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Samenvatting

In dit onderzoek is nagegaan hoe leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg omgaan
met experimentele beeldschermexamens voor de vakken metaaltechniek, voertuigen-
techniek, handel en verkoop en biologie. Deze examens zijn ontwikkeld met Question Mark
Perception (QMP) en geven een goed beeld van de mogelijkheden en beperkingen van dit
programma. De gegevens zijn verzameld via de methode van gestructureerde, niet-
participerende observatie met behulp van een gedetailleerde checklist. De inhoud van de
checklist is gebaseerd op een taakanalyse van de handelingen die ten minste noodzakelijk
zijn om de opgaven overeenkomstig de intenties van de examenmaker te kunnen maken.
Daarnaast zijn handelingen opgenomen die strijdig zijn met de intenties van de examen-
maker en die wijzen op tijdverlies, onzekerheid en/of frustratie bij de examenkandidaat. 

Met de checklists is minutieus geregistreerd hoe bb-leerlingen omgaan met verschillende
varianten van zes nieuwe opgaventypen: standaard meerkeuzevragen, multiple meerkeuze-
vragen, kort-antwoord-vragen, point-and-click ofwel hot-spot-vragen, drag-and-drop vragen
en matching vragen. Ook is geobserveerd hoe leerlingen door het examen navigeren. Van
de zes onderzochte vraagtypen blijkt alleen de standaard meerkeuzevraag voor vrijwel alle
leerlingen probleemloos te functioneren. De andere vraagtypen geven in meer of mindere
mate aanleiding tot disfunctionele, taakirrelevante en/of inefficiënte handelingen die wijzen
op tijdverlies, onzekerheid en/of frustratie bij de examenkandidaat. Een probleem vormen
opgaven waarbij de leerlingen via het aanklikken van een pictogram zelf een bijlage, 3D-
animatie of film moeten opstarten. Grote groepen leerlingen beantwoorden deze opgaven
zonder het beeldmateriaal gezien te hebben of verliezen tijd met het opstarten, manipuleren
en wegklikken. Bij enkele opgaventypen laat de feedback over het al dan niet gemaakt
hebben van de opgave te wensen over, hetgeen aanleiding geeft tot onzekerheid en verlies
van examentijd. Ook verloopt de navigatie door het examen niet in alle gevallen vlekkeloos.
Een deel van de leerlingen slaat het introductiescherm met de instructie over, heeft moeite
met de overgang naar de eerste opgave of ondervindt problemen bij het afsluiten van het
examen. De geconstateerde onbedoelde en onnodige handelingen zijn niet alleen toe te
schrijven aan onbekendheid met de desbetreffende opgaventypen of ontoereikende
computerervaring, maar ook aan onduidelijkheden in de instructies, technische gebreken in
de vormgeving van de opgaven en onvolkomenheden in de feedback- en navigatie-
mechanismen. 

Het onderzoek laat zien dat de beeldschermexamens ruime mogelijkheden tot verbetering
bieden. In dit rapport is een groot aantal aanbevelingen gedaan voor het aanpassen van de
nieuwe opgaventypen en de feedback- en navigatiemechanismen. Het zou te ver voeren
om deze gedetailleerde verbeteringssuggesties hier uitgebreid samen te vatten.
De geïnteresseerde lezer wordt daartoe verwezen naar het derde hoofdstuk en het slot-
hoofdstuk waarin de conclusies en aanbevelingen zijn opgesomd. In deze korte
samenvatting wordt volstaan met de belangrijkste aanbevelingen voor toekomstige
beeldschermtoetsen en het gebruik ervan in de bb-examens.

De onderzochte beeldschermexamens confronteren de examenkandidaten met een breed
scala aan nieuwe opgaventypen in velerlei varianten. Om leerling in de basisberoepsgerichte
leerweg niet onnodig in verwarring te brengen verdient het aanbeveling het aantal opgaven-
typen en varianten in de beeldschermexamens tot het absoluut noodzakelijke minimum
terug te brengen. Daarnaast is het zaak om de instructies en de feedback- en navigatie-
mechanismen te uniformeren over de verschillende examens. Gezien de aard van de
doelgroep lijkt het raadzaam na te gaan in hoeverre het zinvol is om de instructies en
correctieve feedback niet alleen op visuele wijze via het beeldscherm aan te bieden, maar
ook door middel van audio-ondersteuning.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs verschillen sterk van elkaar voor wat betreft
computerervaring en digitale vaardigheden. Ook in dit onderzoek blijken er nog steeds
leerlingen te zijn die geen enkele affiniteit met computers hebben, die de meest
elementaire muishandelingen niet beheersen en die slechts zeer moeizaam met één vinger
kunnen typen. Het verdient aanbeveling een screeningstest te ontwikkelen zodat scholen
deze leerlingen tijdig voor het beeldschermexamen kunnen opsporen en bijspijkeren. 

Het lijkt wenselijk om een speciale module te ontwikkelen waarmee de omgang met de
nieuwe opgaventypen en de navigatie door het examen systematisch geoefend en
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geëvalueerd kunnen worden. Deze module zou moeten bestaan uit een trainings- en
evaluatiegedeelte. Overwogen kan worden kandidaten pas aan het examen mee te laten
doen als zij het evaluatiedeel met goed gevolg hebben afgesloten. In het examen zelf
kunnen de instructies dan tot het hoogstnodige worden beperkt. Daarnaast verdient het
aanbeveling om de kandidaten op de dag van het examen via een korte demo in enkele
minuten te oriënteren op de nieuwe opgaventypen en de navigatie door het examen.

