands 0,15 0,31 0,30

  moderne vreemde talen 0,39 0,95 0,62

  zaakvakken 0,18 0,39 0,27*

  economische vakken 0,15 0,30 0,20*

  exacte vakken 0,45 0,70 0,60

havo (VOCL’99)

alle vakken samen 0,27 0,58 0,45

  Nederlands 0,11* 0,36* 0,42*

  moderne vreemde talen 0,19 0,55 0,18*

  zaakvakken 0,26 0,47 0,43

  economische vakken 0,41 0,73 0,59

  exacte vakken 0,41 0,89 0,56

* niet significant met p<0,01 (Student’s t-test); de overige waarden zijn significant

Tabel 2. 

De discrepantie tussen schoolexamencijfer en centraal examencijfer van allochtone leerlingen vergeleken met de-

zelfde discrepantie bij autochtone leerlingen, gemiddeld over alle vakken en per vakkencluster op vmbo-tl/gl en havo

Een goed plan van aanpak staat of valt natuurlijk ook 

met kennis over de achtergrond van de extra discre-

pantie van allochtone leerlingen. Is dat slechts hun 

taalachterstand of is er meer? 

Voorspellende leerlingkenmerken
Zijn er leerlingkenmerken die de discrepantie kunnen 

voorspellen? Om deze vraag te beantwoorden is geput 

uit kenmerken van leerlingen die in de onderbouw 

van het VO verzameld zijn in het kader van het VOCL’99 

onderzoek.

Leerprestaties en werkhouding

Twee groepen voorspellende leerlingkenmerken zijn 

als relevant naar voren gekomen: de objectieve leer-

prestaties in de onderbouw van het VO en de werk-

houding van de leerling. Bij VOCL’99-leerlingen zijn in 

de onderbouw objectieve – landelijk identieke en ge-

normeerde – toetsen afgenomen, bijvoorbeeld infor-

matieverwerking in leerjaar 1 en Nederlands tekstbe-
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Op het CE is ‘willen’ alleen niet voldoende,

leerlingen moeten het ook ‘kunnen’

grip in leerjaar 3. Bij leerlingen die op dergelijke toetsen 

relatief goed scoren, is de discrepantie op het eindexa-

men over het algemeen kleiner dan bij leerlingen die 

daar slechter op scoren. Dat geldt voor alle leerlingen, 

maar onder de laag scorende leerlingen bevinden zich 

relatief veel allochtone leerlingen. Hetzelfde doet zich 

voor bij werkhouding. Naarmate leerlingen in de derde 

klas hoger scoren op bijvoorbeeld prestatiemotivatie 

(te vertalen als “ijver”), meer tijd aan huiswerk besteden 

en meer gebruikmaken van een concrete leerstrategie 

waarin herhaling en inprenten een belangrijke rol 

spelen, is de discrepantie groter. Ook dit geldt voor alle 

leerlingen, maar allochtone leerlingen gebruiken deze 

leerstrategie relatief vaak en scoren hoger op presta-

tiemotivatie dan autochtone leerlingen. Zo vertaalt 

zich dit uiteindelijk in een grotere discrepantie voor 

allochtone leerlingen. 

Rapportcijfers

Opvallend is daarnaast dat de meer subjectieve indica-

toren voor leerprestaties, bijvoorbeeld de rapportcijfers, 

niet de extra discrepantie kunnen verklaren: allochtone 

leerlingen behalen nauwelijks lagere rapportcijfers op 

de algemene vakken dan autochtone leerlingen. Deze 

bevindingen gelden van vmbo-bbl tot en met vwo. Ze 

passen goed bij de veronderstelling dat in het gehele 

voortgezet onderwijs traject (ijverige) allochtone leer-

lingen door docenten bewust of onbewust worden 

overgewaardeerd op hun prestaties. 

Het eindexamen

Bijna alle geïnterviewde docenten verwijzen naar 

de systematiek van het eindexamen als het gaat om 

verklaringen voor de algemene discrepantie: het 

schoolexamen verschilt sterk van het centraal examen 

in omvang van de stof, de taligheid van de vraagstel-

lingen, het getoetste domein, de voorspelbaarheid van 

de onderwerpen, de beoordelingsprocedures en de 

herkansingsmogelijkheden. Aan oud havo- en vwo-

leerlingen is gevraagd in hoeverre deze verklaringen 

op henzelf van toepassing waren. Dit heeft geleid tot 

aanvullende verklaringen. In vergelijking met autochto-

ne leerlingen vonden allochtone leerlingen - ondanks 

een goede voorbereiding - het centraal examen vaker 

onverwacht moeilijk, waren ze daar vaker erg gespan-

nen, kwamen ze er vaker in tijdnood (vwo) en hebben 

ze vaker onderdelen van het schoolexamen herkanst 

(havo). Enerzijds komt hier de ijverige werkhouding van 

allochtone leerlingen weer naar voren, anderzijds lijkt 

er sprake te zijn van een niet-optimale voorbereiding 

op het CE; mogelijk speelt hier de beperkte manier 

van leren weer een rol of wordt het centraal examen 

onderschat. 

Conclusies
Als leerlingen in de onderbouw van het voortgezet on-

derwijs, of ze nu allochtoon of autochtoon zijn, goede 

objectieve leerprestaties laten zien – en zo aantonen 

dat ze het onderwijsniveau aankunnen – zal de discre-

pantie tussen het schoolexamencijfer en het centraal 

examencijfer gering zijn. Maar als ze het vooral van hun 

ijverige werkhouding moeten hebben, dan blijkt dat 

‘willen’ alleen niet voldoende is voor het centraal exa-

men; ze moeten het ook ‘kunnen’. Voor allochtone leer-

lingen betekent ‘het onderwijsniveau aankunnen’ ook 

voldoende taalvaardig zijn: informatieverwerking en 

Nederlands tekstbegrip blijken er immers toe te doen. 

Maar scholen doen weinig om de taalachterstand van 

veel allochtone leerlingen te verkleinen, zodat die op 

het eindexamen waarschijnlijk nog steeds bestaat. Bij 

voldoende taalvaardigheid is de discrepantie bij het 

eindexamen gering. Is die onvoldoende, dan weten 

ijverige allochtone leerlingen nog wel te compense-

ren op het schoolexamen, maar niet op het centraal 

examen. De systematiek van het schoolexamen biedt 

daarvoor diverse mogelijkheden.

Oplossingen
Deze onderzoeksresultaten bieden diverse aankno-

pingspunten om de ongewenste extra discrepantie 

tussen de eindexamencijfers bij allochtone leerlingen 

tegen te gaan. 

Gedifferentieerde informatie

Ten eerste moeten scholen meer alert zijn op de eind-

examenresultaten in het algemeen en discrepanties 

tussen schoolexamencijfers en centraal examencijfers 

in het bijzonder. Ze zouden daar ook meer op moeten 

sturen. Gedifferentieerde informatie, per vak, per klas/

docent, en ook in de vorm van discrepanties en extra 
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Een structureel taalbeleid op scholen voor 

voortgezet onderwijs is hard nodig

discrepantie is daarvoor nodig. Lage centraal examen-

cijfers, grote discrepanties en relatief grote discrepan-

ties bij allochtone leerlingen moeten een signaal zijn 

voor de school, de secties en de individuele docenten. 

Volgens de Inspectie van het Onderwijs (2007b) is op 

ruim tweederde van de scholen niet voorzien in een 

procedure waarin de vaksecties zich jaarlijks moeten 

verantwoorden over de kwaliteit van de schoolexa-

mens. 

Structureel taalbeleid

Ten tweede is een structureel taalbeleid op scholen 

voor voortgezet onderwijs hard nodig. Veel scholen 

willen dat ook wel, maar weinig scholen realiseren 

het ook. Als het al lukt, dan is het vooral in de lagere 

onderwijstypen. 

Objectief toetsen van leerprestaties

Ten derde kan het objectief toetsen van de leerpres-

taties in de onderbouw veel duidelijk maken. Het kan 

leraren behoeden voor het te lang doorzetten van te 

positieve - subjectieve - beoordelingen. Alle leerlingen 

hebben hier baat bij. Wijken de rapportcijfers systema-

tisch af van de objectieve toetsresultaten, dan is er ten-

minste nog tijd om te achterhalen wat er aan de hand 

is en om eventueel passende maatregelen te nemen. 

Geschikte mogelijkheden hiervoor zijn de toetsen van 

het Volg- en adviessysteem (VAS) van Cito, die vergelijk-

baar zijn met de toetsen uit het leerlingvolgsysteem in 

het basisonderwijs. Wat betreft een ijverige werkhou-

ding liggen de zaken anders. Het is natuurlijk onzinnig 

om die tegen te gaan. Maar pure ijver belonen via de 

beoordeling gedurende het schooltraject werkt mo-

gelijk de discrepantie in de hand en zou dus vermeden 

moeten worden. Op het centraal examen telt immers 

ook alleen de prestatie, niet de voorafgaande inspan-

ning. 
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WEBGAME GEBASEERD REKENEN OP DE BASISSCHOOL

Rekentuin.nl: combinatie van
oefenen en toetsen

Met behulp van moderne ICT middelen, nieuwe psy-

chometrie en op basis van recente inzichten in de ont-

wikkelingspsychologie hebben de auteurs een nieuw 

oefen-volgsysteem voor het onderwijs ontwikkeld. 

Dit systeem combineert het oefenen van vaardighe-

den en het monitoren (toetsen) van ontwikkeling. De 

eerste uitwerking van dit systeem is Rekentuin.nl, een 

webgame gebaseerd, adaptief oefen-volgsysteem 

voor het rekenen op de basisschool. Dit artikel legt 

uit hoe dit systeem werkt en welke mogelijkheden 

het biedt. Kernvraag is of dit type ‘low stakes’ testsys-

temen ook potentie heeft voor examens.

Han van der Maas, Sharon Klinkenberg en Marthe Straatemeier

Innovaties achter Rekentuin.nl
Computerspelletjes

Mensen besteden enorm veel tijd aan spelletjes. Dat 

kunnen puzzels zijn, gezelschapsspelletjes, sport, en 

tegenwoordig vaak (online) gaming. Een interessant 

aspect is dat in de meeste games ook vaardigheden 

worden gemeten. Van telspelletjes voor kleuters tot 

geheugenspelletjes voor bejaarden. Blijkbaar zijn 

mensen bereid om vaardigheidstests voor hun plezier 

te doen als ze in een spelvorm worden gegoten. 

Spelletjes worden daarom door onderwijsinstellingen 

en bedrijven steeds vaker ingezet als lesmiddel. Het 

kan interessant zijn om vanuit een psychometrisch 

oogpunt computerspelen te analyseren. In zulke 

spelen worden vaardigheden gemeten en vergeleken. 

Het is bijvoorbeeld opvallend dat erg veel games het 

concept ‘level’ gebruiken waar in de psychometrie met 

continue scores gewerkt wordt. Het gebruik van ‘levels’ 

is zo algemeen dat we ons moeten afvragen waarom 

deze zo gewaardeerd worden. Misschien kan de psy-

chometrie hier iets van leren of andersom bijdragen 

aan een optimaal gebruik van ‘levels’ in de scoring van 

games.

Online

Rekentuin.nl is in essentie een website waarop kinde-

ren een tuintje met plantjes onderhouden door regel-

matig rekenspelletjes te spelen (figuur1). Het niveau 

van de items in de rekenspelletjes wordt bepaald door 

een nieuw adaptief algoritme. Idealiter spelen kinde-

ren wekelijks of zelfs dagelijks ter vervanging van de 

sommen die ze in hun schriftjes maken. De responsen 

van de kinderen worden automatisch geanalyseerd en 

teruggekoppeld naar de leerkrachten in de vorm van 

foutenanalyses, groeicurven en andere vergelijkingen. 

Het adaptieve algoritme zorgt dus tegelijkertijd voor 

adequaat oefen- en testmateriaal. Bovendien dienen 

de data als bron voor wetenschappelijk onderzoek. 

Responsetijden

Een vernieuwing is dat de responsetijden van 

In 2009 heeft de Rekentuin op het NVE congres (26 november 2009) de 

Stichting Solberg-Verlinden/Wynand Wijnen aanmoedigingsprijs ont-

vangen. De Rekentuin is ontwikkeld aan de vakgroep Psychologische 

Methodenleer van de Universiteit van Amsterdam. De jury noemde het 

project psychometrisch vernieuwend en van belang voor de praktijk van 

het rekenonderwijs. Met name wees de jury erop dat bij de schatting van 

de rekenvaardigheid niet alleen rekening wordt gehouden met het al dan 

niet correct beantwoorden van de items, maar ook met de tijd die het kind 

heeft besteed aan ieder item. Verder wordt de schatting van de itemmoei-

lijkheden steeds verbeterd door gebruik te maken van een methode die is 

gebaseerd op het ELO-ratingsysteem uit de schaakwereld. 

