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Inleiding 

 
Met de invoering van de Tweede Fase is het aandeel van de schoolexamens in de afsluiting van het voortgezet 
onderwijs de laatste jaren steeds groter geworden. Tegelijkertijd is ook het percentage geslaagden aanzienlijk 
toegekomen. Een van de vele mogelijke oorzaken heeft mogelijk te maken met de schoolexamens (Kremers, 
Kuhlemeier & Wiegers, 2006). Volgens de Inspectie van het Onderwijs komt de toename van het percentage 
geslaagden vooral door de stijging van de cijfers voor de schoolexamens (Inspectie van het Onderwijs, 2006). 
Voor vakken met alleen een schoolexamen halen maar weinig leerlingen een onvoldoende. Er zijn scholen waar 
leerlingen het schoolexamen net zo vaak mogen herkansen tot zij (bijna) allen een voldoende hebben gehaald. 
Onderzoekers signaleren met name bij sommige particuliere, vrije en zwarte scholen een toegeeflijke 
cijfercultuur (De Lange & Dronkers, 2006). Op veel scholen krijgen kandidaten op het schoolexamen al gauw 
een half punt meer dan op het centrale examen (Inspectie van het Onderwijs, 2007a). Daardoor zou de slaagkans 
– gegeven gelijke kennis en vaardigheden - op de ene school groter zijn dan op de andere school. Volgens 
sommigen zou dit gebrek aan landelijke vergelijkbaarheid het civiel effect van het diploma voortgezet onderwijs 
aantasten.  
 
In Nederland is de school volledig verantwoordelijk voor het samenstellen, afnemen en beoordelen van de 
schoolexamens. Het toezicht op de kwaliteit van de schoolexamens is in handen van de Inspectie. Zij moet 
jaarlijks het onderwijs aan elke instelling onderzoeken, onder meer met betrekking tot de inhoud, het niveau en 
de uitvoering van de toetsen, tests, opdrachten en examens. Tijdens de schoolbezoeken moeten de inspecteurs 
nagaan of de school de inhoudsvaliditeit, de betrouwbaarheid, een zorgvuldige normering en een zorgvuldige 
afname van de schoolexamens kan waarborgen. Volgens het meest recente Onderwijsverslag is dit op driekwart 
van de scholen voor voortgezet onderwijs het geval (Inspectie van het Onderwijs, 2007b). Op deze scholen 
aanvaardt de inspectie de verklaring van de schoolleiding dat zij de kwaliteit van de schoolexamens waarborgt, 
na controle bij de leraren en leerlingen en bij gebrek aan contra-indicaties. In het toezicht op de schoolexamens 
kijkt de Inspectie vooral naar de mate waarin de school de wettelijke bepalingen naleeft. Belangrijke 
aandachtspunten zijn daarbij het Examenreglement, het Programma van Toetsing en Afsluiting en de 
documentatie van schoolinterne afspraken rond de afname en correctie. In het Onderwijsverslag 2005-2006 
constateert de Inspectie dat de mate waarin scholen de kwaliteit van de toetsing van het schoolexamen 
waarborgen moet verbeteren (Inspectie van het Onderwijs, 2007b).  
 
Sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw heeft de Inspectie voor zover ons bekend geen 
onderzoek meer verricht naar de vakinhoudelijke en toetstechnische kwaliteit van de schoolexamens. We weten 
dan ook niet precies hoe het op dit moment met de kwaliteit van de schoolexamens gesteld is. Wel heeft de 
Inspectie op grond van haar schoolbezoeken het vermoeden dat de situatie sindsdien niet veranderd is (Inspectie 
van het Onderwijs, 2006). Dit betekent dat de kwaliteitsverschillen tussen scholen nog steeds groot zijn. Deze 
manifesteren zich vooral in de aantallen toetsen, de moeilijkheidsgraad van de toetsen en de kwaliteit van de 
vormgeving en afnamecondities van de toetsen (Inspectie van het Onderwijs, 2006). 
 
Anders dan in sommige andere landen wordt er op het Nederlandse schoolexamens geen moderatie toegepast. In 
zijn algemeenheid heeft moderatie tot doel de kwaliteit van examens vast te stellen en zo nodig te verbeteren. 
Het draagt ertoe bij dat een schoolexamen een vergelijkbare kwaliteit en moeilijkheid heeft, onafhankelijk van 
de school die het examen ontwikkelt, afneemt of beoordeelt. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van 
internationaal gangbare moderatieprocedures en hun wederzijdse voor- en nadelen (paragraaf 1). Dit overzicht is 
grotendeels gebaseerd op Gibbs (1994), Harlen (1994, 2004), Burton & Linn (1994) en Wilmut & Tuson (2005). 
Vervolgens worden enkele praktijkvoorbeelden van moderatie in het Verenigd Koninkrijk en Australië 
beschreven (paragraaf 2). Daarna doen wij een voorstel voor moderatie van de Nederlandse schoolexamens 
(paragraaf 3).  
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1 Moderatieprocedures 
 
Examensystemen verschillen in de mate waarin scholen het examenmateriaal, de afnamecondities en de 
beoordeling zelf vorm geven (Kuhlemeier, van Weeren & Van der Werf, 2006). In veel landen hebben docenten 
een grote mate van vrijheid in het afstemmen van de examinering op lokale omstandigheden. Hoewel alle 
scholen in beginsel dezelfde doelen volgens hetzelfde curriculum onderwijzen, kan het examenmateriaal en de 
beoordeling van school tot school verschillen. Maar ook als alle scholen hetzelfde centrale examen afnemen, 
kunnen docenten op de ene school toegeeflijker of juist strenger beoordelen dan op de andere school. Moderatie 
zorgt ervoor dat het examen een vergelijkbare kwaliteit en moeilijkheid heeft, onafhankelijk van de docent die 
het examen ontwikkelt, afneemt of beoordeelt. Naarmate docenten meer invloed hebben op de samenstelling van 
het examen, de afname en de beoordeling van het werk van de kandidaten wordt moderatie meer noodzakelijk 
geacht. Een bekend voorbeeld van een gemodereerd examenonderdeel is het coursework in de GCSE- en GCE-
examens in het Verenigd Koninkrijk (Qualifications and Curriculum Authority, 2005).  
 
Moderatie kan zich richten op het vergelijkbaar maken van de aanpak (consistency of approach) en/of van de 
beoordelingen en cijfers (consistency of standards). Standaardisatie van de aanpak is van belang als de 
diplomering (mede) op een schoolintern examen berust en docenten de examenopdrachten zelf op basis van 
landelijke specificaties samenstellen. Standaardisatie van de aanpak vereist dat “teachers understand fully the 
constructs which they are assessing (and therefore what sort of tasks to set); how to get at the pupil’s knowledge 
and understanding (and therefore what sort of questions to ask); and how to elicit the pupil’s best performance 
(the physical, social and intellectual context in which the assessment takes place).” (Gipps, 1994, p. 15). Omdat 
Nederland nauwelijks landelijke richtlijnen voor de constructie van de schoolexamens kent – met de recente 
globalisering van de eindtermen zijn ook de vormvoorschriften geschrapt - blijft standaardisatie van de aanpak in 
deze bijdrage onderbelicht. Centraal staat moderatie als middel voor het vergelijkbaar maken van de 
examencijfers van docenten.  
 