Het observatie-onderzoek heeft in korte tijd en met geringe kosten een schat aan deels
onverwachte gegevens opgeleverd waarmee examenmakers hun voordeel kunnen doen.
Op dit moment is de Citogroep bezig met het ontwerpen van een nieuwe infrastructuur
voor de ontwikkeling van toekomstige CBT-examens. Het verdient aanbeveling om de
uitkomsten van dit onderzoek daarbij te betrekken.
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1 Inleiding

Beeldschermexamens zullen in steeds sterkere mate de traditionele papieren examens
gaan vervangen. De Cevo is voornemens het aantal beeldschermexamens uit te breiden
met ten minste vier vakken per jaar  (Kreeft, 2000). In 2005 moet het voor elke leerling in
het voortgezet onderwijs mogelijk zijn om tenminste één examen in de vorm van een
beeldschermtoets af te leggen (Bouwsma, 2003). De Citogroep heeft de laatste jaren een
begin gemaakt met het ontwikkelen en in de praktijk uittesten van beeldschermexamens
voor de basisberoepsgerichte leerweg. Zo zijn in 2001 op tien proefscholen voor vier vakken
proefversies van computerexamens afgenomen (Kreeft, 2001; Maas, 2001; Robben, 2001).
Leerlingen bleken zeer positief over deze vorm van examinering en de indruk bestond dat
computervaardigheden bij deze examens een zeer beperkte rol spelen (Kreeft, 2001).
Het onderhavige onderzoek heeft tot doel meer te weten te komen over de manier waarop
leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg omgaan met deze voor hen nieuwe vorm van
examinering. De onderzoeksresultaten kunnen onder meer van belang zijn voor de keuze
van de in de examens op te nemen opgaventypen, de wijze waarop kandidaten door het
examen navigeren, de aanwijzingen voor de leerlingen en de revisie van de geconstrueerde
opgaven. 
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2 Methode van onderzoek

2.1 Proefpersonen

Onderzoeksversies van de beeldschermexamens metaaltechniek, voertuigentechniek,
handel en verkoop en biologie zijn voorgelegd aan respectievelijk 31, 39, 55 en
29 leerlingen. Tabel 2.1 geeft inzicht in de verdeling van de leerlingen naar vak en leerjaar.
Te zien is dat het niet gelukt is om uitsluitend examenkandidaten in het onderzoek te
betrekken. Een belangrijke oorzaak is dat de samenstelling van de onderzoeksversies uit het
beschikbare examenmateriaal vertraging opliep. Daardoor schoof de gegevensverzameling
op naar het einde van het schooljaar, met als gevolg dat sommige scholen hun vierde-
klassers zo kort voor het ‘echte’ examen niet meer ter beschikking wilden stellen. Ook
speelde een rol dat het onderzoek om financiële en logistieke redenen beperkt moest
worden tot scholen in de regio Arnhem/Nijmegen en er voor sommige vakken maar weinig
scholen benaderd konden worden. 

Tabel 2.1     Verdeling van deelnemende leerlingen naar vak en leerjaar

Derde leerjaar Vierde leerjaar Vijfde leerjaar Totaal  

Metaaltechniek 6 9 16 31  
Voertuigentechniek 55 0 0 55  
Handel en verkoop 24 15 0 39  
Biologie 29 0 0 29  
Totaal 114 24 16 154  

2.2 Instrumentatie

Gebruik is gemaakt van experimenteel toetsmateriaal voor de bb-examens metaaltechniek,
voertuigentechniek, handel en verkoop en biologie. Het examenmateriaal is ontwikkeld met
het programma Question Mark Perception (QMP) en geeft een goed beeld van de
mogelijkheden en beperkingen van dit programma. Voor elk van de vier vakken waren drie
examenversies beschikbaar: een versie die de overeenkomstige papieren variant zoveel
mogelijk benaderde, een geavanceerde versie met multimedia gebruik en een versie die het
midden hield tussen beide genoemde versies. Het materiaal was bedoeld voor een
grootschalig vergelijkend onderzoek bij leerlingen. De examenmakers hadden de opdracht
de mogelijkheden van ict zo veel mogelijk te benutten. Het materiaal bevat daarom een
breed scala aan opgaventypen in allerlei varianten. 

Uit het beschikbare examenmateriaal is voor elk vak een examen samengesteld. Deze
onderzoeksversies van de beeldschermexamens zijn welbewust niet samengesteld als een
a-selecte steekproef uit het uitgangsmateriaal. De verwachting was dat de verscheidenheid
aan opgaventypen en de vele varianten bb-leerlingen in verwarring zouden kunnen brengen.
Vandaar dat vooral de wat eenvoudiger varianten in de uiteindelijke onderzoeksversies zijn
opgenomen. Zo zijn geen opgaven geselecteerd met uitklapbare keuzelijsten, met knoppen
voor het on-line versturen van het antwoord, met meer dan één 3D-animatie, en met
ongebruikelijke positionering van stam, alternatieven en beeldmateriaal. Evenmin zijn
opgaven gekozen waarbij er ver over de paginarand gescrolld moest worden. 

De samengestelde examens voor de vakken metaaltechniek, voertuigentechniek en biologie
vertoonden in eerste instantie een groot aantal toets- en computertechnische tekort-
komingen. Deze onvolkomenheden waren deels te wijten aan het programma QMP
waarmee de opgaven geconstrueerd waren. Er moest dus grondig worden bijgesteld. Na
twee revisierondes werd de kwaliteit voor onderzoeksdoeleinden voldoende bevonden. De
samengestelde onderzoeksversie voor handel en verkoop kwam te laat beschikbaar om nog
bijgesteld te kunnen worden, maar bleek gelukkig van voldoende kwaliteit te zijn. 
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Al met al zijn in de vier onderzoeksversies van de examens zes opgaventypen
vertegenwoordigd. 
• Bij de standaard meerkeuzevraag moet de kandidaat het (meest) juiste alternatief

selecteren door op een van de keuzevakje te klikken. 
• De multiple meerkeuzevraag is identiek aan de standaard meerkeuzevraag zij het dat er

meer alternatieven goed kunnen zijn en de kandidaten derhalve op meer keuzevakjes
kunnen klikken. 

• Bij de kort-antwoord vragen moet de kandidaat eerst met de cursor in het tekstvak
klikken om daarin vervolgens een woord of een getal in te typen. 

• Bij de point-and-click vragen – ook wel hot-spot vragen genoemd - moet de kandidaat
met de cursor een via coördinaten gedefinieerde locatie in bijvoorbeeld een grafiek of
foto aanwijzen en die locatie vervolgens met de muis aanklikken. 

• Bij de drag-and-drop opgaven moet de kandidaat een element verplaatsen van een
vaste positie op het scherm naar een via coördinaten gedefinieerde locatie elders op
het scherm. De benodigde muishandelingen zijn aanklikken, verslepen en de muis
weer loslaten.