Op Rekentuin.nl kunt u een demo account aanmaken om de Rekentuin in 

werking te zien.



www.e-xamens.nl  EXAMENS - december 2010 - NR 4  11

kinderen worden meegewogen in de scores en de 

schatting van de rekenvaardigheid. Dit gebeurt door 

kinderen een scoringsregel op te leggen. Deze ‘high 

speed, high stakes’ regel houdt in dat kinderen hoger 

scoren als ze snel een correct antwoord geven. Een 

snel incorrect antwoord leidt echter tot een hele 

lage score. Gokken is dus riskant. Deze regel geeft het 

oplossen van rekenitems al meer het karakter van een 

spel. In standaard adaptieve tests worden items aan-

geboden waarop de kans op correct steeds ongeveer 

50% is. Voor kinderen, en vaak ook voor volwassenen, 

is dat demotiverend. Voordeel van de scoringsregel 

is dat door het meenemen van reactietijden ook 

makkelijke items kunnen worden afgenomen, omdat 

juist op makkelijke items antwoordsnelheid informatie 

verschaft over vaardigheid. 

Elo rating systeem

Een andere vernieuwing is de toepassing van het 

Elo rating systeem uit het schaken voor het schat-

ten van zowel de vaardigheid van de kinderen als de 

moeilijkheid van de items. Schakers krijgen een rating 

(vaardigheidsschatting) op basis van de uitslagen van 

onderlinge schaakpartijen. In de Rekentuin spelen 

kinderen tegen items als waren het schaakpartijen. In 

gewone computer adaptieve tests moeten eerst de 

itemmoeilijkheden in een dure pretest fase bepaald 

worden. In dit systeem is dat niet meer nodig. Zowel 

de vaardigheidsschattingen als de itemmoeilijkheden 

worden voortdurend aangepast op basis van de ant-

woorden van spelers op items. Bij dit systeem kunnen 

startwaarden worden meegegeven aan de kinderen 

en de items, maar dit is niet noodzakelijk. In de Reken-

tuin krijgen kinderen een initiële vaardigheidsschat-

ting op basis van hun leeftijd. De initiële itemmoeilijk-

heden worden bepaald op basis van somkenmerken.

Ontwikkeling van kinderen

Met de Rekentuin is het mogelijk om hoogfrequente 

data over de ontwikkeling van kinderen te verzamelen, 

bijvoorbeeld hoe een kind een bepaald item over de 

weken heen beantwoordt. Figuur 2 geeft een voor-

Figuur 1 Screenshot Rekentuin

Spelletjes worden steeds vaker 

ingezet als lesmiddel
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beeld. In de grafiek van figuur 2 staat op de x-as de 

week waarin het item is gemaakt en op de y-as de re-

actietijd. Het antwoord ‘?’ betekent dat het kind op het 

vraagteken heeft geklikt. In eerste instantie antwoordt 

dit kind snel maar kiest het bijna altijd voor het vraag-

teken. Halverwege week 42 leert het kind het correcte 

antwoord en antwoordt hij of zij met wisselende 

reactietijden. Dit wordt gevolgd door een periode van 

snelle en grotendeels correcte antwoorden.

Werkt Rekentuin.nl?
Er maken momenteel al duizenden kinderen gebruik 

van de Rekentuin. Per dag komen ongeveer 50.000 

responsen binnen, in totaal al meer dan 18 miljoen. 

Kinderen spelen veel op school maar ook thuis. Ruim 

1/3 van de responsen worden verzameld buiten 

schooltijd. Er zijn nu 12 spelletjes ontwikkeld waar-

onder de hoofddomeinen van het hoofdrekenen 

(optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). De 

betrouwbaarheid van de testen is hoog. De correlatie 

tussen domeinen als optellen en aftrekken is bijvoor-

beeld .91. De correlatie met de scores van het Cito 

leerlingvolgsysteem is ook hoog (≈.8). 

De toekomst
Individuele leerlijnen

Op basis van technologische ontwikkelingen is een 

spoedige doorbraak te voorzien als het gaat om het 

individueel gebruik van computers in het onderwijs. 

De schriftjes, die leerkrachten na schooltijd elke dag 

moeten corrigeren, gaan verdwijnen. Het is goed 

denkbaar dat basisschoolleerlingen over enkele jaren 

de Ipad uit hun laatje pakken om, onder meer, taal en 

rekenen te oefenen. Computer adaptieve monitoring 

systemen als Rekentuin komen dan goed van pas. 

Leerkrachten hoeven zich niet meer bezig te hou-

den met toetsen, oefenen en nakijken maar kunnen 

zich richten op individuele instructie op basis van de 

informatie de zij verkrijgen van dergelijke systemen. 

Leerlingen kunnen veel meer dan nu, op hun eigen 

niveau werken en individuele leerlijnen volgen. Uit de 

data, verzameld met de Rekentuin, blijkt dat de indi-

viduele verschillen in rekenvaardigheid groot zijn. Op 

het domein optellen scoren bijvoorbeeld 19% van de 

kinderen in groep 4 boven het gemiddelde van groep 

5 en 7% zelfs boven het gemiddelde van groep 6. 

Blijven vernieuwen

De Rekentuin zal zich in verschillende opzichten 

blijven vernieuwen. Uiteraard ligt het voor de hand 

het aantal rekendomeinen uit te breiden. Binnenkort 

zal bijvoorbeeld klokkijken beschikbaar worden. Een 

andere vernieuwing is een betere verbinding met 

instructie via de foutenanalyses. Leerkrachten en 

leerlingen krijgen dan directe toegang tot bijvoor-

beeld rekeninstructievideo’s gekoppeld aan bepaalde 

typen fouten. Zo zal een leerling die veel fouten maakt 

in sommen met nullen (bv. 7000 - 3000 = 6700) direct 

toegang krijgen tot een scala aan filmpjes waarin deze 

fouten worden aangepakt. Dit levert tevens weer inte-

ressante onderzoeksdata op over de effectiviteit van 

instructiemethodes. Weer een andere vernieuwing be-

treft het onderhoud van de itembank door gebruikers. 

Leerkrachten en misschien zelfs kinderen mogen dan 

nieuwe items toevoegen en beheren. Het idee is om 

een zelforganiserend adaptief oefen- en volgsysteem 

te creëren waarin gebruikers zelf voor inhoud zorgen 

en de psychometrische parameters zich voortdurend 

Figuur 2 Voorbeeld van dataverzameling over de ontwikkeling van een kind

Kinderen spelen de Rekentuin

veel op school maar ook thuis
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automatisch aanpassen. Uiteraard onder continue 

monitoring ter bewaking van de kwaliteit.

Een taal equivalent

Uiteraard is de computer adaptieve monitoring 

technologie niet alleen bruikbaar voor rekenen en 

voor kinderen. Zo werkt het team momenteel aan een 

taal equivalent van de Rekentuin. Maar uiteindelijk is 

deze technologie bruikbaar voor alle gevallen waarin 

veel geoefend moet worden. Een voorbeeld is het 

statistiekonderwijs in de sociale wetenschappen. Met 

een itembank van enkele honderden opgaven is een 

‘statistiektuin’ redelijk snel te realiseren, vooral als do-

centen en studenten zelf bereid zijn items in te voeren.

Low en high stakes testing
Vergelijking van prestaties in Rekentuin

Hoe verhoudt deze technologie zich nu met examens 

en andere tests waaraan belangrijke beslissingen zijn 

verbonden (high stakes tests)? Rekentuin is in eerste 

instantie een typisch voorbeeld van low stakes testing. 

Er zijn geen normen die zijn gebaseerd op een zorg-

vuldig uitgevoerd normeringsonderzoek. Maar omdat 

er inmiddels honderden gebruikers per leeftijdsgroep 

zijn, is het mogelijk een indicatie te geven van een 

percentielscore. Een leerkracht kan eenvoudig zien dat 

een leerling uit de klas op bijvoorbeeld vermenigvul-

digen tot de beste 10% leerlingen behoort maar op 

aftrekken onder het gemiddelde scoort. Er is echter 

geen controle op de samenstelling van de steekproef. 

Het is denkbaar dat de ruim honderd scholen die 

nu gebruikmaken van Rekentuin voorop lopen in 

het rekenonderwijs, maar even goed kan beweerd 

worden dat juist zwakke scholen een dergelijk product 

afnemen.

Ook controle is een probleem. Kinderen spelen in de 

Rekentuin in de meest uiteenlopende omstandighe-

den. Soms speelt een kind zelfstandig in de klas waar 

op dat moment toevallig veel afleiding is, een andere 

keer speelt het thuis waar een vader of moeder moge-

lijk hulp kan bieden.

Uiteindelijk zullen deze nadelen wel meevallen. Hoe 

groter het aantal deelnemers wordt hoe betrouwbaar-

der de percentielscores worden. Bovendien wordt ook 

gebruik gemaakt van andere scoringssystemen waarin 

de prestatie van kinderen wordt uitgedrukt in het 

verwachte scoringspercentage op de hele itembank. 

Men hoeft niet zo bang te zijn voor vals spel. Een 

kind dat op een avond sterk in rating stijgt dankzij 

de hulp van een familielid wordt de eerstvolgende 

keer vanzelf, dankzij het adaptieve toetsingsmodel, 

geconfronteerd met veel moeilijkere items. Zijn of haar 

rating zal dan net zo snel weer dalen. Aan de andere 

kant kunnen kinderen die een keer slecht scoren, hun 

score de volgende dag alweer goed maken. Faalangst 

speelt een veel minder grote rol dan bij examens. Als 

kinderen jarenlang regelmatig oefeningen maken in 

dit adaptieve monitoringsysteem, zullen incidentele 

uitschieters naar boven of naar beneden geen rol 

spelen. 

Combineren met examens

Een incidentele meting met een low stakes test zal 

natuurlijk nooit een vervanging zijn voor een goed 

opgezet examen. Indien op een gekozen tijdstip de 

vaardigheid van een persoon moet worden vastge-

steld, geeft een examen met een zorgvuldig uitge-

voerd normeringsonderzoek een beter beeld.  Maar 

het is wel de vraag of het belang van examens niet 

zal afnemen als er meerjarige ontwikkelingsprofielen 

beschikbaar zijn gebaseerd op low stakes monitoring-

systemen. De Cito eindtest op de basisschool heeft 

ook in belang ingeboet door het succes van het Cito 

leerlingvolgsysteem. Na 7 jaar volgen kan de eindtest 

eigenlijk niet meer voor grote verrassingen zorgen. 

Ook voor het voortgezet en hoger onderwijs is zo’n rol 

voor monitoringsystemen denkbaar. Op deze manier 

kunnen knelpunten eerder worden vastgesteld en 

aangepakt waardoor hogere slagingspercentages 

worden bereikt op de examens. 

Voorlopig lijkt een combinatie van hoogfrequente 

low stakes volgsystemen en incidentele high stakes 

examens de beste oplossing. Dan heeft men zowel 

de beschikking over nauwkeurige groeiprofielen van 

kinderen als over goed genormeerde toetscores.

  De heer prof.dr. H.L.J. van der Maas, de heer drs. S. 

Klinkenberg en mw. drs. M. Straatemeier zijn verbonden 

aan de universiteit van Amsterdam (UvA) en Oefen-

web.nl, het spin-off bedrijf van de UvA waar de Reken-

tuin nu onder valt. E-mail: h.l.j.vandermaas@uva.nl.

De individuele verschillen in

 rekenvaardigheid in de Rekentuin zijn groot
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Terecht of niet?

Henk van Berkel

Samen naar de toets, ja
gezellig - maar voorkomen is beter
Dat studenten samenwerken in het onder-

wijs is alleen maar goed. Dat ze ook tijdens 

de toets samenwerken, valt niet altijd in 

goede aarde, ook al betreft het een toets 

die je samen mag maken. Zo bewijst de 

uikomst van onderstaande beroepszaak. 

Maar gaat de docent vrijuit?

De zaak
Een toets aan een universiteit werd per computer afgenomen. 

Studenten mochten er twee aan twee aan werken. Vooraf dienden 

de studenten de aanwezigheidslijst te tekenen. De docent consta-

teerde dat er 24 studenten in de computerzaal aanwezig waren, 

maar dat er 23 studenten de lijst hadden ondertekend. Ook na 

herhaalde verzoeken maakte geen enkele student kenbaar dat hij/

zij nog niet had ondertekend. Ieder tweetal studenten kreeg de 

vragen aangeboden per computer en op een antwoordformulier 

gaven zij het antwoord. Overal in de zaal zaten stelletjes de com-

putertest te maken. Ook de studente waar deze beroepszaak om 

draait, was samen met een medestudent de toets aan het maken. Bij 

het inleveren van de toets ging het fout. Op het antwoordformulier 

stond maar een enkele naam.

Beide studenten werden ter verantwoording geroepen. Het bleek 

dat de medestudent de student was die de aanwezigheidslijst niet 

had ondertekend. De medestudent had de toets reeds eerder ge-

maakt. Ook bleek dat er een opvallende overeenkomst was tussen 

de antwoorden van de medestudent op zijn eerdere toets en de 

antwoorden van de studente.