Een tweede belangrijk onderscheid bij het beschrijven van moderatieprocedures is het verschil tussen moderatie 
voor productcontrole (quality control) en voor procesbeheersing (quality assurance). Moderatie voor 
productcontrole is gericht op het vergelijkbaar maken van de examencijfers door deze na afloop van het examen 
te controleren en zo nodig te corrigeren. Moderatie voor procesbeheersing vindt voorafgaand aan het examen 
plaats en resulteert niet in aanpassing van de cijfers. Het is gericht op beheersing en verbetering van het proces 
van examinering waardoor de cijfers vrijwel automatisch aan de kwaliteitseisen voldoen en controle achteraf 
minder noodzakelijk is. In de meeste landen die hun examen modereren is sprake van een combinatie van 
productcontrole en procesbeheersing. De beste mix is onder meer afhankelijk van het type examen 
(schoolexamen en/of centraal examen; schriftelijk versus praktijkexamen), de deskundigheid en het 
verantwoordelijkheidsbesef van de docenten, de gewenste zekerheid dat elk cijfer volledig aan de kwaliteitseisen 
voldoet en uiteraard de hoeveelheid werk en de kosten. In het vervolg van deze paragraaf bespreken we eerst 
moderatie voor productcontrole en vervolgens moderatie voor procesbeheersing.  

 
 

1.1 Moderatie voor productcontrole 
 
Moderatie voor productcontrole maakt cijfers vergelijkbaar via een correctieprocedure na afloop van het 
examen. Het kan uit een of meer van de volgende vijf onderdelen bestaan:  
• Statistische moderatie 
• Inspectie via steekproeven per post 
• Inspectie via steekproeven door een bezoekende moderator 
• Groepsmoderatie van cijfers 
 
Statistische moderatie 
Docenten zijn vaak goed in staat om de kandidaten op basis van hun prestatie te rangorden, maar kunnen veel 
minder goed inschatten hoe goed hun kandidaten zijn in vergelijking met andere scholen of het landelijke 
gemiddelde (o.a. Good, 1988; Levine, Haus & Cort, 1987). De ene docent beoordeelt soepeler en/of brengt meer 
spreiding aan dan de andere, terwijl de rangorde van de kandidaten binnen de school en de relatieve afstanden 
tussen de scores vaak wel correct zijn. Statistische moderatie corrigeert voor verschillen tussen scholen in 
soepelheid en soms ook spreiding. Dat gebeurt op basis van een objectieve referentietest. Dat kan een speciaal 
ontwikkelde prestatietest zijn, maar ook een centraal examen. De correctie van de examencijfers wordt 
uitgevoerd door een externe instantie. Als er geen aanwijzingen zijn dat er iets mis is met de rangordening van 
de kandidaten binnen de school, worden de cijfers van alle kandidaten naar boven of beneden bijgesteld. 
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Statistische moderatie is vooral in Australië populair. Voor een technische verhandeling van de meest gangbare 
procedures en hun wederzijdse voor- en nadelen wordt verwezen naar Wilmut en Tuson (2005).  
 
Statistische moderatie met behulp van een objectieve referentietest kan worden ingezet als middel ter correctie 
van cijfers (calibratie), maar ook als signaleringsinstrument (monitoring). In het geval van monitoring worden de 
referentietest alleen gebruikt om een gebrek aan vergelijkbaarheid te signaleren en zo nodig te corrigeren. Het 
constateren van discrepanties tussen de cijfers van de school en de externe referentietest leidt daarbij niet 
automatisch tot aanpassing van de cijfers, maar vormt de opmaat voor andere vormen van moderatie, zoals 
inspectie via steekproeven per post of via schoolbezoek door een moderator. Het toezicht op eventuele 
discrepanties tussen de cijfers op het CE en SE door de Nederlandse Inspectie zou men kunnen beschouwen als 
een elementaire vorm van statistische moderatie van de docentenoordelen in het schoolexamen. 
 
Statistische moderatie heeft voor- en nadelen (Hill, Brown, Rowe & Turner, 1994). Tot de voordelen behoren:  
• de door de docenten aangebrachte rangordening en de relatieve afstanden tussen de scores blijven in 

beginsel behouden; 
• het is een goedkope oplossing van het vergelijkbaarheidsprobleem; 
• er zijn geen problemen met inter-beoordelaarsovereenstemming; 
• de correctiemethode is objectief; 
• bij gebruik als signaleringsinstrument zijn er geen negatieve backwash effecten op het schoolexamen;  
• de correctieprocedure is zo ingewikkeld dat docenten het effect ervan niet kunnen voorspellen en “playing 

the system” geen kans krijgt.  
 
Enkele nadelen van statistische moderatie zijn:  
• de validiteit van de referentietest als moderatorvariabele is vaak discutabel; 
• de correctie van de cijfers is een voor docenten weinig inzichtelijk proces dat automatisch plaatsvindt 

zonder dat de school daarbij betrokken is; 
• het levert geen bijdrage aan de professionalisering van de docent; 
• scholen kunnen zich vooral gaan richten op het maximaliseren van hun scores op het referentie-examen en 

het schoolexamen verwaarlozen; 
• er zijn beroepsprocedures nodig als de school tegen de beslissing van het examen- of accreditatie-instituut in 

beroep wil gaan; 
• de correctie werkt niet goed bij kleine aantallen kandidaten of bij groepen met een uitzonderlijke 

samenstelling.  
 
Vanwege deze evidente nadelen wordt statistische moderatie vrijwel altijd in combinatie met andere 
moderatieprocedures toegepast. 
 
Inspectie via steekproeven per post 
De school is verplicht een steekproef uit het door de docenten beoordeelde werk van de kandidaten op te sturen 
aan een externe instantie. Die controleert of de beoordeling volgens de landelijke richtlijnen is uitgevoerd. De 
inspectie van steekproeven per post kan ertoe leiden dat de scores naar boven of beneden worden bijgesteld of 
dat docenten al het werk opnieuw moeten beoordelen. Inspectie via steekproeven per post is vooral geschikt voor 
schriftelijke examens, maar wordt in het Verenigde Koninkrijk ook toegepast op de beoordeling van het door 
docenten zelf ontwikkelde en beoordeelde coursework in de GCSE- en GCE-examens (zie ook paragraaf 2.2) en 
de portfoliobeoordeling in de beroepsgerichte examens.  
 
Inspectie via steekproeven door een bezoekende moderator 
Deze vorm van moderatie is vergelijkbaar met inspectie van steekproeven per post, met dien verstande dat de 
controle op school wordt uitgevoerd door een bezoekende moderator. Een groot voordeel is de mogelijkheid van 
discussie tussen docent en moderator over de interpretatie van de beoordelingscriteria. Omdat het schoolbezoek 
na het examen plaatsvindt, blijft de moderatie beperkt tot beoordeling van producten. Voor een valide moderatie 
is een omvangrijke steekproef uit het werk van de kandidaten noodzakelijk. Dat vereist een groot aantal 
schoolbezoeken. Daardoor zijn de kosten relatief hoog. In het Verenigde Koninkrijk wordt deze methode 
toegepast waar verzending van examenwerk per post niet mogelijk is, zoals bij examens met omvangrijke 
producten (bijv. Design and Technology) of examens waar de moderator als observator bij de afname aanwezig 
moet zijn (bijvoorbeeld Physical Education en Music).  
 