• Een matching opgave confronteert de kandidaat met twee rijen of kolommen met
elementen die gematcht moeten worden. Daartoe moet de kandidaat eerst op het
element klikken om het vervolgens met de muis naar de andere rij of kolom te
verslepen. In de onderzoeksversies van de beeldschermexamens komen alleen
zogeheten one-to-one matching opgaven voor waarbij het aantal elementen in de ene
rij of kolom gelijk is aan dat in de andere rij of kolom. 

Een deel van de opgaven heeft als complicatie dat de examenkandidaat een of meer extra
handelingen moet uitvoeren. Deze opgaven bevatten bijvoorbeeld een hyperlink of een
pictogram met een verwijzing naar een bijlage of een 3D-animatie. Ook komt het voor dat er
een filmpje in een media player opgestart moet worden.

Tabel 2.2 geeft een overzicht van de onderzochte opgaventypen waarbij de weergegeven
getallen betrekking hebben op de volgnummers van de opgaven in de examenversies. 

Het onderzoek heeft tot doel om meer te weten te komen over de manier waarop
leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg omgaan met de experimentele beeldscherm-
examens. In eerste instantie is overwogen om de examenversies aan een omvangrijke
steekproef van examenkandidaten voor te leggen en de gegevens vervolgens aan een
toets- en itemanalyse te onderwerpen. Hiervan is afgezien omdat een toets- en itemanalyse
onvoldoende inzicht geeft in de oorzaken van eventueel disfunctioneren. Zou een nieuw
opgaventype bijvoorbeeld een hoge moeilijkheidsgraad blijken te hebben, dan komen we
niet te weten niet of dit komt door een gebrek aan algemene computervaardigheid, een
gebrek aan ervaring met het nieuwe opgaventype en/of een gebrekkige beheersing van de
kennis en vaardigheden die ermee gemeten worden. 
Ook is overwogen de examens groepsgewijs af te nemen en de ervaringen van de
leerlingen vervolgens klassikaal te bespreken. Dit is snel en efficiënt. Toch hebben we
hiervan afgezien, omdat klassikale nabespreking naar verwachting onvoldoende
gedetailleerde gegevens over het functioneren van de nieuwe opgaventypen zou opleveren.
Besloten is gebruik te maken van de methode van gestructureerde, niet-participerende
observatie met behulp van een gedetailleerde checklist. Deze methode is arbeidsintensief
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Tabel 2.2     Verdeling van de opgaven over de opgaventypen 

Metaal- Voertuigen Biologie Handel en Totaal 
techniek techniek verkoop aantal 

opgaven

Standaard meerkeuze 1 1,4,12 1,11,13 1,2,4,5,7, 15
8,10,11

Standaard meerkeuze met stilstaande bijlage 5,10 12 4
Standaard meerkeuze met 3D-animatie of film 11 3,7,8 3,9 6 
Multiple meerkeuze met stilstaande bijlage 6,7 2
Multiple meerkeuze met 3D-animatie of film 5 1
Kort antwoord  8 2,6 2
Point-and-click 7,8,11 6,12 5  
Drag-and-drop 2,3,4 3,9 4,9,10,14 9  
Drag-and-drop met stilstaande bijlage 9 1
Matching 5,10 2,6 4
Totaal aantal opgaven 11 12 14 12 49

Observatie



en tijdrovend, maar heeft als voordeel dat het een relatief nauwkeurige beschrijving geeft
van hoe examenkandidaten met de nieuwe opgaventypen omgaan. 

Voor elk van de vier examenversies is een afzonderlijke checklist ontwikkeld. Voorafgaand
aan de ontwikkeling van de checklists is voor de vakken metaaltechniek, voertuigentechniek
en biologie een taakanalyse uitgevoerd. Voor elke opgave is een zo gedetailleerd mogelijke
analyse uitgevoerd van de handelingen die ten minste noodzakelijk zijn om de opgave
overeenkomstig de intenties van de examenmaker te kunnen maken. Voorbeelden van
dergelijke handelingen zijn het lezen van een instructie, het klikken op een pictogram om
een bijlage te bekijken, het opstarten van een filmpje, het klikken op een keuzerondje, het
slepen van een element en het uit het zicht verwijderen van een pop-up venster via het
aanklikken van een kruisje. 
De praktijk leert dat leerlingen soms moeite hebben met de experimentele beeldscherm-
examens. Onvolkomenheden in de ook voor de Citogroep nieuwe opgaventypen en/of een
gebrek aan toets- en computervaardigheid bij leerlingen kunnen een struikelblok vormen.
Vandaar dat getracht is te anticiperen op mogelijk taakirrelevante, disfunctionele of
inefficiënte handelingen. Per opgave is een lijst opgesteld van handelingen die strijdig zijn
met de intenties van de examenmaker en die wijzen op onnodig tijdverlies, onzekerheid
en/of frustratie bij de examenkandidaat. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als er kandidaten
vastlopen omdat zij niet weten hoe zij een pop-up venster moeten wegklikken en dan
vervolgens niet naar het uitgangsscherm blijken terug te kunnen keren. Een ander
voorbeeld is tijdverlies, onzekerheid en frustratie bij kandidaten die niet weten hoe precies
zij een te verslepen element in een bepaald doelgebied moeten positioneren. In het vervolg
van deze publicatie is deze groep handelingen doorgaans aangeduid als onbedoelde en
onnodige handelingen.

Proefversies van de checklists bij de examens metaaltechniek, voertuigentechniek en
biologie zijn bij enkele tientallen examenkandidaten uitgetest en op grond van de ervaringen
bijgesteld. Het examenmateriaal voor handel en verkoop kwam te laat beschikbaar om een
taakanalyse te kunnen uitvoeren en de daarop gebaseerde checklist te kunnen uittesten en
bijstellen. Een gevolg hiervan is dat de checklist voor handel en verkoop minder volledig en
accuraat is dan die voor de overige examenvakken. 