Na het gesprek stelde de examencommissie vast dat er sprake was 

van ernstige fraude en legde een vergaande straf op: niet alleen 

werd de betreffende toets ongeldig verklaard, ook mocht zij gedu-

rende de tentamenperiode geen toetsen meer afleggen. De straf 

werd uitsluitend opgelegd aan de studente, en niet aan de mede-

student. De reden hiervoor laat zich niet meer achterhalen.

Het verweer 
De studente

De studente erkende dat zij goed bevriend was met de medestu-

dent, maar dat de medestudent haar niet had geholpen. Hij was er 

slechts voor de gezelligheid en zijn opmerkingen gingen niet verder 

dan “lukt het?” en “waar zit je?”. De studente aanvaardde wel een 

sanctie, maar zij vond de sanctie te zwaar te meer omdat er naar 

haar idee geen overtuigende bewijzen van fraude waren. 

De examencommissie

De examencommissie stelde dat de studente wist dat zij zich niet 

mocht laten vergezellen door een derde die zich niet had aange-

meld. Daardoor was de fraude vooraf gepland. Dat maakte de zaak 

in hoge mate ernstig. 

Uitspraak
Ook deze uitspraak van het College van Beroep begint met een 

typerende uitspraak: het is niet aan het College te oordelen of er al 

dan niet examenfraude is gepleegd, maar enkel of de examencom-

missie redelijkerwijze tot de conclusie is kunnen komen dat de 

studente fraude heeft gepleegd en, eventueel in tweede instantie, 

of de strafmaat in verhouding staat tot de overtreding.

In beide gevallen oordeelt het College ten gunste van de examen-

commissie. Ja, de commissie kon in redelijkheid tot de conclusie ko-

men dat er fraude is gepleegd en ja, de strafmaat is niet onredelijk.

Conclusie
Groepswerk bij tentamens blijft lastig. De ene keer is er het pro-

bleem van de ‘meelifter’, een student die onevenredig profiteert 

van inspanningen van andere studenten, de andere keer krijgt 

een student oneigenlijke hulp. Dat laatste is hier het geval. Het lijkt 

een recht-toe-recht-aan beroepszaak. Er is een studente die fraude 

pleegt. Zij wordt betrapt en krijgt straf. Helder.
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Terecht of niet?

Maar toch lijkt het er op dat de studente in haar verweer een 

belangrijk verdedigingsargument heeft gemist. De docent in deze 

beroepszaak had namelijk in een vroeg stadium de fraude kunnen 

voorkomen door nauwgezetter de aanwezigheidlijst te controleren. 

Immers, er waren 24 studenten in de zaal, terwijl er 23 handtekenin-

gen op de lijst stonden. Hij heeft echter die moeite niet genomen. 

Dat is hem kwalijk te nemen. 

Docenten hebben ook de taak fraude zo goed mogelijk te beletten 

en in dit geval had een zorgvuldige controle vooraf waarschijnlijk 

de studievertraging voor de studente kunnen voorkomen. Die rede-

nering pleit uiteraard de studente niet vrij, maar docenten moeten 

hun verantwoordelijkheid nemen om studenten van het plegen van 

fraude af te houden.

De heer dr. H.J.M. van Berkel is hoofdredacteur van EXAMENS en werkzaam aan de 

Universiteit van Maastricht. E-mail. H.vanBerkel@EDUC.unimaas.nl.

Gesignaleerd
Advies: landelijke norm mbo- en hbo-examens
Nos.nl: woensdag 13-10-2010 

Beroepsopleidingen moeten net als middelbare scholen een landelijke norm invoeren voor hun examens. Dat staat in een advies 

van de Onderwijsraad aan de Tweede Kamer.

“Een objectieve norm garandeert de onderlinge vergelijkbaarheid van diploma’s in het beroepsonderwijs”, schrijft de Onderwijsraad.

Uit onderzoek van de raad blijkt dat er te weinig vertrouwen van werkgevers en docenten is in de waarde van vooral mbo- en hbo-

diploma’s. Nu bepaalt elke opleiding zelf het niveau van examens en diploma’s.

Ook is er veel onduidelijkheid over de waarde van de diverse diploma’s en is het toezicht op de examens niet goed geregeld. De 

Onderwijsraad benadrukt dat er nu niets mis is met de kwaliteit van de diploma’s, maar wel dat het beter kan en moet

staan onder
toezicht van de

Ook de examens
behorende bij de
pensioenopleidingen 
van 
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Gastcolumn

Joost Dijkstra

Het mondeling examen als 
statussymbool
Wat schrijf je in je laatste column van een serie? Niet dat ik een curri-

culum in gedachte had toen ik begon, maar ik wil de afsluiting toch 

enige status geven. Terugkijkend heb ik in vorige columns toetsing 

vooral benaderd als een manier om de competentie van studenten 

vast te stellen en deels hun leergedrag te beïnvloeden. Een functie 

van toetsing die ik daarbij niet heb meegenomen, sterker nog, waar 

ik tot voor kort nog nooit aan had gedacht, is de functie van het 

examen als statussymbool.

In dit geval gaat het niet over de status ‘toelating tot de arbeids-

markt’. Het gaat over een mondeling examen dat geen ‘formele’ 

invloed heeft op je carrière. Ja echt, dat bestaat… De waarde ligt 

dan ook alleen in het verworven aanzien in de sociale omgeving. 

Bij de keuze van het toetsinstrument is het doel (en dus ook de 

functie) van enorm belang als het gaat om de eisen die gesteld 

moeten worden aan de drie bekendste kwaliteitseisen: betrouw-

baarheid, validiteit en impact op leergedrag. Het mondeling examen 

voldoet niet als je kijkt naar de betrouwbaarheid van één monde-

ling met één examinator, maar meestal zijn meer examens en meer 

examinatoren te duur. 

Voor validiteit lijkt een mondeling een prima instrument, althans 

op het eerste gezicht. Studenten kunnen flexibel en op maat 

beoordeeld worden. Als studenten verschillend onderwijs krijgen, 

bijvoorbeeld tijdens een stageperiode, dan kunnen de vragen op 

maat worden gemaakt zodat de student niet als eenheidsworst 

wordt benaderd. Helaas is het onderwerp van het mondeling vaak 

sterk gerelateerd aan de hobby van de examinator.

‘Maar een mondeling stuurt toch het leergedrag?”, dat is zeker zo, 

studenten zijn bang voor een mondeling dus studeren ze harder… 

Of: ze zoeken uit wat de interesses zijn van de examinatoren en 

bereiden dat onderwerp net wat beter voor dan de rest en laten 

tijdens het examen tussen neus en lippen door even vallen dat het 

zo’n interessant onderwerp is, baat het niet dan schaadt het niet.

Dit lijkt een pleidooi tegen het mondeling examen… en dat is het 

ten dele ook…, maar dat komt vooral omdat de uitvoering vaak niet 

strookt met de theoretische potentie. Toch is er één praktijk waarin 

een mondeling zijn doel bereikt…, al wordt het niet snel toegege-

ven dat het doel het verlenen van status is. Dat is het formatieve 

mondeling examen, waarbij de sociale druk en het belang om het 

te halen zo hoog worden, dat het eigenlijk een summatief examen 

is geworden. Haal je het namelijk niet, dan voldoe je blijkbaar niet 

aan de gepercipieerde standaard en ben je niet gelijkwaardig aan 

je collega’s. Haal je het wel, dan heb je de status bereikt van erkende 

expertise. ‘Ik heb me bewezen tegenover de hooggewaardeerde 

en hooggeleerde professor in de kunde, die mij het vuur aan de 

schenen heeft gelegd’.

Moet dit mondeling worden afgeschaft? Ja, op toetstechnische 

gronden wel, maar het zal nooit (althans niet binnen afzienbare 

tijd) gebeuren. Het geloof in het mondeling bij examinatoren, 

geëxamineerden en hun sociale omgeving is zo groot dat het een 

belangrijke functie blijft vervullen in de eigen legitimering van het 

expert-zijn. Na een lange discussie over de betrouwbaarheid sloot 

een examinator dan ook af met: “Het mag dan misschien minder 

betrouwbaar zijn, maar ik vind het wel belangrijk, want ik krijg zo wel 

een goed beeld van de kandidaat”. Waarop een ander: “Ik ben toch 

ook zo getoetst; ben ik dan niet goed genoeg?”.

De heer J. Dijkstra is werkzaam aan de universiteit van Maastricht. 

E-mail: joost.dijkstra@educ.unimaas.nl.

staan onder
toezicht van de

Ook de EVC procedures 
van
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Een interactief beeldscherm-
examen voor het vmbo

In het voortgezet onderwijs nemen beeldscherm-

examens een steeds grotere plaats in. De examen-

vragen worden daarbij gesteld en beantwoord met 

de computer. Meestal is het bronnenmateriaal sta-

tisch, zoals een tekst, afbeelding of diagram. Maar 

steeds vaker wordt met behulp van flashanimaties 

de interactie met de kandidaat gezocht. In dit artikel 

bespreken de auteurs het functioneren van een in-

teractief beeldschermexamen natuur- en scheikun-

de (NaSk) voor de basisberoepsgerichte leerweg. 

Inleiding
Beeldschermexamens hebben vele voordelen boven 

papieren examens. Kandidaten vinden een beeld-

schermexamen doorgaans aantrekkelijker. De compu-

ter neemt de correctie vaak geheel of gedeeltelijk van 

de docent over. Flashapplicaties voegen audiovisuele 

effecten en animaties aan het beeldscherm toe en 

bieden nieuwe mogelijkheden tot interactie met de 

kandidaat. Daardoor kunnen kennis en vaardigheden 

op een realistische manier geëxamineerd worden, 

bijvoorbeeld via simulatie. Bovendien maken interac-

tieve flashes het examen levendiger voor de kandi-

daten. Van belang is dat leerlingen met de nieuwe 

applicaties overweg kunnen en begrijpen wat er van 

hen verwacht wordt. Het is immers niet de bedoeling 

dat het examen vooral computervaardigheid meet in 

plaats van vakkennis en vakvaardigheden. 

Dit artikel gaat in op het functioneren van een in-

novatief en interactief beeldschermexamen NaSk. Bij 

de introductie is een gebruikersonderzoek gehouden 

waarin de volgende twee vragen centraal stonden:

Hoe gaan examenkandidaten feitelijk om met 

flashanimaties?

Hoe kunnen examenmakers de interactie tussen 

kandidaat en beeldschermexamen verbeteren?

Voorbeelden van opgaven
Twee karakteristieke opgaven uit het onderzochte 

experimentele beeldschermexamen NaSk worden 

hierna gepresenteerd. De eerste opgave is een 

simulatie waarbij de kandidaten de spanning van een 

batterij meten met een multimeter (zie figuur 1). 

De tweede voorbeeldopgave gaat over de zwaarte-

kracht die een man op een katrol uitoefent. De kandi-

daat moet een onder een illustratie gepositioneerde 

krachtenpijl naar het juiste aangrijppunt slepen en 

daarbij de juiste richting en grootte (in Newton) 

aangeven door het begin- en eindpunt van de pijl te 

manipuleren (zie figuur 2).

Het onderzoek
Een onderzoeksversie

Uit de interactieve beeldschermopgaven voor het 

vak NaSk is een onderzoeksversie met tien karakte-

ristieke opgaven samengesteld. Deze is voorgelegd 

aan 45 vierdejaars vmbo-bb eindexamenkandidaten. 

In het gebruikersonderzoek is de interactie van de 

kandidaat met het beeldscherm geregistreerd met 

behulp van een combinatie van een checklist, hardop 

denkprotocollen en interviews na afloop van het exa-

men. De inhoud van de checklist is gebaseerd op een 

taakanalyse van de handelingen die ten minste nood-

zakelijk zijn om de opgaven volgens de bedoelingen 

van de examenmaker te kunnen maken. Daarnaast 

zijn handelingen geobserveerd die daarmee strijdig 

zijn en die wijzen op tijdverlies, onzekerheid en/of 

frustratie bij de examenkandidaat. De kandidaten is 

gevraagd hun gedachten tijdens het maken van de 

opgaven hardop te verwoorden. Daarnaast zijn de 

Jojk Wesseling en Hans Kuhlemeier

EERSTE ERVARINGEN
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kandidaten na afloop van de examenafname enkele 

vragen gesteld. 

Gebruikersvriendelijkheid van de nieuwe opga-

ven 

Het onderzoek geeft informatie over hoe kandida-

ten omgaan met de beide hiervoor gepresenteerde 

voorbeeldopgaven. 

De opgave Spanning meten (zie figuur 1) functioneer-

de beter dan de meeste andere opgaven. Van de kan-

didaten begrijpt 18% na het lezen van de opgave niet 

welke handelingen van hem of haar verwacht wor-

den, 11% herleest de opgave meerdere keren, 11% 

zoekt op het scherm (tevergeefs) naar hulp of uitleg 

en 20% klikt door naar de volgende vraag zonder een 

spanningswaarde in het vakje in te vullen. Een deel 

van hen heeft niet in de gaten dat ze de meetpen-

nen kunnen verslepen omdat de handvatten moeilijk 

herkenbaar zijn. Ook levert de visuele weergave van 

de batterij problemen op. In de lessen zijn kandidaten 

gewend de spanning op de batterij zelf te meten. 