Groepsmoderatie van examencijfers 
In groepsmoderatie, ook wel consensus moderatie of sociale moderatie genoemd, stemmen docenten hun 
beoordelingen op elkaar af. Dat gebeurt onder leiding van een moderator met gebruikmaking van de landelijke 
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correctievoorschriften en voorbeelden van concreet examenwerk. Als de groepsmoderatie gericht is op 
productcontrole ligt de nadruk op het verkrijgen van overeenstemming over de cijfers, en niet zozeer op het 
standaardiseren van het beoordelingsproces als zodanig (groepsmoderatie voor procesbeheersing). Vandaar dat 
groepsmoderatie van examencijfers nauwelijks bijdraagt aan de professionalisering van de docenten. Een 
eenzijdige gerichtheid van groepsmoderatie op het aanpassen van cijfers wordt overigens afgeraden. Het gevaar 
dreigt dat de externe moderatie de autonomie van de docent aantast. Het is niet de bedoeling dat docenten zich 
zorgen maken of zij zullen “slagen” voor de moderatie (Donnelly, Buchan, Jenkins, & Welford (1993).  
 
 

1.2 Moderatie voor procesbeheersing 
 
Moderatie voor procesbeheersing heeft betrekking op de standaardisatie van het proces van examinering en 
beoordeling en vindt doorgaans voorafgaand aan het examen plaats. De moderatie is vooral gericht op het 
verhogen van de evaluatiedeskundigheid van de docent. Anders dan bij moderatie voor productcontrole 
resulteert de moderatie niet onmiddellijk in aanpassing van de examencijfers van de kandidaten. In de praktijk 
zijn er vijf verschillende vormen die veelal in combinatie met elkaar worden toegepast: 
• Verhelderen van evaluatiecriteria 
• Verstrekken van voorbeelden 
• Schoolbezoek door moderatoren  
• Groepsmoderatie 
• Accreditatie 
 
 
Verhelderen van evaluatiecriteria 
Deze vorm van moderatie heeft tot doel een gemeenschappelijke interpretatie van de evaluatiecriteria te 
bevorderen. Dit gebeurt via het verstrekken van documenten, zoals curricula, examensyllabi, 
afnamehandleidingen, correctievoorschriften en beoordelingsschalen. Het verstrekken van gedetailleerde 
beoordelingsmiddelen is vooral geschikt voor de schriftelijke examinering van duidelijk afgebakende en 
nauwkeurig omschreven vakonderdelen. Als deze vorm van moderatie wordt toegepast op competentiegerichte 
examens, speelt het dilemma van betrouwbaarheid versus validiteit. Van de ene kant hebben docenten bij het 
beoordelen van competenties veel steun nodig. Hoe specifieker en gedetailleerder het correctievoorschrift, hoe 
meer de beoordelingsvrijheid van de docent wordt ingeperkt en hoe betrouwbaarder het oordeel. Van de andere 
kant kan een gedetailleerde beoordeling op deelaspecten de validiteit van de beoordeling aantasten. Holistische 
beoordelingsmiddelen zijn ogenschijnlijk meer valide, maar geven meer aanleiding tot verschillende 
interpretaties en doen een groter beroep op de vakinhoudelijke en toetstechnische deskundigheid van de docent. 
Beschikt de docent niet over de vereiste ervaring en deskundigheid, dan gaat dat ten koste van de 
betrouwbaarheid en validiteit.  
 
Verstrekken van voorbeelden 
Het verstrekken van voorbeelden van beoordeeld werk van examenkandidaten is een tweede middel om de 
beoordeling te standaardiseren. De van commentaar voorziene voorbeelden maken duidelijk waar docenten bij 
het beoordelen op moeten letten en hoe zij de verschillende prestatieniveaus kunnen herkennen en waarderen. 
Landelijke verstrekking van illustratieve voorbeelden van examenwerk is vooral geschikt voor schriftelijke 
examens, hoewel men ook vluchtige processen kan verduidelijken aan de hand van bijvoorbeeld 
videoregistraties. Het verstrekken van voorbeelden van beoordeeld examenwerk werkt het best in combinatie 
met groepsmoderatie. Het positieve effect is het grootst als docenten eigen examenwerk in de discussie kunnen 
inbrengen.  
 
Schoolbezoek door moderatoren  
Deze vorm van moderatie is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de eerder besproken inspectie door een 
bezoekende moderator. Nu zijn de schoolbezoeken echter gericht op het verbeteren van de afname en 
beoordeling in plaats van eenzijdig op het corrigeren van de toegekende cijfers. De moderator observeert hoe het 
examen wordt afgenomen en hoe er beoordeeld wordt. Deze vorm van moderatie is bij uitstek geschikt voor de 
standaardisatie van de beoordeling van examenprestatie die ter plekke beoordeeld moeten worden. Voorbeelden 
hiervan zijn de schoolbezoeken die moderatoren in de UK afleggen in het kader van de landelijke 
niveaupeilingen of de bezoeken van verificateurs tijdens de afname van de praktijkexamens van de National 
Vocational Qualifications (NVQ).  
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Groepsmoderatie gericht op procesbeheersing 
Groepsmoderatie vindt plaats tijdens bijeenkomsten waarin docenten door middel van overleg overeenstemming 
bereiken over de beoordelingscriteria. In het Verenigde Koninkrijk wordt groepsmoderatie ook wel agreement 
trialling genoemd. Groepsmoderatie is in eerste instantie gericht op standaardisatie van het beoordelingsproces 
(procesbeheersing), maar kan ook leiden tot aanpassing van de cijfers (productcontrole). De bijeenkomsten staan 
onder leiding van een docent of van een speciaal aangestelde moderator. Aan de bijeenkomsten kan worden 
deelgenomen door docenten van dezelfde school of van verschillende scholen. Volgens Harlen (1994) dragen 
bijeenkomsten met docenten van verschillende scholen meer bij aan de landelijke vergelijkbaarheid van de 
examinering dan bijeenkomsten met alleen docenten van dezelfde school. Daar staan echter reiskosten 
tegenover. Eveneens volgens Harlen (1994) is groepsmoderatie even tijdrovend en kostbaar als schoolbezoek 
door een moderator, maar een stuk effectiever. Het resulteert niet alleen in een grotere landelijke 
vergelijkbaarheid van de examencijfers, maar draagt ook sterk bij aan de vakinhoudelijke en evaluatieve 
deskundigheid van de docent. Docenten stellen deze vorm van professionalisering meestal op prijs, mits de 
groepsmoderatie niet wordt ingezet om docenten te controleren, maar als een middel om het beoordelingsproces 
en –product te verbeteren (Clarke & Gipps, 2000). Een andere voorwaarde is dat docenten voldoende tijd en 
middelen ter beschikking krijgen om van de suggesties van anderen te profiteren en beoordelingservaring en –
vaardigheid op te bouwen (Harlen, 2004; Good, 1988; Radnor, 1995; Hall & Harding, 2002). Ook is het van 
belang dat groepsmoderatie geen incident blijft, maar routinematig wordt uitgevoerd (Gipps, 1994). Ontbreken 
voldoende tijd en middelen, dan vallen docenten al snel weer terug op de vertrouwde individuele beoordeling.  

Groepsmoderatie wordt meestal in combinatie met andere moderatieprocedures toegepast. Daartoe 
behoren het verhelderen van de evaluatiecriteria met behulp van gedetailleerde beoordelingsmiddelen en het 
leren herkennen van prestatieniveaus aan de hand van voorbeelden van beoordeelde examenproducten.  
 