Elke checklist is als volgt opgebouwd: 
Identificatie. Dit gedeelte biedt mogelijkheden voor het registreren van de naam van de
school, de examenkandidaat, de observator en de datum van het schoolbezoek.
Het introductiescherm. Hier wordt geregistreerd of de kandidaat de informatie op het
introductiescherm leest en al dan niet probleemloos naar de eerste opgave navigeert.
De opgaven. Voor elke opgave bevat de checklist twee sets met observatiecategorieën. De
eerste set categorieën representeert steeds het ‘ideale’ gedrag zoals bedoeld door de
toetsontwikkelaar. Deze set omvat de handelingen die ten minste noodzakelijk zijn om de
opgave volgens de intenties van de examenmaker te kunnen maken. Levert het maken van
de desbetreffende opgave geen problemen op, dan zal de observator alle categorieën van
deze set hebben aangevinkt. De tweede set categorieën is gereserveerd voor onbedoelde
en onnodige handelingen. Omdat er bij nieuwe opgaventypen veel op een onvoorspelbare
manier fout kan gaan, is een uitputtende opsomming moeilijk van tevoren te geven. Vandaar
dat bij elke opgave een open restcategorie is opgenomen. 
Afsluiting. Hier wordt geregistreerd hoe de kandidaat het examen afsluit.
Navigatie. Hier vult de observator in hoe de leerlingen door het examen navigeren: via de
knoppen Vorige en Volgende en/ of via de bolletjes in de verticale navigatiekolom aan de
linker zijde van het scherm.
Ervaring met beeldschermtoetsen. Aan het einde van de checklist wordt de kandidaat
gevraagd of hij of zij al eens eerder een soortgelijke beeldschermtoets gemaakt heeft. 

Een opmerking over de interpretatie van de gegevens is hier op zijn plaats. Als een leerling
alle minimaal noodzakelijke handelingen uit de eerste set uitvoert, zal de observator alle
hierop betrekking hebbende categorieën afvinken. Dit betekent echter niet
noodzakelijkerwijs dat de kandidaat deze handelingen in de juiste volgorde heeft uitgevoerd,
dat wil zeggen in de volgorde zoals ze op de checklist vermeld zijn. Het is bijvoorbeeld
mogelijk dat een kandidaat na het lezen van de instructie via trial-and-error toch nog die ene
handeling uitvoert die voor het maken van de opgave cruciaal is. De categorieën van de
eerste en tweede set zijn met andere woorden niet wederzijds exclusief. 

De observaties op de scholen zijn uitgevoerd door twee studenten. Wendy Ankersmit
studeerde toegepaste onderwijskunde en Karin Visscher psychologie. De twee
observatoren zijn gedurende een dagdeel getraind in het gebruik van de checklists voor de
vakken metaaltechniek, voertuigentechniek en biologie. In deze trainingssessie speelde de
onderzoeker de rol van de examenkandidaat. Discrepanties tussen observatoren werden
geregistreerd, besproken en net zo lang uitgediscussieerd tot beide observatoren het
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(vrijwel) volledig met elkaar en de onderzoeker eens waren. Na het eerste schoolbezoek
was er een terugkomochtend waarin enkele nog resterende coderingsproblemen werden
besproken en opgelost. Omdat het examenmateriaal voor handel en verkoop te laat
beschikbaar kwam, heeft er voor dit vak geen training en feedback kunnen plaatsvinden.
De instructie voor de observatoren is integraal opgenomen in de Bijlage.

De observaties op de scholen zijn uitgevoerd aan het einde van het schooljaar 2002-2003
gedurende de maand mei en de eerste week van juni. Alle benaderde scholen hebben aan
het onderzoek deelgenomen.
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3 Resultaten

3.1 Metaaltechniek

De wijze waarop leerlingen met het examen metaaltechniek omgaan is geobserveerd bij
31 leerlingen waarvan zes derdeklassers, negen vierdeklassers en zestien vijfdeklassers.
Eenderde van hen zegt al eens eerder een soortgelijke beeldschermtoets gemaakt te
hebben.

Idealiter bestuderen de leerlingen het introductiescherm en klikken vervolgens zonder
aarzeling en tijdverlies door naar de eerste opgave. Figuur 3.1 laat zien welke aanwijzingen
de kandidaten krijgen. Deze tekst is in elk van de vier examens gelijk. 

Figuur 3.1     Fragment uit het introductiescherm van het beeldschermexamen
metaaltechniek

Het introductiescherm van het beeldschermexamen metaaltechniek wordt door 83% van de
leerlingen gelezen (zie Tabel 3.1). 

Na het introductiescherm gelezen te hebben dienen de leerlingen door te klikken naar het
scherm met de volgende opgave. Zij kunnen daartoe gebruik maken van het bolletje voor de
eerste opgave in de verticale navigatiekolom of de navigatieknop Volgende. Na het
introductiescherm al dan niet bestudeerd te hebben is 30% van de leerlingen in meer of
mindere mate de weg kwijt (zie Tabel 3.1). Zij aarzelen, weten niet hoe nu verder te gaan
en/of roepen de hulp in van de observator. Kennelijk is de overgang van het introductie-
scherm naar de eerste opgave niet voor alle leerlingen onmiddellijk duidelijk.

Tabel 3.1     Het functioneren van het introductiescherm van het beeldschermexamen
metaaltechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest info op scherm 83
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 1 73

Onbedoelde en onnodige handelingen
Weet niet hoe nu verder of aarzelt (tijdverlies) 30 
Probeert mousepad te gebruiken (maar die werkt niet) 0
Overige taakirrelevante en/of inefficiënte handelingen: 0
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De eerste opgave is een standaard meerkeuzevraag. Via het aanklikken van een keuze-
rondje moeten de leerlingen één uit vier alternatieven kiezen. Alle leerlingen weten hoe zij
deze opgave moeten beantwoorden (zie Tabel 3.2). Slechts één leerling klikt niet meteen
door naar de tweede opgave. Kennelijk is het eerder geconstateerde probleem met de
overgang naar de volgende opgave inmiddels vrijwel geheel opgelost. 

Tabel 3.2     Het functioneren van de eerste opgave van het beeldschermexamen
metaaltechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 2 97

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 0 

De tweede opgave is een vierkeuzevraag in de vorm van een drag-and-drop item. De
kandidaat moet eerst een element aanklikken dat zich op een vaste plaats bevindt en dat
element vervolgens verslepen naar een eveneens gefixeerd doelgebied elders op het
scherm. De elementen zijn bij deze opgave vier doorsneden waarvan er een of meer naar
de hartlijn van een buis gesleept kunnen worden (zie Figuur 3.2). In de instructie wordt de
kandidaat erop gewezen de juiste doorsnede naar de hartlijn van de buis te slepen. 