Op het beeldscherm zijn de aansluitpunten echter 

Het examen moet vakkennis en -vaardigheden

meten en niet vooral computervaardigheid 

Figuur 1 Voorbeeldopgave Spanning meten

Figuur 2 Voorbeeldopgave Man overzetten
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aangegeven met zwarte punten naast de batterij. 

Velen probeerden de pennen dan ook tevergeefs aan 

te sluiten op de positieve en negatieve polen van 

de batterij. Een van de kandidaat verwoordde dit als 

volgt: “Ik zie dat dit de batterij is, maar als ik de meet-

pennen op de plus en min zet dan zie ik niks op dat 

apparaatje. Dat zou toch wel moeten, of moet ik het 

op de draden meten?” Een van de vele adviezen was 

de schematische visualisatie te vervangen door een 

meer werkelijkheidsgetrouwe 3D-animatie (waarmee 

ook de meetpennen en handvatten duidelijker zicht-

baar worden). De opgave Man overzetten (zie figuur 2) 

functioneerde minder goed. Van de kandidaten heeft 

36% na het lezen van de opgave geen idee wat er van 

hem of haar verwacht wordt, 11% herleest de opgave 

meerdere keren en 44% klikt door naar de volgende 

vraag zonder de handelingen die nodig zijn voor de 

beantwoording uitgevoerd te hebben. Veel kandi-

daten snappen niet dat de illustratie een belangrijk 

onderdeel van de opgave is. Een kenmerkende reactie 

was: “Ik wist niet dat ik de pijl in het plaatje moest 

slepen. Meestal staan de plaatjes erbij omdat dat leuk 

is, dus ik wist niet dat ik er hier iets mee moest doen. 

Ik kon de katrol ook niet vinden, maar ik dacht dat ik 

niet goed keek.” Van de kandidaten heeft 44% moeite 

met het herkennen van de katrol die groter weerge-

geven had kunnen worden. Ook de pijl functioneert 

niet zoals bedoeld door de examenmaker. Velen zien 

de pijl niet als krachtenpijl die zij kunnen verslepen 

en hebben niet door dat ze het begin- en eindpunt 

individueel kunnen manipuleren. 

Hoe kandidaten denken over de vorm van het 

examen

Voorafgaand en na afloop van de afname is de 

kandidaten gevraagd naar hun voorkeur voor een 

schriftelijk of een beeldschermexamen. Op beide mo-

menten geven ongeveer vier op de vijf kandidaten de 

voorkeur aan een beeldschermexamen. De belang-

rijkste redenen zijn dat ze minder hoeven te schrijven, 

dat het beeldschermexamen leuker is om te doen en 

dat ze meer kunnen uitproberen of herstellen. Een 

derde van de kandidaten geeft ook ‘overige’ redenen 

aan, zoals ‘het beeldschermexamen is gemakkelij-

ker’ of ‘het beeldscherm biedt meer houvast bij het 

beantwoorden van de vragen’. 

De kandidaten die geen voorstander van een beeld-

schermexamen zijn, noemen onder meer dat ze in 

een schriftelijk examen meer zelf een oplossing voor 

een opgave kunnen geven, ze makkelijker dingen 

kunnen onderstrepen of aantekeningen maken. Zij 

vinden het beeldschermexamen soms verwarrend en 

onduidelijk en zeggen dat je sommige dingen met 

een muis minder nauwkeurig kan aangeven. 

Aanbevelingen ter verbetering
Het onderzoek laat zien dat de nieuwe interactieve 

beeldschermexamens ruime mogelijkheden tot 

verbetering bieden. Hieronder staan enkele aanbeve-

lingen voor de makers van de nieuwe opgaventypen. 

Voor specifieke aanbevelingen met betrekking tot 

individuele opgaven kan worden verwezen naar het 

volledige onderzoeksrapport (Wesseling, 2010). 

Probeer nieuwe opgaventype van tevoren uit

Het initiatief voor een nieuw opgaventype ligt 

doorgaans bij een examenmaker. Die wordt daarbij 

ondersteund door een grafisch ontwerper, een mul-

timediaspecialist en/of een Flash-programmeur. De 

keuze, specificatie en ontwikkeling van een interac-

tieve beeldschermopgave is behalve op universele 

ontwerpregels gebaseerd op intuïtie en gezond ver-

stand. Nieuwe opgaventypen worden doorgaans niet 

aan kleinschalig gebruikersonderzoek onderworpen, 

uitzonderingen daargelaten (Kuhlemeier & Sinkeldam, 

2003; Van Duurling, 2009). Dit type onderzoek levert 

met relatief weinig inspanning en kosten een breed 

scala aan aanwijzingen voor verbetering op waar-

mee examenmakers hun voordeel kunnen doen. Het 

verdient aanbeveling nieuwe flashapplicaties op hun 

gebruiksvriendelijkheid te beproeven alvorens ze de-

finitief in de examens aan kandidaten voor te leggen.

Onderscheid statisch en interactief gedeelte

In de onderzochte opgaven verschilt de positionering 

van het statische en interactieve gedeelte sterk van 

opgave tot opgave. De kandidaat moet de basale 

structuur van de opgave met andere woorden telkens 

weer opnieuw ontdekken. Streef daarom naar een 

uniform stramien voor alle opgaven (van hetzelfde 

type). Bijvoorbeeld door het interactieve gedeelte 

telkens op dezelfde manier te omkaderen of door 

Zo’n kwart van de kandidaten heeft geen idee 

wat er van hem of haar verwacht wordt
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de tekst altijd links te plaatsen en het interactieve 

gedeelte altijd rechts. En probeer het aantal ver-

schillende opgaventypen en varianten in de beeld-

schermexamens terug te brengen en de navigatie en 

instructies te uniformeren. 

Structureer op een overzichtelijke en duidelijke 

manier

Het statische gedeelte van een examenvraag bestaat 

doorgaans uit verschillende onderdelen, zoals een 

inleiding, de vraag zelf, een bijbehorende toelichting 

of instructie en overige teksten en illustraties die in 

meer of mindere mate nodig zijn om de vraag te kun-

nen beantwoorden. Het onderzoek laat zien dat de 

positionering van deze onderdelen sterk van opgave 

tot opgave verschilt, zonder dat duidelijk is welke ar-

gumenten daaraan ten grondslag liggen. Probeer de 

onderdelen van de opgave daarom op een uniforme 

en voor kandidaten duidelijke en overzichtelijke 

manier te structureren. En plaats tekst en bijbehorend 

beeldmateriaal dicht bij elkaar in plaats van ze over 

het scherm te spreiden. 

Streef naar één visuele structuur

In de onderzochte flashapplicaties wordt dezelfde 

functie nogal eens op een verschillende wijze vorm 

gegeven. Zo moet de kandidaat een te verslepen 

object bij de ene opgave in het midden oppakken en 

bij de andere opgave aan de uiteinden. Een sleeppunt 

is de ene keer aangeduid met vierkantje en de andere 

keer met een rondje (zie figuur 3). Dit brengt kandi-

daten in verwarring en leidt tot onnodig tijdverlies. 

Probeer dezelfde functies daarom zo veel mogelijk 

met dezelfde iconen aan te duiden. 

Bied kandidaten een trainingsmodule aan

Het onderzoek laat zien dat kandidaten gedurende 

de afname van het beeldschermexamen leren. Bij een 

tweede opgave van hetzelfde type zijn de percen-

tages onbedoelde handelingen die tot tijdverlies en 

frustraties leiden namelijk telkens lager dan bij de eer-

ste opgave. Het is daarom raadzaam de kandidaten 

voorafgaand aan het ‘echte’ examen een oefenmodu-

le te laten maken. Die moet de kandidaten vertrouwd 

maken met de werking van het interactieve beeld-

schermexamen.
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Beproef nieuwe flashapplicaties eerst op hun 

gebruiksvriendelijkheid 

Figuur 3 Sleeppunten weergegeven als vierkantjes (boven) en rondjes (onder)
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Figuur 1 Het watermerk in papier 

Uit de praktijk
Rinus Maas

Beveiligingen in diploma’s
Er zijn allerlei technieken om cijferlijsten en 

diploma’s beter te beveiligen die moeten 

voorkomen dat een fraudeur het diploma 

of de cijferlijst kan namaken. Er wordt altijd 

een combinatie van technieken gebruikt om 

tot een bepaalde beveiliging te komen. In dit 

artikel worden het watermerk, UV-licht, che-

mische reagentia en druktechnieken bespro-

ken.

De beveiligingsmix 
Net als bij iedere andere vorm van beveiligen geldt ook voor het 

beveiligen van diploma’s dat er nooit op één beveiligingstechniek 

wordt gebouwd. Er wordt altijd een combinatie van technieken 

gebruikt om tot een bepaalde beveiliging te komen. Blijkt in de 

loop der tijd dat een bepaalde techniek niet meer zo goed werkt, 

dan is het de mix aan beveiligingstechnieken die de beveiligings-

waarde op niveau houdt. Enkele technieken om tot een hogere 

beveiliging in diploma’s te komen zijn het watermerk, UV-licht en 

reacties daarop, de bedrukking van het papier, chemische reagentia 

en unieke nummering.

Watermerk
Eén soort echt watermerk

Papieren met watermerken stralen beveiliging uit. Mensen herken-

nen die beveiliging uit onder meer de Nederlandse bankbiljetten. 

Wat is een watermerk en hoe komt de beveiliging met een water-

merk tot stand? 

Een watermerk is een tekening in papier, die nog veel beter 

zichtbaar oplicht als je het papier voor een lichtbron houdt en er 

doorheen kijkt (figuur1). Er zijn verschillende soorten ‘watermerken’ 

in omloop, maar er bestaat maar één soort ‘echt’ watermerk. Dat 

wordt aangebracht tijdens de fabricage van het papier. De papierfa-

briek moet beschikken over een egoutteur, die het watermerk doet 

ontstaan. De egoutteur is een cilindrische zeef die papiervezels op 

een bepaalde plaats dwingt in de nog vloeibare papiermassa. Door 

de gedwongen plaats van de papiervezels worden dikkere en dun-

nere plaatsen in het papier gecreëerd, die de tekening geven.

De egoutteur wordt specifiek gemaakt voor een papiermachine. De 

egoutteur is daardoor niet zomaar op een andere papiermachine te 

zetten. Het papier dat met die bepaalde egoutteur wordt vervaar-

digd, wordt alleen geproduceerd als er een opdracht tegenover 

staat. Al het geproduceerde papier wordt geleverd aan de op-

drachtgever. Is er sprake van een echt beveiligd watermerk, dan 

bestaan er procedures rond het bestellen en het produceren van 

een papier met watermerk. Geautoriseerde medewerkers van een 

bedrijf kunnen dit papier bestellen, anderen niet. Wordt dit deson-

danks toch geprobeerd, dan vindt er een terugkoppeling plaats van 

de papierfabriek naar de gerechtigde bestellers.
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Voor speciaal papier met watermerk is een minimale bestelling 

nodig. Afhankelijk van de soort papiermachine varieert dat van 2 

ton tot een minimale afname van 10 ton papier.

Registratie

Een speciale egoutteur is te fabriceren onder het zogenaamde 

merkenrecht. Het watermerk in combinatie met de egoutteur wordt 

geregistreerd. Sommige watermerken zijn geregistreerd bij de 

Belastingdienst, andere bij het Benelux merkenrecht, weer andere 

watermerken zijn wereldwijd geregistreerd door het bij meerdere 

instanties te registreren. Een geregistreerd watermerk kan vanuit 

het merkenrecht worden beschermd. Bij het constateren van een 

namaak watermerk kan aangifte worden gedaan. 

Productie

Zodra voor een bepaald watermerk is gekozen en de plaats in het 

vel A4 is vastgelegd, kan de egoutteur worden vervaardigd. Dit 

is een proces waar veel handwerk aan te pas komt. Zie het maar 

als een vlakke plaat gaas, die vervolgens rond wordt gebogen. De 

draden van het gaas moeten perfect op elkaar aan sluiten. In het 

papier mag geen plaats zichtbaar zijn waar het begin en het einde 

van de zeef tegen elkaar aan worden gezet. Dat vereist precisiewerk 

door specialisten.

De vorm van het watermerk bepaalt de plaats van de papiervezels 

in het papier. De zeef wordt zo gevormd dat er meer of juist minder 

vezels op een bepaalde plaats in het papier komen. Ook dit is een 

specialistisch werk, iedere afbeelding van het watermerk moet op 

gelijke diepte onder de zeef of op gelijke hoogte boven de zeef 

uitsteken.

Een papiermachine is meestal enkele meters breed. Het water-

merk in het midden van de baan papier moet gelijk zijn aan het 

watermerk aan de zijkanten. Er wordt rekening gehouden met het 

doorbuigen van de egoutteur op het vilt van de papiermachine in 

het midden van de baan. De egoutteur wordt daarop aangepast. 

Die wordt met een gelijke doorbuigingsfactor gemaakt als die van 

de papiermachine waarin de egoutteur komt te draaien. Ook dit is 

weer specialistenwerk.