Accreditatie 
Een accrediterende instantie verleent de school het recht om kandidaten gedurende een bepaalde periode relatief 
zelfstandig te examineren. De school moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals voldoende 
evaluatiedeskundigheid, interne moderatie en kwaliteitszorg. Het recht om zelf te beoordelen wordt slechts voor 
een beperkte periode toegekend. Accreditatie is een relatief goedkope en effectieve manier van standaardisatie en 
kwaliteitsverbetering. 
 
 

1.3 Voor- en nadelen van moderatieprocedures 
 

Uit het voorgaande blijkt dat moderatieprocedures verschillen in de mate van bureaucratisering, de bijdrage aan 
de professionele ontwikkeling van de docenten, de belasting in termen van tijd en kosten en de bijdrage aan de 
verhoging van de kwaliteit van de examinering, waarbij een onderscheid werd gemaakt in moderatie voor 
productcontrole en procesbeheersing. In Figuur 1 zijn de belangrijkste voor- en nadelen kort samengevat 
(Harlen, 1994). 
 

 

Bijdrage aan 
professio-
nalisering 

Bureau-
cratisch Tijd Kosten 

Invloed  
op 

 proces 
Invloed 

 op product 
Productcontrole       
    Statistische moderatie - XXX X X - XXX 
    Inspectie van steekproeven 
     per post of schoolbezoek X X X X - XX 
    Groepsmoderatie van cijfers XX X XX XXX XX XX 
Procesbeheersing       
   Verhelderen evaluatiecriteria XX - XX X X XX 
   Verstrekken voorbeelden XX - X X XX XX 
   Accreditatie XX - X X XX XX 
   Schoolbezoek moderator XX - XXX XXX XXX X 
   Groepsmoderatie  XXX - XXX XXX XXX XX 
 
Figuur 1 
Voor- en nadelen van enkele moderatieprocedures 
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Uit Figuur 1 blijkt dat de moderatie voor procesbeheersing effectiever is dan moderatie voor productcontrole 
(achteraf aanpassen van cijfers). Groepsmoderatie voor procesbeheersing heeft de grootste invloed op het 
vergelijkbaar maken van de examinering, maar is ook het meest tijdrovend en kostbaar. Alternatieven met lage 
kosten en een relatief grote invloed op professionalisering, proces en product zijn het verstrekken van 
voorbeelden en accreditatie.  
 
 

2 Praktijkvoorbeelden van moderatie 
 
In de voorgaande paragraaf is een overzicht gegeven van de belangrijkste vormen van moderatie. In deze 
paragraaf beschrijven we enkele praktische toepassingen:  
• Statistische moderatie van het schoolexamen in Australië 
• Inspectie van steekproeven in het Verenigd Koninkrijk 
• Accreditatie van scholen in het Verenigde Koninkrijk 
• Groepsmoderatie van het schoolexamen in Queensland Australië 
 
 

2.1 Statistische moderatie van het schoolexamen in Australië 
 
Statistische moderatie is vooral in Australië populair. Het wordt onder meer toegepast bij het Victorian 
Certificate of Education van de staat Victoria (Hill, Brown, Rowe & Ross, 1994; Board of Studies, 1999) en het 
Senior Certificate of Secondary Education van de staat Queensland. 
 
Victoria 
In Victoria bestaat het schoolexamen voor de meeste vakken zowel uit centrale als schoolinterne toetsen. De 
centrale toetsen worden onder gestandaardiseerde condities afgenomen en extern beoordeeld. Het schoolinterne 
examengedeelte omvat coursework assessment dat het examencijfer meestal voor de helft bepaalt. Op de ene 
school zijn de opdrachten in het kader van coursework makkelijker dan op de andere school; ook kan strengheid 
van de beoordeling van school tot school verschillen. De statistische moderatie heeft tot doel de oordelen over 
het coursework op één schaal te brengen. De procedure verloopt tegenwoordig grofweg als volgt (Victorian 
Curriculum and Assessment Authority , 2001): 
• In de eerste stap wordt er voor elke school en voor elk vak een moderatiegroep bepaald. Heeft een school te 

weinig kandidaten, dan moet er samenwerking met een andere school worden gezocht.  
• In de tweede fase wordt er voor elke kandidaat een externe score geconstrueerd. Deze score is gebaseerd op 

de centraal geëxamineerde onderdelen en voor een aantal vakken ook op de zogeheten General Achievement 
Test (GAT) die alle kandidaten halverwege het laatste examenjaar maken. De GAT meet geen vakspecifieke 
kennis en vaardigheden, maar een aantal algemene vaardigheden die van belang zijn voor alle 
studierichtingen van het Victorian Certificate of Education.  

• In de derde fase worden de externe scores van de moderatiegroep gebruikt om de schoolinterne 
beoordelingen van het coursework op één schaal te brengen (met zogeheten equipercentile scaling). Volgens 
de methode van equipercentiel schaling gebeurt dat grofweg als volgt: de hoogste en laagste SE scores 
worden gelijk gesteld aan de hoogsteen laagste externe scores en de mediaan and kwartielen van de SE 
scores worden gelijk gesteld aan de mediaan en kwartielen van de externe scores. Dit resulteert voor elke 
kandidaat in een gemodereerde coursework score.  

 
In Victoria lijkt men redelijk tevreden over deze vorm van moderatie. Hoewel er kritiek is op de 
onvolkomenheid van de gehanteerde statistische correctieprocedure (Wilmut & Tuson, 2005), geldt de 
standaardisatie als effectief, is de betrouwbaarheid hoog (Rowe, Turner & Lane, 1999) zijn de kosten laag en is 
de werklast beperkt.  
 
Queensland 
De staat Queensland kent al meer dan dertig jaar een volledig schoolintern examen, het Senior Certificate of 
Secondary Education. Als referentietest fungeert de Queensland Core Skill Test (QCS Test) die is gebaseerd op 
49 gemeenschappelijke onderdelen van het Queensland Senior Curriculum. Deze referentietest is mede bepalend 
voor de toelating tot het sterk selectieve hoger onderwijs. De resultaten op de QCS Test worden niet alleen 
gebruikt om te corrigeren voor verschillen tussen scholen in de strengheid van de beoordeling, maar ook voor 
verschillen tussen vakken in de relatieve moeilijkheid van het examen. De statistische moderatie resulteert in een 
score op een algemene prestatieschaal met een scorebereik van 0 tot 25 en een score op een Fields of Study 
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schaal met tien scorecategorieën. Samen met de cijfers voor het schoolexamen en de QCS Test bepalen deze 
twee scores of de kandidaat wordt toegelaten tot het hoger onderwijs.  
 