Figuur 3.2     Fragment uit de tweede opgave metaaltechniek

Uit de observaties blijkt dat alle leerlingen de inleiding op de vraag hebben gelezen.
Negentig procent van de leerlingen leest zowel de inleiding op de vraag als sleept een
doorsnede in de buis. Een nadere telling laat echter zien dat tweederde (65%) van de
leerlingen een of meer onbedoelde of onnodige handelingen uitvoert. Zij kennen het begrip
slepen niet, weten in eerste instantie niet hoe zij moeten slepen, twijfelen of zij het goed
doen in de zin dat zij onzeker zijn over de juiste positionering van de doorsnede in de buis
en/of slepen twee of meer doorsneden over elkaar in de hartlijn van de buis. Bijna eenderde
van de leerlingen twijfelt of zij de doorsnede wel precies genoeg in de hartlijn van de buis
gepositioneerd hebben.
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Tabel 3.3     Het functioneren van de tweede opgave van het beeldschermexamen
metaaltechniek

%

Bedoelde handelingen       
Leest inleiding op vraag 100
Sleept symbool in figuur 90
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 3 94

Onbedoelde of onnodige handelingen
Kent begrip slepen niet, weet in eerste instantie niet hoe te slepen 26
Weet wat slepen is, maar twijfelt of hij zij het goed doet (=onzekerheid over
juiste positionering) 32
Sleept twee of meer symbolen in figuur 3
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 0

• De aanwijzing ‘Sleep de juiste doorsnede naar de hartlijn van de buis’ suggereert dat er
slechts één antwoord goed is en er dus maar een doorsnede verplaatst hoeft te
worden. Volgens het correctievoorschrift zijn er evenwel twee antwoorden goed.
Vreemd genoeg is het bij deze opgave mogelijk om twee of meer doorsneden over
elkaar heen op het doelgebied te projecteren. Een deel van de leerling doet dit ook.
Het verdient aanbeveling deze opgave zo te wijzigen dat er slechts een antwoord goed
is en er slechts één doorsnede tegelijkertijd in het doelgebied gepositioneerd kan
worden.

• Veel leerlingen zijn onzeker over de vraag hoe precies zij het element op de daarvoor
bestemde plek op het scherm moeten positioneren. Het verdient aanbeveling deze
onzekerheid weg te nemen door hen te informeren over de tolerantiegrenzen
(‘Hoeveel mag je ernaast zitten?’). Een optie zou zijn om een zogeheten snapfunctie op
het doelgebied in te bouwen. Deze functie zorgt ervoor dat het element in de exacte
positie binnen het doelgebied ‘schiet’ zodra de kandidaat zich ‘boven’ het doelgebied
bevindt en de muis met de wijsvinger loslaat. Een snapfunctie voorkomt dat de
kandidaat veel tijd verspilt met de exacte positionering. Bij deze opgave biedt een
snapfunctie evenwel geen soelaas omdat dit het domein van mogelijke doelgebieden
sterk beperkt en de opgave daardoor makkelijker zou worden. 

• De exacte positionering vergt een aanzienlijke vaardigheid in het hanteren van de muis.
Hierdoor gaat examentijd verloren die beter aan het oplossen van de opgave besteed
kan worden. Het verdient aanbeveling te onderzoeken in hoeverre deze onbedoeld
meegemeten computervaardigheid de validiteit van het examen aantast. 

Net als de tweede opgave is deze opgave een vierkeuzevraag in de vorm van een drag-and-
drop vraag. De elementen zijn vier beitels waarvan er een of meer naar een grijs getinte
rechthoek – het werkstuk - elders op het scherm gesleept kunnen worden (zie Figuur 3.3).

Figuur 3.3     Fragment uit de derde opgave metaaltechniek

De aanwijzing ‘Sleep de juiste beitel naar het werkstuk’ suggereert dat er slechts één
antwoord goed is en dat is volgens het correctievoorschrift inderdaad het geval. Alle
leerlingen blijken de inleiding op de vraag te lezen. Van de leerlingen leest 87% de inleiding
op de vraag en sleept ook een beitel naar het werkstuk. Bij bijna een vijfde (19%) van hen
doen zich één of meer onbedoelde of onnodige handelingen voor die wijzen op onzekerheid
over de juiste manier van slepen en die tijdverlies met zich mee brengen. Zij slepen een of
meer beitels buiten de grijs getinte rechthoek, plaatsen een beitel voor meer dan de helft
buiten de rechthoek en/of twijfelen openlijk of zij wel goed slepen. 
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Tabel 3.4     Het functioneren van de derde opgave van het beeldschermexamen
metaaltechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Sleept slechts één beitel in grijs getinte rechthoek 87
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 4 87  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Sleept een of meer beitels elders dan in grijs getinte rechthoek of minder 
dan de helft overlap 10
Twijfelt of hij zij goed sleept (tijdverlies) 6
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen 3

Zie de tweede opgave metaaltechniek.

De vierde opgave is een drag-and-drop opgave van het type ‘multiple elements – multiple
targets’. De leerling moet een isometrische projectie uitvoeren. De elementen zijn losse
delen van een uitslagtekening die naar de juiste plaats ten opzicht van een grijs getinte
rechthoek – de uitslag – versleept moeten worden. Net als bij opgave 2 en 3 zijn er vier
elementen, maar deze keer moeten ze alle vier versleept worden. Anders dan bij opgave 2
en 3 is het aantal mogelijk doellocaties bijkans oneindig (zie figuur 3.4).

Figuur 3.4     Fragment uit de vierde opgave metaaltechniek

Kijken we naar de handelingen zoals bedoeld door de examenmaker, dan zien we dat de
techniek van deze opgave maar weinig leerlingen voor problemen stelt. Bijna een kwart
kwart (23%) twijfelt openlijk of zij in technisch opzicht goed gesleept hebben, met tijdverlies
als gevolg. 