Het vetmerk

Het is duidelijk dat een egoutteur een relatief dure investering is 

en dat een egoutteur een minimale afname per papierproductie 

vraagt. Daarom zijn er alternatieven die echter absoluut niet dezelf-

de beveiligingswaarde hebben als een echt watermerk. Een eigen 

watermerk in uw papier en maar 500 kg afnameverplichting … daar 

is iets mee aan de hand! Meestal gaat het met deze acties om het 

aanbrengen van zogenaamde vetmerken. Dat is een druktechniek 

met een ‘inkt’ die lijkt op een transparante, vetachtige substantie. 

Met deze substantie wordt op het papier een afdruk gemaakt die 

het papier plaatselijk doorzichtig maakt. Als u weer door het papier 

kijkt en het tegen het licht houdt, dan ziet u een afbeelding die lijkt 

op een watermerk. Maar het papier is overal even dik en er is geen 

egoutteur aan te pas gekomen.

Een kopie van een diploma moet zichtbare verschillen opleveren 

ten opzichte van een origineel diploma, maar met de steeds beter 

wordende printers is dat geen gemakkelijke opgave. Een echt wa-

termerk biedt een betere bescherming dan een vetmerk.

UV-licht en reacties daarop
Kopiëren en printen

De papiersamenstelling wordt bij voorkeur zo gekozen dat het 

papier niet reageert onder uv-licht. In vaktermen wordt dit ‘optisch 

dood’ papier genoemd. Omdat er geen optische witmakers in het 

papier zijn gebruikt, reageert het niet onder uv-licht. Dan kunnen 

bepaalde vezeltjes worden toegevoegd die juist wel onder uv-licht 

reageren in diverse kleuren. Gele en blauwe vezels zijn daarbij de 

meest voorkomende kleuren, rood is echter een beschermde vezel, 

die alleen in unieke, beveiligde papiersoorten wordt gebruikt. In 

daglicht zijn deze vezeltjes niet zichtbaar, onder uv-licht wel. Bij het 

kopiëren van een diploma wordt een witte lichtbron gebruikt. De 

vezeltjes zijn in de kopie niet zichtbaar. 

Een printer met standaard toners is ook niet in staat om een vezeltje 

in de kleur geel oplichtend te maken onder uv-licht. 

Inkten met een uv-reactie en security inkten

Hetzelfde uv-oplichtende effect kan ook worden bereikt met 

inkten. Een deel van de inkten reageert onder uv-licht. Dit effect is 

weer alleen te zien onder uv-licht, in normaal daglicht vertonen de 

inkten geen verschil. Een kopie van een uv-reagerende inkt is alleen 

opgebouwd uit de kleur die in het witte scanlicht wordt gezien. De 

uv-kleur wordt niet gekopieerd. Op die manier is ook een verschil 

tussen originelen en kopieën te verkrijgen.

Om de snelle kopieerder op meerdere dwaalsporen te brengen 

worden eveneens inkten gebruikt die niet vrij op de markt ver-

krijgbaar zijn, zogenaamde security inkten. Slechts enkele security 

drukkers kunnen over deze inkten beschikken. Ook met deze inkten 

zijn zichtbare effecten te bereiken in het kopieerproces. Een inkt 

met een bepaalde kleur blijkt in de kopie tot een heel andere kleur 

te worden vertaald door een kopieermachine. 

Voor het beveiligen van diploma’s 

wordt nooit op één beveiligingstechniek gebouwd
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Een echt watermerk biedt

 een betere bescherming dan een vetmerk

Het papier
De bedrukking van het papier 

Er zijn methoden om manipulaties in diploma’s en cijferlijsten zicht-

baar te maken. Ten eerste wordt de bedrukking van het diploma 

of cijferlijst zo gekozen dat het wegraderen van delen van de tekst 

onmiddellijk opvalt. Als de fraudeur een cijfer wegkrapt met een 

mesje, ontstaat daar een beschadiging in de bedrukking die niet zo 

maar hersteld kan worden; op blanco papier is dat nog wel te doen. 

Daar is de ondergrond immers al bepaald door de papierkleur; 

wegraderen levert dezelfde papierkleur op. Een goed ontwerp is 

dus belangrijk. 

Chemische reagentia

Daarnaast kunnen tijdens de fabricage van het papier stoffen wor-

den toegevoegd die in het papier blijven, de chemische reagentia. 

Deze stoffen reageren als men tracht om de cijfers met behulp van 

chemicaliën te verwijderen. Cijferlijsten worden vaak met behulp 

van laserprinters geprint. De toners van de laserprinter worden met 

behulp van de hitte van de fuserrol in een printer vast gebrand 

op het vel papier. De chemische reagentia leveren de beveiliging. 

Allerlei gekleurde vlekken worden zichtbaar op de plaats waar che-

micaliën zijn gebruikt om cijfers te wijzigen. Die gekleurde vlekken 

zijn niet meer met een tweede chemische stof te verwijderen, dan 

ontstaat er een tweede gekleurde vlek. Aan het originele diploma of 

de originele cijferlijst is duidelijk zichtbaar dat er geknoeid is.

Unieke nummering
Het aanwezig zijn van een uniek nummer op een diploma is van 

belang. Vroeger werden deze nummers vaak aangebracht met 

numeroteurs. Dat zijn automatisch verspringende nummerklokken 

met voor iedere afdruk weer een andere combinatie van cijfers en/

of letters en cijfers. Het aanbrengen van deze nummers vond plaats 

met een zogenaamde boekdrukpers die met kracht het nummer 

aanbracht op het diploma. Er ontstond in het papier een moet van 

het bewuste nummer; het papier werd ter plaatse ingedrukt en 

minder dik. Dat werd als echtheidskenmerk toegevoegd aan het 

vroegere diploma.

Tegenwoordig worden boekdrukpersen steeds minder gebruikt 

in de grafische industrie. En daarmee is ook een einde gekomen 

aan dit echtheidskenmerk. Nieuwe technieken om documenten 

te voorzien van een nummer zijn gevonden in printtechnieken. 

Digitaal worden de variabele gegevens stuk voor stuk aangeboden 

aan een printer of printerkop die vervolgens print. Afhankelijk van 

het materiaal waarop moet worden geprint, wordt de printtechniek 

bepaald. Voor papieren documenten worden meestal de laserprint-

Figuur 2 Unieke nummering in inkjet 

techniek en/of de inkjetprinttechniek gebruikt (figuur 2). Laserprint-

techniek staat voor toner die met een fuserrol op het papier wordt 

gebrand. Industriële inkjetprinttechniek wordt gebruikt om vloei-

bare inkt diep in de poriën van het papier te spuiten. Meestal droogt 

de inkt van de inkjetprinter door de omgevingslucht, soms wordt 

droging toegepast om de inkten de fixeren. Door de dieptewerking 

van inkjetinkt is deze zeer moeilijk te verwijderen door raderen.

Een databank voor diploma’s
Fraudeurs zullen steeds opnieuw proberen om documenten te 

vervalsen. Iedere uitgever van diploma’s zal zich moeten blijven 

oriënteren om de fraudeurs voor te blijven.

Een diplomabank is een mogelijkheid om fraude doeltreffend te 

voorkomen. In principe is een diplomabank niets anders dan een 

grote database, waaraan diverse rechten zijn toegekend voor diverse 

soorten gebruikers. De documenten die daarvoor nodig zijn, zijn 

optimaal beveiligd en voorzien van unieke nummeringen om tot 

die ene speciale plaats in de database te komen. De techniek is er al 

enige tijd, het wachten is op de verschillende niveaus van raadple-

gen, vullen, controleren en beheren van de content. 

De heer R. Maas is relatiemanager beveiligd drukwerk bij Ten Klei Security Print BV. 

E-mail: Rinus.maas@tenklei.nl.
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KOPSTUKKEN UIT DE EXAMENWERELD

Dato de Gruijter - “Ik wil de 
psychometrie toegankelijk maken” 

We ontmoeten Dato de Gruijter in een lunchroom op 

het Centraal Station van Utrecht. We spreken een be-

scheiden en, hoewel sinds een jaar gepensioneerd, 

energieke man die zijn hele werkzame leven maar 

één werkgever heeft gehad: het Bureau Onderzoek 

van het Onderwijs van de Rijksuniversiteit Leiden, 

dat is opgegaan in het Interfacultair Centrum voor 

Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Na-

scholing. Zo’n lange tijd bij een instelling; dan moet 

je het daar wel naar je zin hebben gehad.

Wanneer is in uw loopbaan het onder-
werp examens belangrijk geworden?
“Ik studeerde psychologie in Leiden en prof.dr. J.P. van 

der Geer heeft mij enthousiast gemaakt voor het vak-

gebied Methoden en Technieken. Vooral de analytische 

benadering van problemen sprak mij aan. Mijn afstu-

deerscriptie ging overigens over schaalonderzoek naar 

politieke partijen en niet over testtheorie”.  Veel in mijn 

werkzame leven is gebaseerd op toeval. Tijdens mijn 

studie werd ik student-assistent bij Leo van der Kamp. 

Van hem heb ik veel geleerd en samen hebben we 

later twee boeken geschreven”. De boeken gaan over 

dezelfde onderwerpen: toetsmodellen, toetsmethoden, 

klassieke testtheorie, generaliseerbaarheidstheorie, item 

responstheorie en over praktische toepassingen van 

toetstheorieën. Maar de invulling van de onderwerpen 

is anders omdat in de jaren tussen de beide verschij-

ningsdata (1984 en 2008) theorieën zich uiteraard 

verder hebben ontwikkeld (zie lijst met publicaties). 

Harry Molkenboer en Henk van Berkel

Dr. D.N.M. (Dato) de Gruijter (21 januari 1944) volgde de studie 

Psychologie aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde in 1968 af. 

In 1977 promoveerde hij op een proefschrift Psychometrische 

aspecten van tentamens. Prof.dr. L.J.Th. (Leo) van der Kamp was 

zijn promotor. Na een periode in militaire dienst kwam hij in 

1970 bij het Bureau Onderzoek van het Onderwijs (BOVO) van de 

Universiteit Leiden. Vanaf 1981 vervulde hij daar de functie van 

(waarnemend) hoofd. In 1995 ging BOVO over in het Interfacul-

tair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en 

Nascholing (ICLON). In 1978-1979 was hij NIAS fellow. De Gruijter 

verrichtte tal van bestuurlijke functies, onder andere die van 

voorzitter van de Nederlandse Stichting voor Psychometrie, lid van 

de Raad Wetenschappelijk Onderzoek in de Psychologie en redactielid van het tijdschrift Applied 

Psychological Measurement.
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Na zijn studie kwam de militaire dienst waar hij veel 

toepte (een soort kaartspel met vele blufelementen) 

en weinig aan psychometrie heeft gedaan. Hans 

Crombag1 was aangesteld bij de Rijksuniversiteit Lei-

den om het BOVO op te zetten en hij zocht iemand 

met een achtergrond op het gebied van methoden 

en technieken. Dit speelde zich af begin jaren zeven-

tig. Ze werkten toen met examenformulieren die naar 

het rekencentrum werden gebracht en als pons-

kaarten terugkwamen. Met behulp van een Fortran-

programma werden de eerste statistische analyses 

uitgevoerd: cijfers, goed en slecht scorende vragen, 

p-waarden, Rit-waarden en dergelijke. Langzaam-

aan werden de technieken voor de analyse van de 

meerkeuzevraag beter en ook open vragen werden 

statistisch met een spreadsheetprogramma geanaly-

seerd. En van het een kwam eigenlijk het ander. 

“In die tijd (eind jaren ‘60 begin ‘70) drongen Adri-

aan de Groot en Bob van Naerssen2  sterk aan op het 

gebruik van de multiple choicevraag met vier alter-

natieven. Ik vond dat je daar minder strak mee om 

moest gaan. Ik was ook voorstander van het gebruik 

van drie alternatieven en de open vraag. Maar naar de 

psychometrische gegevens van de open vraag was 

minder onderzoek gedaan. Mijn werk werd breder en 

spitste zich niet alleen meer toe op examens, maar 

ook op de analyse van vragenlijsten voor bijvoorbeeld 

hoorcolleges.”

De Gruijter spreekt overigens liever over tentamens 

dan over examens. Examen vindt hij een zwaar woord; 

een examen is een soort eindstation. Het rijexamen is 

een echt examen: je mag wel of niet een auto bestu-

ren. Maar een studie bestaat meestal uit veel tenta-

mens en bevat mogelijk een examen aan het einde.

Waar bent u nu mee bezig?
“Vorig jaar ben ik met pensioen gegaan en ik houd 

mij nu met heel veel andere dingen bezig. Ik zit niet 

meer in het vak en ik houd het ook niet meer bij. Na 

mijn pensionering heb ik daar bewust voor geko-

zen. Ik zit nu in een andere fase van mijn leven. Maar 

toen Leiden me vroeg voor het uitvoeren van een 

toetstechnische opdracht voor een taaltoets binnen 

de faculteit Rechten, vond ik dat wel leuk en dat doe 

ik ook met plezier”. Toen wij vroegen of hij een artikel 

over normhandhaving (zie hierna) zou willen schrij-

ven, wimpelde hij dat beleefd af met de opmerking 

hij niet meer deskundig genoeg is. 