 

2.2 Inspectie van steekproeven in het Verenigd Koninkrijk 
 
De GCSE en GCE examens bestaan normaliter uit een centraal ontwikkeld en gecorrigeerd examen en een 
schoolexamen: het oordeel van de docent over het zogeheten coursework (Qualifications and Curriculum 
Authority, 2005b). Het coursework kan de vorm aannemen van schriftelijke opdrachten, projecten, praktisch 
opdrachten en onderzoek, mondelinge presentaties, individueel werk en groepswerk. De ontwikkeling, afname 
en beoordeling ervan wordt door de docent zelf op basis van landelijke richtlijnen en beoordelingsmiddelen 
uitgevoerd. Docenten zien coursework overwegend als een waardevolle aanvulling op de landelijke schriftelijke 
examens. Er worden kennis en vaardigheden getoetst die in een schriftelijk examen niet gemeten kunnen 
worden. Het biedt leerlingen de gelegenheid om een vakgebied diepgaand te bestuderen en verantwoordelijkheid 
te nemen voor het leren. De leerlingen voeren de opdrachten uit in de loop van het schooljaar, zowel op school 
als thuis. Meestal telt het coursework voor 20% à 30% mee in het uiteindelijke examenresultaat, maar voor 
sommige vakken kan het oplopen tot 60%. Op de oordelen van de docenten wordt geen statistische moderatie 
toegepast, hoewel het technisch mogelijk zou zijn om het centraal schriftelijk examen of de uitkomsten van de 
landelijke niveaupeilingen als een referentietest te gebruiken . De belangrijkste procedure voor het modereren 
van coursework is moderation by inspection, een combinatie van inspectie via steekproeven per post en 
schoolbezoek door een externe moderator. De moderatie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de 
awarding bodies. Volgens de Code of Practice van de Qualifications and Curriculum Authority (2006) is dat een 
“organisation recognised by the regulatory authorities for the purpose of awarding accredited qualifications” (p. 
64). Voor de GCSE en GCE examens bestaan er op dit moment drie van deze organisatie in Engeland (AQA, 
Edexcel en OCR), een in Wales (WJEC) and een in Noord-Ierland (CCEA). Scholen mogen zelf kiezen van 
welke accrediterende instantie zij een examen afnemen. De awarding bodies zijn verantwoordelijk voor de 
kwaliteit en integriteit van de examens die zij aanbieden en dus ook voor de kwaliteit van de afname en de 
beoordeling door de school.  
 
Interne moderatie 
De moderatie van de beoordeling van het coursework bestaat uit twee fasen, interne en externe moderatie. 
Interne moderatie heeft betrekking op het standaardiseren van de oordelen van docenten binnen dezelfde school. 
De docenten worden geacht hun beoordelingen te vergelijken en zo nodig op elkaar af te stemmen. De awarding 
bodies spelen hierbij een belangrijke rol. Tot hun taken behoren de instructie, training en begeleiding van de 
schoolinterne assessoren, het verstrekken van richtlijnen voor de schoolinterne ontwikkeling van de 
examenopdrachten en het publiceren van gedetailleerde beoordelingsmiddelen. Zij zijn ook verantwoordelijk 
voor de bewaking van de authenticiteit van het coursework en de regels voor de hoeveelheid hulp en begeleiding 
die docenten en ouders mogen geven. Via het organiseren van trial marking moeten zij scholen in de 
gelegenheid stellen om na te gaan of zij de landelijke beoordelingsrichtlijnen op de juiste wijze toepassen.  
 
Externe moderatie 
De awarding bodies zijn ook verantwoordelijk voor de externe moderatie, d.w.z. het op één lijn brengen van de 
beoordelingen van verschillende scholen. In de Code of Practice van de Qualifications and Curriculum Authority 
(2006) wordt deze taak als volgt omschreven: “To ensure that standards are aligned within and across centres, 
the awarding body must moderate the marks submitted by each centre against specified assessment criteria” (p. 
26).  Elke awarding body is verplicht om aan de hand steekproeven uit het werk van de kandidaten na te gaan of 
de school de landelijke richtlijnen goed heeft toegepast, zowel tijdens de cursus als aan het einde ervan. Daarbij 
moet de awarding body gebruik maken van statistische informatie. Voor vakonderdelen zonder tastbare 
producten met een gewicht van meer dan 20% is de awarding body verplicht om de school tijdens de afname van 
het examen te bezoeken dan wel te modereren op basis van audio- of videotapes. Een te groot verschil tussen de 
gemodereerde en niet-gemodereerde beoordelingen leidt ertoe dat de cijfers van de school worden aangepast. 
 
In de praktijk wordt de externe moderatie van het coursework uitgevoerd door een moderator onder supervisie 
van een principal moderator, beide benoemd door de awarding body. Elke awarding body kent zijn eigen 
moderatieprocedures. Voor de meeste extern gemodereerde examenonderdelen zendt de school een steekproef 
uit het werk van de kandidaten naar de moderator. Die beoordeelt de steekproef en bepaalt de overeenstemming 
tussen het eigen oordeel en dat van de school. Als verzending per post niet mogelijk is, zoals bij examens met 
omvangrijke producten (bijv. Design and Technology) of examens die alleen ter plekke en live beoordeeld 
kunnen worden (bijvoorbeeld Physical Education en Music) brengt de moderator een bezoek aan de school. 
Nadat de moderator de steekproef heeft beoordeeld, zijn er drie mogelijkheden: 
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• Als de oordelen van de school binnen het vastgestelde tolerantiebereik vallen, bijvoorbeeld hooguit 6% 
verschillend van de oordelen van de moderator, krijgt de school bericht dat de beoordeling geaccepteerd is.  

• Als de oordelen van de docenten intern consistent zijn, maar de school alleen te soepel of te streng 
beoordeelde, worden de scores van alle kandidaten naar boven of beneden bijgesteld. De door de school 
aangebrachte rangordening van de kandidaten blijft daarbij intact. De correctie wordt uitgevoerd met behulp 
van regressie-analyse (AQA) of met “met het blote oog” (WJEC). In de zomer van 2005 startte AQA een 
proef met een web-based systeem. Direct nadat de moderator de oordelen van de steekproef heeft ingevoerd, 
bepaalt de computer of de beoordeling door de school acceptabel is en er vervolgmaatregelen nodig zijn.  

• Als de oordelen van de docenten niet consistent zijn en de rangordening van de kandidaten niet klopt, moet 
de school al het werk van de kandidaten opnieuw beoordelen en een nieuwe steekproef uit het 
herbeoordeelde werk ter beoordeling aan de moderator aanbieden.  

 
Na afloop van het examen ontvangen de scholen voor elk intern beoordeeld examenonderdeel een overzicht van 
de doorgevoerde aanpassingen in de cijfers. Een kwart van de docenten heeft de laatste twee examenjaren te 
maken gehad met aanpassing van hun cijfers. In eenderde van de gevallen leidde dat tot hogere cijfers en in 
tweederde tot lagere cijfers.  
 
Coursework ter discussie 
Recentelijk heeft het QCA een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van het coursewerk in de 
GCSE en GCE examens (QCA, 2005). Enkele bevindingen:  
• de regels voor de hulp die leraren, ouders, medeleerlingen, familieleden en vrienden mogen geven zijn 

onduidelijk en worden zeer verschillend toegepast; 
• leerlingen ontvangen in de praktijk te veel hulp en advies van leraren en ouders; 
• er wordt te weinig gecontroleerd of het werk wel echt van de leerling zelf is (authenticatie); 
• leerlingen helpen elkaar, frauderen en plagiariseren (halen hun werk bijvoorbeeld van het internet en betalen 

daar soms voor); 
• de standaardisatie van de beoordeling binnen de scholen en de externe moderatie door de awarding bodies 

schieten te kort.  
 