Tabel 3.5     Het functioneren van de vierde opgave van het beeldschermexamen
metaaltechniek

%

Bedoelde handelingen       
Leest inleiding op vraag 100
Leest inleiding op vraag 100
Sleept eerste deel naar plek in figuur (doet er niet toe met welk deel 
leerling begint) 97
Sleept tweede deel naar plek in figuur 94
Sleept derde deel naar plek in figuur 94
Sleept vierde deel naar plek in figuur 94
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 5 100

Onbedoelde of onnodige handelingen       
Twijfelt of hij zij goed sleept (tijdverlies) 23
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen 0
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• Zie opgave 2 en 3
• Te overwegen valt de vier doelgebieden bij deze opgave van een snapfunctie te

voorzien. Een versleept element schiet dan automatisch in de juiste positie ten
opzichte van het doelgebied op het moment dat de kandidaat de linker muisknop vlak
bij het doelgebied loslaat. Dit voorkomt een hoop onnodig gepositioneer. Echter, de
keerzijde van de medaille is dat de opgave hierdoor wellicht wat makkelijker wordt. Een
testwijze leerling die geen enkele kennis heeft van isometrische projecties kan via trial-
and-error ontdekken dat de elementen moeten aansluiten aan de zijden van het grijze
vierkant. Het aantal mogelijke doelgebieden is dan niet meer oneindig groot, maar
wordt begrensd tot de locaties die zich direct boven, onder, links en rechts van het
doelgebied bevinden. Daardoor zal de opgave wellicht voor sommige leerlingen ten
onrechte wat makkelijker worden. 

De vijfde opgave is een matching opgave waarbij de kandidaat elementen uit een rij moet
matchen met die in een andere rij. De elementen zijn vier onderdelen van een lager die
middels foto’s zijn afgebeeld in de onderste rij. De bovenste rij bestaat uit vier
aaneengesloten lege vakken van dezelfde afmetingen als de foto’s met daarin de nummers
1, 2, 3 en 4 (zie Figuur 3.5). De taak van de kandidaat is de foto’s uit de onderste rij via
klikken, slepen en loslaten in de juiste montagevolgorde naar de bovenste rij te verplaatsen.
De instructie luidt: “Sleep elke foto naar de juiste plaats 1, 2, 3 of 4”.

Figuur 3.5     Fragment uit de vijfde opgave metaaltechniek

Alle leerlingen lezen de inleiding op de vraag en bijna driekwart van hen voert de taak
volgens de bedoelingen van de examenmaker uit en verplaatst de vier foto’s naar de
bovenste rij. Het overige kwart lijkt met dit opgaventype geen raad te weten. Nemen we de
onbedoelde of onnodige handelingen in ogenschouw, dan zien we dat een vijfde van de
leerlingen eraan twijfelt of zij technisch wel goed gesleept hebben waardoor tijdverlies
optreedt. Ook blijkt uit het handgeschreven commentaar dat enkele leerlingen de
elementen niet van de onderste rij naar de bovenste rij verplaatsen, maar de elementen
binnen de onderste rij herschikken.

Tabel 3.6     Het functioneren van de vijfde opgave van het beeldschermexamen
metaaltechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Sleept eerste foto in kader (welke foto en welk kader doen er niet toe) 74
Sleept tweede foto in kader  74 
Sleept derde foto in kader 74  
Sleept vierde foto in kader 74 
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 6 97  

Onbedoelde of onnodige handelingen      
Twijfelt of hij zij goed sleept (tijdverlies) 19 
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen 3  
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• Ruim een kwart van de leerlingen lijkt met deze matching opgave geen raad te weten.
Het verdient aanbeveling om in de inleiding op de opgave een duidelijke instructie op
te nemen over wat de leerlingen moeten doen en hoe zij dat moeten doen. Deze extra
instructie kan zowel visueel als auditief worden gegeven. 

• Veel leerlingen twijfelen eraan of zij wel goed gesleept hebben. Voor een deel is dit te
wijten aan onzekerheid over de juiste positionering van de foto’s in de bovenste rij. Het
verdient aanbeveling een snapfunctie in te bouwen die ervoor zorgt dat de foto’s zodra
deze versleept zijn exact gepositioneerd worden binnen de kaders in de bovenste rij.

• In deze matching opgave zijn de elementen precies even groot als de vierkante
doelgebieden, terwijl de doelgebieden slechts via dunne verticale lijntjes van elkaar
gescheiden zijn. Daardoor zullen de versleepte foto’s elkaar al snel overlappen. Dit kan
leiden tot onzekerheid over de juiste positionering. Het lijkt daarom raadzaam de
doelgebieden door een kleine witruimte van elkaar scheiden en de foto’s een iets
kleiner formaat te geven dan de doelgebieden, zodat ze makkelijk in de vierkante
doelgebieden passen en elkaar niet zo snel overlappen. 

• Alhoewel de instructie aan duidelijkheid weinig te wensen lijkt over te laten, komt het
enkele keren voor dat leerlingen de elementen niet van de onderste naar de bovenste
rij verplaatsen, maar herordenen in de onderste. In dit geval rekent de computer het
antwoord fout, ook al zouden de elementen in de juiste volgorde staan. Het ligt voor de
hand te veronderstellen dat deze leerlingen de doelgebieden met de getallen in de
bovenste rij als kolomlabels hebben geïnterpreteerd. Om dergelijke misinterpretaties te
voorkomen, verdient het aanbeveling om de instructie te verduidelijken. Daarnaast lijkt
het raadzaam om tussen de eerste en de tweede rij voldoende witruimte op te nemen,
zodat het duidelijker wordt dat de cijfers 1, 2, 3 en 4 in de bovenste rij bedekt moeten
worden. 

De zesde opgave is een eenvoudige multiple meerkeuzevraag. De leerling moet door
middel van het aanklikken van tenminste één van de vier keuzevierkantjes aangeven met
welk(e) gereedschap(pen) een boor uit een reduceerhals verwijderd moet worden. De foto’s
van de vier stukken gereedschap bevinden zich direct boven de keuzevierkantjes. Als
complicatie bevat de stam een pictogram in de vorm van een pagina met rechts onder een
ezelsoor (zie figuur 3.6). 