Docenten zouden de absolute cesuurmethode 

moeten hanteren

WWW. T E E L E N . N L
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De hele onderwijssector twijfelt aan het kennisniveau 

van studenten en scholieren 

Wat heeft u gedreven?
“Ik kon binnen BOVO en het vakgebied van tenta-

mens mijn kennis over methodologie kwijt en kon 

dat combineren met de werkvloer. Kwaliteit van 

toetsing en ingewikkelde psychometrische aspecten 

toegankelijk maken voor studenten, docenten, item-

auteurs, onderzoekers en anderen vind ik belangrijk 

en leuk om te doen. Ik heb daarover veel artikelen en 

een boek geschreven en veel presentaties en cursus-

sen verzorgd. Ook haal ik energie uit het enthousiast 

krijgen van mensen voor de gewone basale toets-

technische en statistische aspecten. Daarnaast heb 

ik mij beziggehouden met zak- en slaagregelingen 

in Nederland en daarbuiten en heb ik een nieuwe 

cesuurmethode ontwikkeld die recht doet aan het 

feit dat iedere test gepaard gaat met meetfouten. Ook 

normstelling en normhandhaving (equivaleren) had-

den mijn interesse. Dit is een zeer actuele materie nu 

de hele onderwijssector twijfelt aan het kennisniveau 

van studenten en scholieren en men beducht is voor 

het langzaam maar zeker verlagen van normen. Ik sta 

bekend als een formuleman, maar ik was wel degelijk 

ook praktisch bezig, bijvoorbeeld met het beoordelen 

van toetsvragen voordat ze werden afgenomen”.

Vooral in de BOVO jaren heeft De Gruijter veel interna-

tionaal gepubliceerd. Hij behoorde tot de kopgroep 

in de internatonale wereld van psychometrici. Later, 

toen BOVO overging in ICLON, is het publiceren min-

der geworden. ICLON is een organisatie van adviseurs 

die op de eerste plaats er voor moeten zorgen dat 

ze voldoende inkomsten genereren. Er is daardoor 

weinig ruimte voor wetenschappelijk onderzoek. 

Wat voor een visie heeft u op tenta-
mens?
“Er wordt te weinig met itembanken gewerkt. Met 

een itembank bouw je iets op, waardoor je niet steeds 

opnieuw hoeft te beginnen. Je kunt daardoor beter 

leren van je fouten. Slecht scorende vragen worden 

verwijderd of aangepast waardoor de kwaliteit van de 

itembank toeneemt. En reeds gebruikte vragen zijn 

weer bruikbaar voor normhandhaving”. De Gruijter 

benadrukte daarnaast dat hij het belangrijk vindt 

dat de gewone docent weet wat hij moet doen om 

goede tentamens te ontwikkelen. Want daar ligt de 

basis voor de professionalisering van de tentamens 

die hard nodig is, “omdat het in zijn algemeenheid 

erg slecht gesteld is met de toetstechnische kwaliteit 

van examens”. De Gruijter heeft een aantal wensen. Hij 

zou graag zien dat docenten toetsen construeren die 

voldoen aan de eisen ten aanzien van inhoudsvalidi-

teit/representativiteit, betrouwbaarheid (veel vragen!) 

en vorm (er zijn talloze checklists voor de vormgeving 

van open en gesloten toetsvragen). 

Met gebruik van itembanen hoeven docenten niet 

steeds nieuwe vragen te construeren. Als zij na ana-

lyse van de toets de itemanalyse bestuderen, krijgen 

ze feedback op het constructieproces. De analyse 

biedt meer dan een kwaliteitscontrole die eventueel 

uitmondt in het achteraf verwijderen van vragen of 

het wijzigen van de sleutel. 

Tot slot heeft hij een wens over de wijze van cesuur-

bepaling. De Gruijter zou graag zien dat docenten 

de absolute methode gaan hanteren omdat die 

methode vooraf duidelijkheid geeft.

Gesignaleerd
Cito zorgt voor objectieve meting in mbo, hbo en bedrijfsleven 

Persbericht; Arnhem, 19 oktober 2010 

Van de uitslag van een toets hangt veel af: toegang tot een opleiding of baan, promotie, slagen en zakken. De juiste conclusies zijn 

essentieel. Maar goed en eerlijk toetsen is niet eenvoudig. Om mensen op eenzelfde manier te beoordelen, is betrouwbaardheid en 

objectiviteit een vereiste. Dat zegt Cito die vandaag de website Zekerweten.nu lanceert. Een informatieve, maar ook actieve site. Via 

infographics en filmpjes wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om in het mbo, hbo en bedrijfsleven objectief te meten.
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Er wordt te weinig

 met itembanken gewerkt

De ontwikkelingen in de techniek stellen docenten 

in staat om meer vragen te genereren op basis van 

parameters die worden ingesteld. Dit zie je nu al 

bij de parallelle vragen gebeuren, waarbij voor, met 

name de exacte vakken, waarden binnen opgegeven 

grenzen wijzigen. Hierdoor kunnen op basis van één 

moedervraag steeds wisselende dochtervragen auto-

matisch worden gecreëerd. Die ontwikkeling zal zich 

doorzetten. Dat geeft docenten meer mogelijkheden 

om met itembanken te gaan werken.

Hij vindt dat psychometrici meer in overleg moeten 

met de itemauteurs, met de mensen die verantwoor-

delijk zijn voor het toetsproces en andere betrokken 

toetsdeskundigen. Die dialoog is nodig om te komen 

tot een beter begrip van elkaars werk, een verbeterd 

toetsproces en betere tentamens.

Wat ziet u als het hoogtepunt in uw 
loopbaan?
Tja, deze vraag blijkt moeilijk te beantwoorden door 

een bescheiden man als De Gruijter. Voor hem stond 

de praktijk centraal met als uitdaging het vinden van 

begrijpelijke en toepasbare methoden ter verbetering 

van die praktijk. Zelf noemt hij niet dat hij bij gelegen-

heid van zijn afscheid van het ICLON is benoemd 

tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn 

verdiensten op het gebied van toetsen en psychome-

trie. Daarover schrijft de Leidse universiteit onder meer 

dat De Gruijter zich gedurende zijn hele academische 

loopbaan met passie en overtuiging heeft ingezet 

voor de bevordering van de psychometrie. ‘Hoezeer 

hij de psychometrie is toegedaan, blijkt uit het ter 

beschikking stellen van royalties voor de ontwikkeling 

van jonge psychometrici en zijn betrokkenheid bij de 

organisatie van psychometrische congressen. Voorts 

was hij zeer actief in psychometrische vakverenigin-

gen en tijdschriften. Dit alles heeft hem in Nederland 

tot een zeer gerespecteerd psychometricus gemaakt’.3

Waar bent u het meest trots op?
“Mijn artikelen, dat waren mijn eigen toppen. De boe-

ken die ik samen met Leo van der Kamp heb geschre-

ven: Statistical Models in Psychological and Educational 

Testing (1984) en Statistical test theory for the behavi-

oural sciences (2008)”. Met name dit laatste boek gaf 

hem veel voldoening. Het aantal artikelen, rapporten, 

boeken en boekbijdragen beslaat zes velletjes A4! De 

Gruijter heeft dus wel wat achtergelaten.

Verder moet niet onvermeld blijven de cesuurme-

thode De Gruijter (1985) die net als de methode van 

Hofstee4  - naast de absolute en relatieve methode - 

een compromismethode is (zie kader). Deze methode 

wordt door De Gruijter voorgesteld als een normstel-

lingmethode die eenmalig wordt toegepast. Andere 

praktische handreikingen van De Gruijter zijn te vin-

den in het informatieve en lezenswaardige pdf-boek 

van zijn hand Toetsing en toetsanalyse (november 

2008) dat gratis te downloaden is via http://media.

leidenuniv.nl/legacy/toetsing-en-toetsanalyse.pdf. Het 

boek richt zich op docenten die zich met de con-

structie en verwerking van tentamens bezighouden. 

Welke missers heeft u gemaakt? Wat 
is anders uitgepakt dan bedoeld?
“De typefouten die pas na de druk van het laatste 

staan onder
toezicht van de

Ook de examens
van de
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Centrale selectie op basis van eindexamencijfers is 

doelmatiger dan de decentrale selectie 

De cesuurmethode De Gruijter

Deze cesuurmethode is met name van toepassing als de vaststeller van 

de cesuur onzeker is over de waarde van de cesuur en het percentage 

gezakten dat daarbij hoort. De Gruijter gaat ervan uit dat de docent die 

begint met het aanbieden van een vak en de daarbij horende toetsing 

organiseert, wel een idee heeft van de cesuur die gehanteerd zou moe-

ten worden, maar daar toch niet geheel zeker van is. Zo heeft de docent 

ongetwijfeld een idee over het percentage studenten dat van voldoende 

niveau is. Zo verwacht hij of zij bijvoorbeeld niet dat vijftig procent van de 

studenten zakt. Mocht dat bij de vooraf bepaalde cesuur het geval zijn, dan 

moet die cesuur worden aangepast. Wat bij de methode nodig is, is de ‘ide-

ale’ combinatie van cesuur en percentage gezakte studenten en een maat 

voor de onzekerheid over de juistheid van de cesuur en de inschatting van 

het niveau van de groep kandidaten. De actuele resultaten geven samen 

met de genoemde informatie vooraf de uiteindelijke cesuur, volgens een 

bepaalde formule.

boek nog naar voren kwamen”. Maar hij noemt ook 

het onderzoek naar de relatie tussen de eindexa-

mencijfers en het succes van de studenten op de 

universiteit. De universiteit Leiden heeft hiermee 

geëxperimenteerd, terwijl er ook al gewogen loting 

bestaat. “Er was een redelijke relatie tussen vwo-

eindexamencijfers en studiesucces op de universiteit. 

Maar bij de gebruikelijke verhouding tussen het 

aantal belangstellenden en het aantal ‘geschikte’ kan-

didaten was het percentage geschikte kandidaten dat 

afgewezen zou worden, te groot”. Dat bleek uiteinde-

lijk niet acceptabel. Toch ziet hij nu dat verschillende 

universiteiten worstelen met de selectieproblematiek. 

De opleidingen Geneeskunde mogen nu 50% van 

de binnenkomers selecteren op criteria die ze zelf 

mogen bedenken. Tegen die opleidingen zegt De 

Gruijter ‘niet doen’. De centrale selectie op basis van 

eindexamencijfers is misschien niet ideaal, maar is in 

ieder geval doelmatiger dan de decentrale selectie, 

waarbij eindexamencijfers geen rol mogen spelen. 

 “Wat ik verder heb onderschat was de impact van het 

internet, of misschien iets breder, van de computer 

op het onderwijs en toetsing. Dat heb ik te laat zien 

aankomen”. Als voorbeelden noemt hij, wederom, de 

verscheidenheid aan vraagvormen die je met een 

computer kunt aanbieden, de ongebondenheid aan 

plaats en tijd van computertoetsen. Dat laatste is 

vooral het geval bij formatieve toetsen. Daartoe zijn 

prachtige toetspakketten in omloop.

Hebt u school gemaakt? Heeft u op-
volgers?
“Nee, ik heb geen school gemaakt, maar ik hoop wel 

dat het toegankelijk maken van de psychometrie voor 

de docenten opgevolgd wordt. Ik heb wel enkele 

studenten van mij psychometrisch werk zien doen, 

o.a. bij Cito”.

Wie beschouwt u als vooraanstaand 
in de examenwereld?
Op het gebied van de psychometrie in Nederland zijn 

dat - na het vertrek van enkele oudgedienden zoals 

Bob van Naerssen en Wim van der Linden - Cees Glas 

en Norman Verhelst5.  Zij beiden is hij vaak tegenge-

komen binnen de Nederlandse Stichting voor Psy-

chometrie waarvan hij jarenlang voorzitter is geweest. 

“Verder wil ik nog Anton Béguin (Cito) en Theo Eggen 

(Cito en Universiteit Twente) noemen6.  Béguin bete-

kent momenteel veel voor normhandhaving waarbij 

bepaalde vragen van een oud examen worden 

gebruikt in een nieuw examen waarmee scores op 

het nieuwe examen worden gevonden die equivalent 

zijn aan scores op het oude examen waardoor een 

norm van het oude examen kan worden vertaald naar 

een norm voor het nieuwe examen. Hierbij moet wel 

worden meegewogen dat groepen kandidaten ge-

lijkwaardig kunnen zijn, dat de examens gelijkwaardig 

zijn of dat aan geen van beide wordt voldaan. Eggen 

noem ik voor zijn werk voor het toepasbaar maken 

van de item respons theorie (IRT) en de ontwikkelin-

gen op het gebied van adaptief toetsen”.