De Secondary Heads Association pleit voor uitvoering van de schoolinterne examinering door gecontracteerde 
assessoren met ruime praktijkervaring. De conservatieve oppositie is van mening dat het toenemende accent op 
coursework leidt tot fraude en de standaarden ondermijnt. Naar aanleiding van de uitkomsten van de studie heeft 
de QCA een task force opgericht die moet rapporteren over de authenticatie van het coursework in de 2006 
examens, een hoogleraar is gevraagd een advies uit te brengen over het detecteren van internet plagiarisme, en er 
is begeleidingsmateriaal ontwikkeld voor ouders en kandidaten. Daarnaast is besloten een speciaal instituut op te 
richten voor het trainen en begeleiden van interne beoordelaars en assessoren en het modereren van coursework. 
Dit instituut, het Institute of Educational Assessors, is in juni 2006 opgericht. 
 
 

2.3 Accreditatie van scholen in het Verenigde Koninkrijk 
 
Voor de GCE examens in de applied subjects hebben de awarding bodies recentelijk een extra vorm van 
moderatie opgezet, namelijk accreditatie van individuele scholen (Edexcel, 2005; OCR, 2006). Tenzij zij deel 
uitmaken van een controlesteekproef, hoeven geaccrediteerde scholen geen portfolio’s voor de externe moderatie 
in te zenden. Voor scholen is dit aantrekkelijk vanwege de besparing van tijd en kosten. Accreditatie is voor 
scholen niet verplicht. De accreditatie wordt formeel verleend aan een zogeheten Programme Leader die 
verantwoordelijk is voor de interne examinering van het desbetreffende examenonderdeel. Voorwaarde is 
aantoonbare vaardigheid in het beoordelen van de portfolio’s volgens de landelijke richtlijnen en deelname aan 
de trainingscursussen en het begeleidingsaanbod van de awarding body. De accreditatie wordt per intern 
gemodereerd examenonderdeel toegekend. Om te worden geaccrediteerd kan de school een steekproef uit het 
werk van de kandidaten laten beoordelen waarbij de moderator online feedback geeft. Ook kan men zich laten 
accrediteren op basis van de reguliere deelname aan de externe moderatie. De accreditatie wordt telkens voor 
drie schooljaren verleend, waarna de school opnieuw geaccrediteerd moet worden.  
 
 

2.4 Groepsmoderatie van het schoolexamen in Queensland Australië 
 
Sinds de afschaffing van de centrale examens in 1972 kent Queensland voor de leerlingen in het elfde en 
twaalfde schooljaar alleen een gemodereerd schoolexamen, het Senior Certificate of Secondary Education. 
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Aanleiding tot afschaffing waren onder meer de lage prestaties van de kandidaten, de beperkte reikwijdte van de 
examinering, de geringe meerwaarde voor docenten en leerlingen en enkele ongewenste neveneffecten 
(Shavelson, Black, Wiliam & Coffey, 2003). Het “nieuwe” examensysteem is criterium-georiënteerd en leunt 
sterk op de dagelijkse formatieve evaluatie van docenten. Docenten beoordelen de prestaties van de kandidaten 
met behulp van centraal verstrekte descriptieve beoordelingsschalen. Deze schalen zijn min of meer 
vergelijkbaar met de Engelse level descriptions en bestaan uit vijf nauwkeurig omschreven prestatieniveaus: 
Very High Achievement, High Achievement, Sound Achievement, Limited Achievement en Very Limited 
Achievement. Moderatie moet ertoe bijdrage dat de vijf prestatieniveaus op elke school op dezelfde wijze 
geïnterpreteerd worden. Om de vergelijkbaarheid van de beoordelingen te waarborgen, wordt het examen zowel 
intern als extern gemodereerd. Elke school kent daartoe een school moderator en voor elk vak een subject 
moderator. De taken van school moderator worden uitgevoerd door de directeur zelf of door een door hem of 
haar genomineerde persoon. De school moderator is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van het 
geaccrediteerde schoolwerkprogramma, de schoolinterne moderatie en de medewerking aan de externe 
moderatie. De subject moderators zijn ervoor verantwoordelijk dat de school het schoolwerkprogramma volgens 
de specificaties in de subject syllabus opstelt en uitvoert; hetzelfde geldt het ontwikkelen en toepassen van de 
beoordelingsmiddelen.  
 
Externe moderatie 
De Queensland Studies Authority (2005) definieert externe moderatie als “a set of processes designed to ensure 
that the levels of achievement in Authority subjects match the requirements of syllabuses” (p. 7). De moderatie 
wordt uitgevoerd door review panels onder verantwoordelijkheid van de QSA. Tot de belangrijkste taken 
behoren het goedkeuren van de schoolwerkprogramma’s, het adviseren met betrekking tot de standaardisatie van 
de beoordeling en het verifiëren van de voorlopige voorstellen tot diplomering. De school moet aan de moderatie 
meewerken, onder meer door het schoolwerkprogramma te laten goedkeuren, door docenten ter beschikking te 
stellen voor de review panels (echter niet meer dan één docent per vak), door steekproeven uit het werk van de 
kandidaten voor controle op te sturen en door als dat nodig is te overleggen en te onderhandelen met de review 
panels. De QSA selecteert, traint en accrediteert de leden van de panels. Een belangrijk criterium voor de selectie 
van panelleden is vakinhoudelijke deskundigheid.  
 
De externe moderatie van het schoolexamen voor een bepaald vak bestaat uit vijf fasen: 
• Work program approval 
• Monitoring.  
• Verification.  
• Confirmation 
• Random sampling 
 
Work program approval.  
Binnen de kaders van de centrale regelgeving mogen scholen hun onderwijs en evaluatie aanpassen aan lokale 
omstandigheden. De eerste fase in het moderatieproces beoogt de standaardisatie van het onderwijs en de 
toetsing. Het district review panel analyseert daartoe het schoolwerkprogramma en gaat na in hoeverre het 
voldoet aan de specificaties uit de subject syllabus. Wordt het schoolwerkprogramma afgekeurd, dan volgt er 
overleg met de school, waarna de school het document opnieuw ter goedkeuring moet voorleggen. 
 
Monitoring  
De tweede fase in het moderatieproces vindt halverwege het onderwijsprogramma plaats en heeft vooral een 
adviserende functie. Het district review panel controleert of de school het onderwijs en de beoordeling in 
overeenstemming met het goedgekeurde schoolwerkprogramma uitvoert. Het panel bekijkt onder meer het 
beoordeelde werk van vijf leerlingen en een aantal door de school ontwikkelde evaluatie-instrumenten met 
bijbehorende correctievoorschriften. Een docent van de school mag als observator bij de vergaderingen van het 
panel aanwezig zijn. Het panel geeft feedback op de kwaliteit van de tussentijdse beoordelingen van het werk 
van de kandidaten. Het commentaar en het advies van het panel wordt besproken in het overleg van de 
vakdocenten op de school.  
 