Figuur 3.6     Het pictogram met de verwijzing naar de bijlage en de bijbehorende instructie

Ter rechterzijde van het pictogram bevindt zich de tekst ‘Klik op de bijlage om de boor in en
uit de reduceerhals te bekijken’. De leerling moet het pictogram eerst aanklikken en
bestuderen alvorens de vraag te beantwoorden. Zij kunnen het dialoogvenster uit het zicht
krijgen door het kruisje in de rechter bovenhoek te klikken. Een andere mogelijkheid is via
het interneticoontje in de linker bovenhoek. Er verschijnt dan een menu waarbij de leerling
kan kiezen uit de mogelijkheden ‘Sluiten’ en ‘Verplaatsen’ (al lijkt deze laatste mogelijkheid
niet te werken). Ook kan de leerling de bijlage via de blauwe balk en het dialoogvenster
grotendeels uit het zicht slepen (zie Figuur 3.7). 

Figuur 3.7     Het pop-up venster van de zesde opgave metaaltechniek
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Van de leerlingen weet slechts 55% op de juiste wijze met de bijlage om te gaan. Zij klikken
de bijlage uit zichzelf aan, bestuderen de bijlage en klikken deze weg via het kruisje in de
rechter bovenhoek of via het interneticoontje in de linker bovenhoek. De overige 45%
maakt de opgave zonder de bijlage te hebben ingezien. Van de leerlingen voert 16% een of
meer onbedoelde of onnodige handelingen uit. Zij proberen de bijlage uit het zicht te krijgen
via het verslepen van de blauwe balk, klikken tevergeefs in de opgave zelf of voeren niet
nader gespecificeerde handelingen uit. Wel dient gezegd dat geen enkele kandidaat zo
vastliep dat deze door de observator weer op gang geholpen moest worden.

De opgave zelf is een multiple meerkeuzevraag  waarbij de leerlingen een of meer
keuzevierkantjes kunnen aanklikken (zie Figuur 3.8). Uit Tabel 3.7 blijkt dat de
beantwoording geen enkel probleem oplevert.

Figuur 3.8     Fragment uit de zesde opgave metaaltechniek

Tabel 3.7     Het functioneren van de zesde opgave van het beeldschermexamen
metaaltechniek

%

Bedoelde handelingen      
Leest inleiding op vraag 100
Klikt bijlage aan (uit zichzelf) 55
Bestudeert bijlage 55
Klikt bijlage weg (via kruisje of interneticoontje; uit zichzelf) 55
Klikt op één of meer vierkantjes 97
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 7 97

Onbedoelde of onnodige handelingen
Sleept bijlage uit het zicht via blauwe balk boven in bijlage 6
Probeert bijlage op andere manier dan via kruisje of slepen uit zicht te krijgen
bijvoorbeeld door op het icoontje voor bijlage te klikken).  6
Kan vierkantje niet aanklikken omdat bijlage niet is weggeklikt 3
Loopt vast (nu pas mag TESTLEIDER LEERLING WEER OP GANG HELPEN 
en laten zien dat wegklikken via kruisje moet) 0  
Overige taakirrelevante of efficiënte handelingen: 3  

• De instructie in de stam van de opgave is enigszins ambivalent. Enerzijds wordt de
leerling erop gewezen dat er meer antwoorden gekozen kunnen worden (‘Let op: er
kunnen meer antwoorden goed zijn’). Anderzijds suggereert de aanwijzing ‘Klik op het
juiste vierkantje’ dat er slechts één antwoord goed is en er bijgevolg slechts één hokje
aangeklikt hoeft te worden. Ook de vraagstelling ‘Met behulp van welk gereedschap
moet de boor uit de reduceerhals verwijderd worden?’ geeft aanleiding tot de
veronderstelling dat er slechts één alternatief goed is. Het correctiemodel laat zien dat
dat inderdaad het geval is (het eerste alternatief is het goede). Te overwegen valt de
instructie op dit punt te verhelderen.

• Als de kandidaat op het pictogram klikt, dan krijgt deze een pop-up venster te zien met
drie foto’s van een boor in een reduceerhals. Het probleem is dat dit venster het zicht
op het onderliggende scherm met de opgave deels ontneemt. Het uit het zicht slepen
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van de bijlage met behulp van de horizontale blauwe balk zou soelaas kunnen bieden.
Leerlingen die dit doen, moeten echter tot hun frustratie ervaren dat het ook dan niet
mogelijk is om naar het onderliggende scherm terug te keren. De kandidaat kan alleen
volledig zicht op de opgave krijgen door de bijlage weg te klikken via het kruisje in de
rechterbovenhoek of door op het icoontje in de linker bovenhoek te klikken en
vervolgens in het te voorschijn komende menu de knop Sluiten te kiezen. Zolang de
bijlage niet is weggeklikt, kan de kandidaat niet met de cursor in het onderliggende
scherm komen. Deze omslachtige procedure leidt bij leerlingen in de
basisberoepsgerichte leerweg tot tijdverlies, onzekerheid en frustratie. Het verdient
aanbeveling de bijlage als vast onderdeel in de opgave zelf op te nemen. Er lijkt
daartoe op het scherm voldoende ruimte te zijn. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk of
wenselijk zijn, geef dan expliciete aanwijzingen voor het aan- en wegklikken van de
bijlage en correctieve feedback in het geval de kandidaat hiermee onverhoopt toch nog
problemen zou hebben. 

• In deze opgave is elk alternatief zowel vertegenwoordigd door een foto als door een
keuzevierkantje. De vraag rijst waarom de kandidaat op een vierkantje moet klikken als
deze ook kan volstaan met het aanklikken van de foto van het gereedschap zelf (dat
zich zodra gekozen dan wel moet onderscheiden van de niet gekozen alternatieven).
Het extra opnemen van keuzevierkantjes in deze opgave lijkt een relict uit de periode
dat kandidaten ovaaltjes moesten zwartmaken op optisch leesbare formulieren die
vervolgens moesten worden ingelezen. Door direct in de gekozen foto te klikken en
deze te laten oplichten of van kleur te laten verschieten krijgt de kandidaat
onmiddellijke en duidelijke feedback over zijn of haar keuze(patroon). De onnodig
gecompliceerde vormgeving van dit opgaventype was overigens niet de keuze van de
examenmakers. Het programma QMP bood destijds geen andere mogelijkheid.  

• Doordat de kandidaat de opgave en de foto’s in de bijlage niet tegelijkertijd kan
bekijken, wordt een extra beroep op het geheugen gedaan. Dit opgaventype maakt het
voor de leerling onmogelijk om de aandacht snel van de opgave naar de foto’s en vice
versa te verplaatsen. Hierin verschilt deze opgave van een overeenkomstige papieren
versie en van een beeldschermversie waarbij de bijlage vast in de opgave is
geïntegreerd. Het verdient aanbeveling te onderzoeken in  hoeverre deze onbedoeld
meegemeten geheugenvaardigheid de validiteit van het examen aantast. 