Welke boodschap heeft u voor de le-
zers van EXAMENS?
Selectie op basis van examens is - de lezers van EXA-

MENS weten dat uiteraard - niet alleen een kwestie 

van nauwkeurig meten. Examens sturen de inzet 

van de examenkandidaten. Ook de invloed van een 

examen op de motivatie van kandidaten moet daarbij 

niet worden onderschat. Toelating tot een opleiding 

na een zwaar examen werkt ongetwijfeld positief op 
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1 Prof.dr. H.F.M. Crombag (*1935) 

2 Prof.dr. A.D. (Adriaan) de Groot (1914-2006); dr. R.F. (Bob) van Naerssen (1922-2007) zie EXAMENS 2009; 6(3): 26-29.

3 http://www.nieuws.leidenuniv.nl/laureaten/dr-dato-de-gruijter-benoemd-tot-ridder-in-de-orde-van-oranje-nassau.html.

4 zie EXAMENS 2010; 7(1): 21-24.

5 zie EXAMENS 2010; 7(2): 25-28; EXAMENS 2010; 7(3): 25-29.

6 Dr A.A. Béguin; prof.dr.ir. T.J.H.M. Eggen

De invloed van een examen op de motivatie van 

kandidaten moet niet worden onderschat

de studiemotivatie (‘wij horen er bij’) en op de inzet 

van docenten (‘zij horen er bij’). Dat is mijns inziens 

iets wat een rol speelt bij (decentrale) selectie voor 

universitaire opleidingen.

Belangrijke publicaties van Dato de 
Gruijter
Gruijter, D.N.M. de & Kamp, L.J.Th. van der (2008). Sta-

tistical test theory for the behavioural sciences. Boca 

Raton (FL): Chapman & Hall/CRC.

De Gruijter, D.N.M., Yildiz, M. & ’t Hart, J. (2006). VWO-

examenresultaten en succes in de propedeuse Rechten. 

Rapport 165.

Gruijter, D.N.M. de & Kamp, L.J.Th. van der (1991). 

Generalizability theory. In: R.K. Hambleton & J.N. Zaal 

(eds.): Advances in educational and psychological 

testing: theory and applications. Norwell MA: Kluwer.

Gruijter, D.N.M. de (1986). The use of item statistics in 

the calibration of an item bank. Applied Psychologi-

cal Measurement, 10, 231-237.

Gruijter, D.N.M. de (1985). Compromise models for 

Gesignaleerd
Politieacademie gaat studenten beter examineren
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Nieuwsbericht | 13-08-2010

De Politieacademie gaat de studenten grondiger examineren. De examenopdrachten zullen de les- en leerstof beter dekken. Verder 

zullen de leeropdrachten die de studenten krijgen met onmiddellijke ingang verplicht worden. Ook krijgen de studenten meer uren 

contact met hun docenten. Op deze manier gaat de kwaliteit van het politieonderwijs omhoog.

Dit schrijft minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie) aan de Tweede Kamer. Hij heeft vorige week af-

spraken gemaakt met de Politieacademie over noodzakelijke verbeteringen van de politie-examens en het onderwijs. De afspraken 

volgen op een onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid naar het politieonderwijs voor de functies van assistent 

politiemedewerker (mbo niveau 2), politiemedewerker (mbo niveau 3) en allround politiemedewerker (mbo niveau 4). Hirsch Ballin 

heeft dat onderzoek ook naar de Tweede Kamer gestuurd. 

establishing examination standards. Journal of 

Educational Measurement, 22, 263-269.

Gruijter, D.N.M.de (1984). Some reflections on how 

many choices to choose in multiple choice tests. 

Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 9, 221-229.

Gruijter, D.N.M. de & Kamp, L.J.Th van der (1984). Statis-

tical Models in Psychological and Educational Testing. 

Lisse: Swets & Zeitlinger. 

Kamp, L.J.Th. van der, Langerak, W.F. & Gruijter, D.N.M. 

de (eds.) (1980). Psychometrics for Educational De-

bates. London: Wiley.

Gruijter, D.N.M. de (1980). The essay examination. In: 

Psychometrics for Educational Debates, 245-262.

Gruijter, D.N.M. de & Kamp, L.J.Th. van der (eds.) (1976). 

Advances in Psychological and Educational Measure-

ment. London: Wiley.

  De heren ing. H.F.A.M. Molkenboer en dr. H.J.M. 

van Berkel zijn redacteur resp. hoofdredacteur van 

EXAMENS. E-mail: harry.molkenboer@teelen.nl.
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Gezien en gelezen 

Ad de Jongh

Inspectie van het Onderwijs. (2010). Examenverslag MBO 2009 

- Kwaliteit examinering in het middelbaar beroepsonderwijs. Te 

downloaden op http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publi-

caties/Examenverslag+mbo+2009.html.

 

In de tweede helft van september 2010 verscheen het Examenverslag 

MBO 2009 met als ondertitel Kwaliteit examinering in het middelbaar 

beroepsonderwijs van de Inspectie van het Onderwijs. Zoals de laatste 

jaren gebruikelijk leverde het examenverslag weer de nodige media-

aandacht op. De krantenkoppen logen er niet om (zie ook het redacti-

oneel in dit blad). De argeloze burger kon maar één conclusie trekken: 

de examens die in het middelbaar beroepsonderwijs afgenomen 

worden deugen niet. De vraag is echter of dat inderdaad het geval is.

Het examenverslag start met een hoofdstuk over de methode van 

onderzoek die de inspectie van het onderwijs heeft toegepast. Er zijn 

vijf soorten onderzoek uitgevoerd:

een bureauonderzoek naar de kwaliteit van examenproducten 

bij de leveranciers;

het reguliere (jaarlijkse) onderzoek bij een steekproef van 711 

opleidingen bij 116 instellingen;

het onderzoek naar kwaliteitsverbeteringen van 114 opleidingen 

bij 54 instellingen, waarvan in 2007/2008 werd vastgesteld dat 

de examens niet voldeden;

twee onderzoeken naar kwaliteitsverbetering bij specifieke 

groepen. Hierbij gaat het om opleidingen die in 2004/2005 of 

2005/2006 niet voldeden. 

Uit het reguliere onderzoek blijkt dat de examenkwaliteit (voldoen 

aan de drie standaarden van de inspectie die betrekking hebben op 

uitstroomeisen, toetstechnische kwaliteiten en de wettelijke vereis-

ten) bij 63% van de opleidingen voldoende is. In de onderzoeken 

die in 2007/2008 werden gehouden was dit nog 78%. Het lagere 

percentage in 2009 is volgens het inspectieverslag vooral veroorzaakt 

door de invloed van inkoop.Met name de resultaten van het eerste 

soort onderzoek zijn daar debet aan. In het verslagjaar heeft de In-

spectie van het Onderwijs voor de eerste keer onderzoek gedaan bij 

de examenleveranciers. Vele opleidingen betrekken hun examens van 

deze examenleveranciers (die overigens ten tijde van KCE onderzocht 

zijn en een goedkeuring hadden). Een aantal van die examens is door 

de Inspectie van het Onderwijs als onvoldoende beoordeeld. Het gaat 

dan vooral om tekortkomingen in het exameninstrumentarium op 

inhoudelijke uitstroomeisen (onvoldoende dekking van het exa-

men en een onjuiste toetsvorm) en op toetstechnische kwaliteiten 

(onvolledige of ontbrekende beoordelingsmodellen), al dan niet in 

combinatie met onvoldoende borging van de integrale examenkwali-

teit. Deze beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs werkt door 

naar de opleidingen. De opleidingen die de examens van deze als 

onvoldoende beoordeelde examenleveranciers hebben betrokken 

en integraal hebben overgenomen hebben automatisch ook een on-

voldoende beoordeling gekregen. De Inspectie geeft in het examen-

verslag aan, dat wanneer het aantal opleidingen dat op deze manier 

een onvoldoende beoordeling heeft gekregen, buiten beschouwing 

gelaten wordt, het aantal voldoende opleidingen zou stijgen naar 

81% (hetgeen dus een kleine verbetering is ten opzichte van het 

examenverslag van het voorafgaande jaar). Hiermee is de (negatieve) 

media-aandacht enigszins genuanceerd en is de vraag gerechtvaar-

digd of opleidingen ervan mochten uitgaan dat de ingekochte exa-

mens van voldoende kwaliteit zijn. In het reguliere onderzoek maakt 

de inspectie onderscheid tussen regionale opleidingencentra (roc’s), 

agrarische opleidingencentra (aoc’s), niet-bekostigde instellingen en 

vakinstellingen. Wanneer naar deze instellingen wordt gekeken dan 

wordt geconstateerd dat vakinstellingen significant beter scoren 

dan roc’s, aoc’s en niet-bekostigde instellingen. Tevens blijkt dat aoc’s 

beduidend lager scoren dan de andere instellingen, hetgeen voor het 

overgrote deel te verklaren is uit de invloed van inkoop.

De inspectie gaat bij het beoordelen van de examens uit van de ze-

ven standaarden (vertrouwen beroepenveld, deskundigheid betrok-

kenen, inhoudelijke uitstroomeisen, toetstechnische eisen, afname 

beoordeling en diplomering, borging examenkwaliteit en wettelijke 

vereisten). In het onderzoek naar de kwaliteitsverbetering komen 

deze nadrukkelijk in het verslag aan de orde. Uit dit onderzoek blijkt 

dat de meeste tekortkomingen te vinden zijn op de standaarden 

inhoudelijke uitstroomeisen, toetstechnische kwaliteit, borging van 

deskundigheid en borging examenkwaliteit.

De inspectie laat het in dit examenverslag niet alleen bij de resulta-

ten van dit onderzoek, maar geeft ook voorbeelden van good & bad 

practices. Zo worden de bevindingen van de inspectie nog eens geïl-

lustreerd met voorbeelden die in examenland aangetroffen zijn. 

Lezing van het examenverslag geeft een meer realistisch beeld van 

de toestand van de kwaliteit van de examens in het mbo dan lezing 

van krantenberichten die hierover verschenen zijn. 

De heer drs. A.J.C.M. de Jongh is programma-manager Gezondheidszorg, Labora-

toriumtechniek en Optiek Zadkine Rotterdam, tevens lid van de redactie EXAMENS. 

E-mail: A.J.C.M.deJongh@zadkine.nl
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Literatuur

Online Educa Berlin (OEB), 1 - 3 december 2010, Berlijn.
Belangrijkste event over ICT en onderwijs in Europa. 
(www.online-educa.com)

Toetsen en examineren in het VO, 11 januari 2011, Nieuwegein. 
(www.sbo.nl)

2de Jaarcongres VMBO, 18 januari 2011, Ede.
Acties Advies en Sardes organiseren voor de tweede keer het landelijke 
VMBO congres. Thema: de leerling en zijn loopbaan.
 (www.vmbo2011.nl)

Nationaal VMBO Congres, 2-4 februari 2011, locatie nog niet 
bekend.
Landelijke bijeenkomst voor bestuurders uit het vmbo met onder an-
dere aandacht voor nieuwe eisen aan toetsing en examinering. 
(www.sbo.nl)

12th ATP Conference: Shaping the future of testing, 27 februari – 
2 maart 2011, Phoenix, USA.
Jaarlijkse conferentie van the Association of Test Publishers (ATP) over 
diverse aspecten van toetsen en evalueren. (www.testpublishers.org)

The 9th e-Assessment Question Conference and Exhibition, 30 - 31 
maart 2011, London.
Het 9e jaarlijkse congres van Assessment Tomorrow over e-assessment 
en CBT met als thema: e-Assessment of learning, e-Assessment for lear-
ning, e-Assessment is learning. (www.assessment-tomorrow.com)

NCME (National Council on Measurement in Education), 7 - 11 april 
2011, New Orleans, USA.
Jaarlijkse conferentie over diverse aspecten van toetsen en evalueren. 
De conferentie is onderdeel van de jaarlijkse conferentie van de AERA 
(American Educational Research Association). (www.ncme.org)

8th Annual EALTA Conference, 5 – 8 mei 2011, Londen.
Thema: Ethics in language testing and assessment. (www.ealta.eu.org)

Onderwijs Research Dagen (ORD), 8 - 10 juni 2011, Maastricht.
Jaarlijks congres over onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. 
Met als een van de thema’s: methodologie en evaluatie. (www.vorsite.nl)

Agenda

Diagnostic measurement theory, methods and applications 
A.A. Rupp, J.Templin en R.A. Henson 
New York: The Guilford Press, 2010 
ISBN: 9781606235270

Examenverslag MBO 2009: kwaliteit examinering in het middel-
baar beroepsonderwijs 
Utrecht: Inspectie van het Onderwijs, 2010
ISBN: 9789085032069 

Greep krijgen op je toetsen en examens: werkboek voor studenten 
in het MBO 
P. Bloemen, E. Gielen en C. de Jong
Nuenen: Onderwijsadviesbureau Dekkers, 2010
ISBN: 9789077333198 

Zijn studenten beroepsbekwaam na hun praktijkstage?
T.T.M. Lampe, P.J.M. Hendriks en G.J.J.M. Straetmans
Onderwijsinnovatie, nr. 4, 2009, p. 11-13.