Verification  
In de derde fase van het moderatieproces adviseert het district review panel de scholen over de adequaatheid van 
de beoordelingen en de voorlopige voorstellen tot diplomering. Dit proces start in de eerste week van het vierde 
en laatste semester. De nadruk ligt daarbij op het vergelijken van het beoordeelde werk van de kandidaten met de 
omschrijvingen van de vijf prestatieniveaus in de subject syllabus. Het panel bekijkt daartoe opnieuw de 
evaluatie-instrumenten met bijbehorende correctievoorschriften. Daarnaast wordt aan de hand van het 
examenwerk van tenminste negen kandidaten gekeken of de school de beoordelingsstandaarden correct toepast. 
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Als het panel het niet eens is met de manier waarop de school de leerlingen beoordeelt, moet de school contact 
opnemen met de voorzitter van het panel waarna een proces van overleg en onderhandeling volgt. Als dit niet tot 
overeenstemming leidt, volgt er arbitrage door het state review panel.  
Na de verificatie door het district review panel volgt de verificatie door het state review panel. Dit panel moet 
zorgen voor de vergelijkbaarheid van de vijf prestatieniveaus in heel Queensland. Daartoe wordt steekproef uit 
het door het district review panel bekeken materiaal nogmaals bekeken. Zo nodig worden er opnieuw gegevens 
opgevraagd en volgt er hernieuwd overleg met de school over de toegekende prestatieniveaus.  
 
Confirmation  
De laatste kwaliteitscontrole tijdens het schooljaar vindt plaats in de korte periode tussen het verzenden van de 
definitieve diplomeringsvoorstellen (proposals for exit levels) door de school en het printen van de diploma’s. 
Hierbij controleert de QSA samen met de voorzitters van de review panels of de uiteindelijke voorstellen voor 
diplomering niet al te zeer afwijken van de kort daarvoor geverifieerde voorstellen. Daartoe wordt de eerder 
overeengekomen verdeling van de kandidaten over de vijf prestatieniveaus vergeleken met het voorstel voor de 
definitieve verdeling. De school moet eventuele afwijkingen verantwoorden op een speciaal formulier. Indien 
nodig, wordt er opnieuw werk van kandidaten opgevraagd dat QSA onder grote tijdsdruk zelf controleert.  
 
Random sampling  
Na afloop van het examen analyseert de QSA een aselecte steekproef uit het werk van de kandidaten om de 
kwaliteit van de moderatie te bepalen. Scholen worden in de loop van het schooljaar geïnformeerd over de 
resultaten.  
 
De groepsmoderatie van de oordelen van docenten in Queensland houdt al meer dan dertig jaar vrijwel 
ongewijzigd stand. Onderzoek naar de vergelijkbaarheid van de vijf prestatieniveaus over scholen geeft weinig 
aanleiding om de effectiviteit van de moderatie in twijfel te trekken (Masters, Geoffrey & McBryde, 1994; 
Sadler, 1993). Er is alom vertrouwen in de moderatieprocedures en de waarde van de diploma’s. De moderatie 
draagt bij aan de vakinhoudelijke en toetstechnische professionalisering van docenten. Door de grootschalige 
inzet van docenten - ongeveer twintig procent van de docenten heeft zitting in een review panel – is de 
betrokkenheid bij het “eigen examen” groot. Een open vraag is dan ook waarom niet meer landen dit 
moderatiesysteem invoeren (Shavelson, Black, Wiliam & Coffey, 2003). 
 
 
2.5 Kwaliteitscontrole en –verbetering van schoolexamens in Nederland 

 
Zoals moge blijken uit Figuur 2, worden internationaal gangbare mechanismen van moderatie nog nauwelijks op 
de Nederlandse schoolexamens toegepast. De enige uitzondering is wellicht het toezicht van de Inspectie op 
discrepanties tussen SE en CE dat men met enige goede wil als een zwakke vorm van statistische moderatie zou 
kunnen interpreteren.  
 
Moderatieprocedures In Nederlands SE? 
Productcontrole  
    Statistische moderatie Alleen voor signalering, niet voor calibratie 
    Inspectie van steekproeven per post Nee 
    Inspectie van steekproeven via schoolbezoek Nee 
    Groepsmoderatie van cijfers Nee 
  
Procesbeheersing  
   Verhelderen evaluatiecriteria Nee 
   Verstrekken voorbeelden Nee 
   Accreditatie Nee 
   Schoolbezoek moderator Nee 
   Groepsmoderatie gericht op kwaliteitsverbetering Nee 
 
Figuur 2 
Toepassing van internationaal gangbare moderatieprocedures in de Nederlandse schoolexamens 
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3 Op weg naar moderatie van de schoolexamens in Nederland? 
 
Docenten in Nederland zijn doorgaans niet specifiek geschoold in het ontwikkelen van examenmateriaal en het 
beoordelen van de prestaties van kandidaten. Moderatie van schoolexamens moet daarom bij voorkeur (mede) 
gericht zijn op het verhogen van de vakinhoudelijke en toetstechnische deskundigheid van docenten. Het 
verdient aanbeveling de in deze bijdrage geschetste moderatieprocedures te onderzoeken op hun bruikbaarheid 
voor controle en verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse schoolexamens. De ervaringen in het 
buitenland laten zien dat een combinatie van moderatieprocedures het meest effectief is. Hieronder doen wij een 
voorstel voor de moderatie van de Nederlandse schoolexamens. Wij denken daarbij vooral aan geïntegreerde 
toepassing van de volgende vier procedures: 
• Statistische moderatie ten behoeve van signalering 
• Inspectie van steekproeven per post of door een bezoekende moderator 
• Groepsmoderatie gericht op procesbeheersing en kwaliteitsverbetering 
• Accreditatie 
 
Statistische moderatie ten behoeve van signalering 
Voor statistische moderatie van SE cijfers is een externe referentietest of –examen noodzakelijk. Die moet niet 
alleen objectief en betrouwbaar zijn, maar ook qua inhoud vergelijkbaar met het te modereren schoolexamen. De 
Nederlandse centrale examens zouden een bruikbare calibrator kunnen zijn, maar de toepasbaarheid wordt 
beperkt door het gegeven dat het SE deels andere kennis en vaardigheden kan toetsen dan het CE. Daarnaast 
worden de centrale examens nagekeken door de docent die de kandidaat ook heeft opgeleid; zowel de eerste en 
tweede correctie blijken niet overal naar behoren te functioneren (Inspectie van het Onderwijs, 2007b). 
Daarnaast is het de vraag of de CSE´s per vak voldoende betrouwbaar zijn om gebruik voor calibratie van 
schoolexamencijfers te rechtvaardigen. Verder is er nog de praktische beperking dat een aantal schoolexamens 
geen centraal schriftelijke pendant kennen. Tenslotte lijkt direct ingrijpen in de door docenten toegekende cijfers 
op gespannen voet de staan met het “poldermodel” en het overheidsbeleid van decentralisatie, deregulatie en 
autonomievergroting van scholen. Hiermee lijken de mogelijkheid om door middel van direct ingrijpen in de SE 
cijfers te corrigeren voor een te soepele of te strenge beoordeling beperkt, ook al zou daar voldoende aanleiding 
voor zijn. Het toezicht van de Inspectie op discrepanties tussen SE en CE kan men zien als een vorm van 
statistische moderatie gericht op signalering (in plaats van calibratie van cijfers). Scholen met grote, 
aanhoudende en systematische discrepanties (over tenminste twee jaren meer dan 0.5 punt) kunnen in 
aanmerking komen voor verscherpt toezicht (Inspectie van het Onderwijs, 2007a) en worden dan vaker door de 
Inspectie bezocht. Tijdens deze schoolbezoeken wordt de schoolleider gevraagd de opgetreden discrepantie te 
verklaren. Als de discrepantie niet valt toe te schrijven aan verschillen in de te toetsen leerstof, gaat de Inspectie 
na of de school voldoet aan de wettelijke examenreglementen, de kwaliteit van de toetsing voldoende waarborgt 
en een tweede vakdocent de schoolexamentoetsen controleert. Zo nodig wordt de schoolleider gevraagd 
verbeteringsmaatregelen te treffen. Er zijn aanwijzingen dat deze aanpak vruchten afwerpt. Op scholen die onder 
het verscherpte toezicht vallen, blijkt de discrepantie tussen de cijfers op het SE en CE namelijk geleidelijk 
minder te worden (Inspectie van het Onderwijs, 2007a). Het verdient derhalve aanbeveling de statistische 
moderatie gericht op signalering te continueren en waar mogelijk en zinvol te intensiveren (zie hieronder).  
 