Issues in constructing an international item bank: Differences in 
item behaviour across countries
José Noyons en Erna Gille
Rev. franc. de linguistique appliquée, jrg. 15 (2010), nr. 1, p. 49-59

Digitale toetsen: van zucht naar zegen 
H. Dubois
Cos (Computer op school), jrg. 28 (2010), nr. 2, p. 19-21

In het volgende nummer van EXAMENS komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

Het opsporen van plagiaat van schriftelijk werkstukken
De omvang van een itembank
Taaltoetsen in het mbo
Kopstukken uit de examenwereld: Don Mellenbergh

EXAMENS 1, 2011 verschijnt in maart
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Het tijdschrift EXAMENS kent een rubriek Wie zijn wij. Een rubriek met 

als doelstelling de lezer te informeren over ins en outs van relevante 

organisaties en bedrijven voor de examensector. Gerelateerd aan 

segmenten uit de markt nodigen we steeds drie organisaties uit om 

invulling aan deze rubriek te geven.

We hanteren de volgende segmenten:

exameninstellingen;

facilitaire bedrijven;

examenproducten;

overigen.

De organisaties presenteren zich door middel van een beschrijving 

van een vijftal vaste kernpunten:

de organisatie;

de missie;

taken/producten/diensten;

het werkveld;

algemene gegevens.

Ieder kernpunt heeft maximaal vijftig woorden.

Heeft u interesse om in deze rubriek opgenomen te worden stuur 

dan een mail volgens bovenstaande specificatie en een voor print 

geschikt digitaal logo naar: info@kloosterhof.nl.

De uitgever en de redactie behouden zich het recht voor om bijdra-

gen te weigeren of te wijzigen indien mocht blijken dat de inhoud 

niet in overeenstemming is met de doelstellingen van het vakblad 

of kennelijke onjuiste informatie bevat die geen recht doet aan 

een juiste voorlichting van de lezers van het tijdschrift. De uitgever 

bepaalt de volgorde waarin publicaties zullen worden opgenomen. 

Wie zijn wij? 

Organisatie
Iedere docent maakt het wel eens mee. Studenten die werk inleve-

ren dat rechtstreeks van internet is geplukt, of is overgenomen van 

een medestudent. De kans dat dergelijk kopieerwerk kan worden 

bewezen is niet zo groot; de ergernis wel! Dat is de reden dat meer 

dan 90% van het Hoger Onderwijs in Nederland Ephorus gebruikt. 

Ephorus is specialist op het gebied van plagiaatpreventie in het 

onderwijs.  In het middelbaar en voortgezet onderwijs wordt 

Ephorus bij meer dan 65% van de scholen ingezet. Nederland is 

onze thuismarkt. Inmiddels gebruiken meer dan 4.500 scholen 

Ephorus verdeeld over 26 landen wereldwijd. 

Missie
Met Ephorus wordt lesgeven weer leuk! 

Ephorus biedt de docent een instrument om in één oogopslag te 

zien of de student origineel werk inlevert of niet. Dit scheelt ergernis, 

veel tijd en geld.

Door de inzet van Ephorus worden kwalitatief betere werkstukken 

afgeleverd, waarmee Ephorus bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering 

binnen het onderwijs.

Producten/Diensten
De student levert zijn werkstuk digitaal in bij de docent. Ephorus 

controleert dit werkstuk op overeenkomsten met het internet en 

alle andere gewenste digitale teksten van de school.  De docent 

ontvangt automatisch een rapportage met daarin de door Ephorus 

gevonden overeenkomsten. De docent beslist of er sprake is van 

plagiaat. 

De dienst is webbased: er hoeft niets onderhouden of geïnstalleerd 

te worden en scholen kunnen binnen één dag al aan de slag. Epho-

rus verzorgt de introductie en implementatiebegeleiding binnen de 

onderwijsinstelling. 

Werkveld
Onze gebruikers zijn Universiteiten, Hogescholen, ROC’s, Voortgezet 

Onderwijs, alle andere typen onderwijs, uitgeverijen, journalisten e.a..

Gegevens
Ephorus

Vondellaan 40

3521 GH Utrecht 

T +31 (0) 30 281 9816

F +31 (0) 30 281 9819

E support@ephorus.com

www.ephorus.com
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Organisatie
Examen Bureau Brabant is een onafhankelijk examenbureau voor VCA 

examens, dat landelijk opereert sinds september 1999.Vanaf 2004 is 

VCA examinering uitsluitend toegestaan door erkende examencentra.

Missie
Veilig werken is belangrijk, het kan levens kosten als het niet ge-

beurd. Examen Bureau Brabant ziet als missie om op een integere, 

kwalitatieve en goede manier de individuele kennis te toetsen.

Producten/diensten
Examen Bureau Brabant beoefent alle vormen: Basisveiligheid, Veilig-

heid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL VCA) en Veiligheid 

voor Intercedenten en Leidinggevenden (VIL VCU). Tevens wordt het 

examen Basisveiligheid voor de hoveniersbranche in een “groene” 

versie afgenomen. De meeste examenvormen kunnen afgenomen 

worden in meerdere talen..

Werkveld
De VCA persoonsdiplomering ligt vast binnen de regulering van het 

zogenoemde VCA stelsel, onderhouden door de VCA Examenbank 

en stichting Examenkamer, in opdracht voor de SSVV en werkt sinds 

2004 op deze wijze. Iedereen die een VCA Examen wil afnemen, 

meestal vooral uitvoerend en operationeel technici kunnen terecht 

bij Examen Bureau Brabant. .

Gegevens
Examen Bureau Brabant

Postbus 2

4750AA  Oud Gastel

T 0165 – 518 345

F 0165 – 518 749

E info@ebbexamens.nl

www.ebbexamens.nl

Organisatie
Wij profileren ons als hét examenadviesburo voor de administratieve 

professionals. Onze examens kenmerken zich door optimale 

aansluiting bij de praktijk waarvoor is opgeleid.

Kernwoorden van ons onafhankelijk examenadviesburo zijn 

kwaliteit, klantgericht, flexibele dienstverlening, deskundigheid en 

betrouwbaarheid.

Missie
Onze missie luidt als volgt: “STIBEX streeft naar optimale afstemming 

tussen examenkandidaten, opleidingsinstituten, werkgevers en de 

eigen organisatie. STIBEX garandeert, als onafhankelijk examenbureau, 

dat alle examenkandidaten objectief en rechtvaardig worden 

beoordeeld. STIBEX stelt zich bij wijze van borging van die garantie 

onder vrijwillig toezicht van de Examenkamer.”

Producten/diensten
We bieden onder andere het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden aan. 

Hiervoor dient de kandidaat onderstaande vier examens met goed 

gevolg af te leggen:

STIBEX Basiskennis Boekhouden

STIBEX Basiskennis Calculatie

STIBEX Financiële administratie en Kostprijscalculatie

STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Ook zijn we bezig met de ontwikkeling van MBA-examens.

Werkveld 
STIBEX is onderdeel van het Examenadviesburo (www.examenad-

viesburo.nl), de organisatie die gespecialiseerd is in toetsontwikke-

ling, toetsafname en alle andere aspecten die met examinering

te maken hebben. Wij houden ons bezig met certificering van pro-

fessionals op diverse gebieden.

In onze organisatie staat maatwerk centraal en werken we oplos-

singsgericht

Gegevens
STIBEX B.V.

Villawal 11

3432 NX Nieuwegein

Postbus 774

3430 AT Nieuwegein

T 088 - 7322 000

F 088 - 7322 099

E info@stibex.nl

www.stibex.nll



34 EXAMENS - december 2010 - NR 4 www.e-xamens.nl34 EXAMENS - december 2010 - NR 4 www.e-xamens.nl

De Onderwijsraad, een onafhankelijk 

adviescollege van de Regering en 

de Kamer, heeft op verzoek van de 

Tweede Kamer der Staten Generaal 

een onderzoek uitgevoerd naar de 

waarde van diploma’s.1 De centrale 

overweging in dit advies is dat leerlin-

gen, studenten, vervolgopleidingen 

en potentiële werkgevers vertrouwen 

moeten kunnen stellen in de exami-

nering in het Nederlandse onderwijs. 

De waarde van de behaalde diploma’s 

staat of valt hiermee. Voor de inhoud 

van dit zeer interessante rapport 

verwijzen wij naar de website van 

de Onderwijsraad. De Raad geeft in 

dit advies een aantal oplossingsrich-

tingen die dit vertrouwen kunnen 

versterken. 

Ten behoeve van dit onderzoek 

heeft de Raad een aantal experts en 

expertiseorganisaties geconsulteerd. 

Bij het onderzoek zijn ook een tweetal 

bestuursleden van de NVE en de voor-

zitter van het Comité van Aanbeve-

ling betrokken. Bij het verschijnen van 

dit rapport is gebleken dat de inbreng 

van de NVE niet is vermeld en daar-

mee niet tot uitdrukking is gekomen. 

Dat is zeer betreurenswaardig. Juist dit 

thema is onlosmakelijk met de NVE 

verbonden. Nu dit gedegen advies in 

Een diploma van Waarde

Het doel van de NVE is
De kwaliteit van de examenpraktijk te bevorderen;
Normen en gedragscodes voor het examineren
te ontwikkelen;
Vakbekwaamheid en deskundigheid in de
examenpraktijk te stimuleren;
Er te zijn als netwerkorganisatie en informatiebron.

Geïnteresseerd in toetsen en in de toetspraktijk?
Dan bent u toch ook lid van de NVE
NVE, Nederlandse Vereniging voor Examens,
Postbus 217, 7500 AE Enschede
Tel.: 053-489 36 16 Fax: 053 - 489 42 39
e-mail: nve@edte.utwente.nl
website: www.nvexamens.nl

politiek Den Haag op de bureaus ligt 

en op de agenda staat, zou een uitste-

kend podium zijn gecreëerd om onze 

vereniging beter zichtbaar te maken. 

Het bestuur van de NVE zal nog in 

contact treden met de Onderwijsraad 

om te zien of in de communicatie op 

bijvoorbeeld de website daar nog iets 

aan gedaan kan worden. 

Cursussen

In het kader van de professionali-

sering van vakgenoten organiseert 

de NVE ook dit jaar weer een aantal 

cursussen. 

9 december: Theo Eggen (Cito/Uni-

versiteit Twente)

Het gebruik van item respons theo-
rie bij kleine aantallen kandidaten 
in de praktijk. 
Deze bijeenkomst is een vervolg op 

de bijeenkomst van 11 november 

en is gericht op het toepassen van 

IRT in de praktijk. Deelnemers wordt 

gevraagd om hun eigen laptop en 

toetsmateriaal mee te nemen. Met 

het softwarepakket OPLM worden de 

toetsen geanalyseerd. Tenslotte zal stil 

gestaan worden bij een aantal meer 

geavanceerde analyses met behulp 

van OPLM.

13 januari: Bernard Veldkamp (Uni-

versiteit Twente) 

De constructie van Random toet-
sen uit een itembank
Deze bijeenkomst gaat over het 

construeren van toetsen uit een 

vragenbank. Hoe ga je hierbij te werk 

en hoe kun je er voor zorgen dat 

de kwaliteit van de geconstrueerde 

toetsen gegarandeerd wordt. In het 

bijzonder zal hierbij aandacht besteed 

worden aan random toetsconstructie 

en de (on)-mogelijkheden van deze 

vorm van toetsconstructie. Tenslotte 

worden de voordelen behandeld 

van het toepassen van IRT voor het 

construeren van toetsen.

10 februari: Petra Claessen (HCC)

Masterclass Marketing van exa-
mens
Deze bijeenkomst staat in het kader 

van een examen als product. Welke 

aspecten spelen een rol bij de mar-

keting van dit product? Wat zijn do’s 

en don’ts. Tijdens de bijeenkomst is 

er uitgebreid de mogelijkheid om 

ervaringen uit te wisselen en zal het 

onderwerp geïllustreerd worden 

aan de hand van voorbeelden uit de 

praktijk.

Locatie: Ecabo, Kenniscentrum 

beroepsonderwijs bedrijfsleven in 

Amersfoort. Het bestuur van de NVE 

dankt Ecabo voor het ter beschikking 

stellen van de cursusruimte.

Bedrijfsbezoek en Algemene Le-

denvergadering

Op 18 november zal de NVE een 

bedrijfsbezoek brengen aan TNO. 

Tijdens deze bijeenkomst vindt ook 

de Algemene Ledenvergadering 

plaats. Uiteraard is dit de vergadering 

waar de begroting ter goedkeuring 

wordt voorgelegd. Maar ook andere 

belangwekkende thema’s worden 

geagendeerd. Op verzoek van de 

NVE wordt op dit moment de laatste 

hand gelegd aan functieprofielen met 

minimale eisen voor de examenfunc-

tionarissen assessor, toetsconstructeur 

en toetsvaststeller. Het concept zal 

met de leden van de professionalise-

ringswerkgroep worden besproken 

en daarna is het de bedoeling om 

de functieprofielen met eventuele 

amendementen vanuit de werkgroep 

op de volgende Algemene Ledenver-

gadering te presenteren.

1 Advies Een diploma van waarde, uitgebracht aan 

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal. Uitgave van de Onderwijsraad, Den Haag, 

oktober 2010.
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De producent van meesterlijk beveiligde diploma’s
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