Inspectie van steekproeven per post of door een bezoekende moderator 
Het toezicht van de Inspectie op de discrepantie tussen SE en CE cijfers is gericht op het verkleinen van de kloof 
tussen beide gemiddelden. In haar zoektocht naar mogelijke verklaringen voor ernstige discrepanties gaat de 
Inspectie grotendeels af op “de blauwe ogen” van de schoolleider en aanvullende gesprekjes met docenten en 
kandidaten. Ook op de scholen die onder verscherpt toezicht vallen, doet de inspectie geen inhoudelijk 
onderzoek naar de vakinhoudelijke en toetstechnische kwaliteit van de schoolexamens. Anders dan in andere 
landen, wordt niet onderzocht in hoeverre de discrepantie valt toe te schrijven aan een ongebruikelijke 
moeilijkheidsgraad van de toetsen en opdrachten en/of een ongebruikelijke soepel- of strengheid van de 
beoordeling. Evenmin levert het verscherpte toezicht een bijdrage aan de professionalisering van de docenten die 
het te makkelijke of te moeilijke SE ontwikkelden, afnamen en beoordeelden. Een geëigende 
moderatieprocedure is in dit geval inspectie van steekproeven per post of door een bezoekende moderator. In het 
geval van een grote discrepantie tussen SE en CE zou een externe moderator een deel van het werk van de 
kandidaten opnieuw kunnen beoordelen. Deze vorm van moderatie lijkt vooral effectief als dit gepaard gaat met 
het geven van feedback, advisering en scholing. De feedback zou onder meer gericht kunnen zijn op het 
optimaliseren van de moeilijkheidsgraad van de toetsen en opdrachten en de soepel- of strengheid van de 
scorings- en beoordelingsvoorschriften. Uiteraard hoeft de school niet voor alle vakken mee te werken, maar 
alleen met de vakken die het meest aan de gemiddelde discrepantie tussen SE en CE bijdragen (waarbij scholen 
gevraagd kan worden het examenmateriaal op de website van de school te plaatsen). De steekproefsgewijze 
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inspectie zou in eerste instantie gericht kunnen zijn op het vinden van verklaringen voor de geconstateerde 
discrepanties en pas in tweede instantie op optimalisering van beoordelingsgedrag en toegekende cijfers.  
 
Groepsmoderatie gericht op procesbeheersing en kwaliteitsverbetering 
Op grond van onze studie lijkt groepsmoderatie onder leiding van een externe moderator het meest voor de hand 
te liggen. Het is een effectieve manier om de kwaliteit en landelijke vergelijkbaarheid van de schoolexamens te 
verhogen (Harlen, 1994, 2004; Clarke & Gipps, 2000). Groepsmoderatie moet docenten leren waar zij bij het 
beoordelen op moeten letten en hoe zij de verschillende prestatieniveaus bij kandidaten kunnen herkennen en 
becijferen. Anders dan andere landen, kent Nederland voor het SE alleen globale eindtermen, terwijl expliciete 
prestatiestandaarden en streefniveaus ontbreken. Meer nog dan elders moeten de bijeenkomsten daarom gericht 
zijn op het tot stand brengen van een gedeelde visie op hetgeen kandidaten moeten kennen en kunnen en aan 
welke eisen hun prestaties moeten voldoen. Een belangrijk onderdeel is het organiseren van “oefenbeoordeling 
sessies” (Engels: agreement trialling sessions) waarin docenten van verschillende scholen hun beoordelingen 
onder leiding van een ervaren moderator in overeenstemming brengen met elkaar en met de landelijke 
prestatieverwachtingen (National Assessment Agency, 2004). Deze moderatiebijeenkomsten moeten onder meer 
voldoen aan de volgende voorwaarden:  
• De groepsmoderatie moet gericht zijn op professionalisering van docenten in plaats van eenzijdig op 

controle en aanpassing van alle cijfers 
• De moderatie moet plaatsvinden op basis van duidelijke beoordelingsmiddelen en gebruik maken 

illustratieve voorbeelden van beoordeelde examenprestaties 
• Docenten moeten eigen voorbeelden van beoordeeld examenwerk in de discussie kunnen inbrengen 
• De bijeenkomsten moeten plaatsvinden in een sfeer van onderling vertrouwen en wederzijds respect 
• De bijeenkomsten moeten met enige regelmaat gehouden worden 
• De voorzitter van het overleg moet een ervaren moderator zijn die voldoende vakinhoudelijke en 

toetstechnische deskundigheid in huis heeft. 
 
Behalve effectief is groepsmoderatie onder leiding van een externe moderator tijdrovend en kostbaar. Het is dan 
ook fysiek niet mogelijk om alle docenten op korte termijn te scholen. Men kan denken aan een opzet waarbij 
elke school per vak één keer in de twee à vier jaar aan een moderatiebijeenkomst deelneemt. De inbreng per 
school kan worden beperkt tot één sleuteldocent per vak, mits deze docent het geleerde naar zijn of haar 
vakcollega’s terugkoppelt. Voor scholen die te maken hebben met verscherpt toezicht op de discrepantie tussen 
SE en CE zou deelname aan groepsmoderatie verplicht gesteld kunnen worden (uiteraard alleen voor docenten 
van vakken die het meest aan de gemiddelde discrepantie bijdragen).  
 
Tegelijkertijd zou men kunnen overwegen de huidige richtlijnen voor de schoolinterne moderatie van de 
schoolexamens aan te scherpen en docenten te faciliteren bij de uitvoering ervan. Voor dit laatste zijn er 
verschillende mogelijkheden, zoals het instellen van een adviespunt waar scholen (gratis) terechtkunnen met 
vakinhoudelijke en toetstechnische vragen, het instrueren, trainen, begeleiden en accrediteren van schoolinterne 
assessoren, het stimuleren en ondersteunen van schoolinterne oefenbeoordelingssessies, en schoolbezoek door 
een ervaren externe moderator tijdens de examenperiode. 
 
Accreditatie 
Het accrediteren van docenten en/of opleidingen (vakken) zou een effectieve manier van kwaliteitsverbetering 
van het SE kunnen zijn. Accreditatie van het SE stelt scholen in staat zich te professionaliseren en zich te 
profileren ten opzichte van concurrerende scholen. Kandidaten biedt het meer garanties op een billijk, 
transparant en kwalitatief hoogwaardig schoolexamen. Om succes te hebben, moet accreditatie de school echter 
voordelen opleveren. Zo is accreditatie voor Engelse scholen aantrekkelijk omdat de ontheffing van de 
verplichting tot het opsturen van examenmateriaal tijdwinst en kostenbesparing oplevert (zie paragraaf 2.3). 
Vooralsnog is onduidelijk welke voordelen accreditatie Nederlandse scholen zou kunnen bieden.  
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