Ook de zevende opgave is een multiple meerkeuzevraag. Er zijn foto’s van acht stukken
gereedschap met onder elk stuk gereedschap een keuzevierkantje. Vijf van deze acht
stukken gereedschap zijn nodig voor een werkstuk. De leerling moet derhalve vijf
vierkantjes aanklikken. De kandidaat kan het werkstuk inzien door een pictogram aan te
klikken waarna er een pop-up venster met een werktekening te voorschijnt komt (zie
Figuur 3.9). 

Figuur 3.9     Scherm van de zevende opgave metaaltechniek met de geopende bijlage

Van de kandidaten gaat 71% volledig volgens de bedoelingen van de examenmaker met de
bijlage om. Zij klikken de bijlage uit zichzelf aan, bestuderen de werktekening en klikken de
bijlage weg via het kruisje in de rechter bovenhoek of via het interneticoontje in de linker
bovenhoek. Analyseren we het onbedoelde gedrag dan blijkt dat 61% van de leerlingen met
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betrekking tot de bijlage een of meer onbedoelde of onnodige handelingen uitvoert. De
kandidaat probeert de bijlage uit zicht te krijgen via het verslepen van de blauwe balk,
probeert de bijlage op een andere manier dan via het kruisje of slepen uit het zicht te krijgen
door bijvoorbeeld op het pictogram voor de bijlage te klikken, kan de vierkantjes niet
aanklikken omdat de bijlage niet is weggeklikt en/of loopt zo vast dat de observator hem of
haar weer op gang moet helpen. 

Anders dan bij de vorige multiple meerkeuzevraag levert de beantwoording grote problemen
op. Slechts 55% van de kandidaten klikt precies vijf van de acht keuzevierkantjes aan. Maar
weinig leerlingen blijken er zes of meer aan te klikken. Kennelijk is dit opgaventype zonder
nadere instructie en oefening te complex voor leerlingen in de basisberoepsgerichte
leerweg.

Tenslotte is nagegaan welk deel van de leerlingen geen enkele van de zes geobserveerde
onbedoelde of onnodige handelingen uitvoert. Dat blijkt slechts 39% te zijn. 

Tabel 3.8     Het functioneren van de zevende opgave van het beeldschermexamen
metaaltechniek

%

Bedoelde handelingen      
Leest inleiding op vraag 100    
Klikt bijlage aan (uit zichzelf) 74
Bestudeert bijlage 81
Klikt bijlage weg (via kruisje rechts of internet-icoontje links; uit zichzelf) 84
Klikt precies vijf vierkantjes aan 55
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 8 87  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Sleept bijlage uit het zicht via blauwe balk boven in bijlage 19
Probeert bijlage op andere manier dan via kruisje of slepen uit zicht te krijgen 
(bijvoorbeeld door op het icoontje voor bijlage te klikken) 6
Kan vierkantjes niet aanklikken omdat bijlage niet via kruisje is weggeklikt 19
Loopt vast (nu pas mag TESTLEIDER LEERLING WEER OP GANG HELPEN
en laten zien dat wegklikken via kruisje moet) 6
Klikt minder dan vijf vierkantjes aan 39
Klikt meer dan vijf vierkantjes aan 3
Overige taakirrelevante of efficiënte handelingen: 0  

Voor de opmerkingen en aanbevelingen met betrekking tot de bijlage, zie de zesde opgave.
Bij deze multiple meerkeuze opgave is het de bedoeling dat de leerling precies vijf van acht
voorgegeven alternatieven kiest. Slechts 55% van de kandidaten beantwoordt deze vraag
overeenkomstig de intenties van de examenmaker en klikt precies vijf keuzevierkantjes aan.
Slechts 39% voert geen enkele onbedoelde of onnodige handeling uit. Kennelijk is dit
opgaventype zonder nadere instructie en oefening te complex voor leerlingen in de basis-
beroepsgericht leerweg. Het verdient dan ook aanbeveling hiertoe duidelijke aanwijzingen in
de opgave op te nemen. Daarnaast dient het wat en hoe van dit opgaventype in de nog te
ontwikkelen trainingsmodule te geïnstrueerd, geoefend en getoetst te worden. 

De achtste opgave is een kort-antwoord vraag waarbij het te geven antwoord uit een cijfer
moet bestaan, in dit geval het getal 10. Als complicatie moet de kandidaat een bijlage
aanklikken (zie Figuur 3.10) die drie werktekeningen omvat die er voor een leek omvangrijk
en complex uitzien. 

Figuur 3.10     Fragment uit de achtste opgave metaaltechiek
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De bijlage is zo groot dat deze het onderliggende scherm met de vraag en de alternatieven
vrijwel helemaal afdekt (zie Figuur 3.11).

Fguur 3.11     Het scherm van de achtste opgave metaaltechniek na het aanklikken van de
bijlage

Heeft de leerling alfanumerieke tekst in het invoervak getypt,  bijvoorbeeld tien, dan
verschijnt de boodschap ‘Vul geen letters in, alleen cijfers’ (zie Figuur 3.12). Deze
boodschap verschijnt overigens pas op het moment dat de kandidaat doorgaat naar een
andere opgave.

Figuur 3.12     Het interactievenster bij de achtste opgave metaaltechniek

Anders dan bij de eerder gepresenteerde opgaven met een bijlage weten de kandidaten
vrijwel allemaal op de juiste wijze met de bijlage om te gaan. Een mogelijke verklaring voor
deze discrepantie is dat de vraag zonder de bijlage niet zinvol te beantwoorden is. Tevens is
van belang dat het hier een zeer korte opgave betreft zodat de bijlage relatief gezien sterker
de aandacht trekt. Tenslotte is hier mogelijk sprake van een leereffect. Toch probeert nog
6% de bijlage (tevergeefs) uit het zicht te krijgen via de blauwe balk, maar geen van de
leerlingen loopt bij deze opgave nog zodanig vast dat de observator moet helpen.

Overeenkomstig de bedoelingen van de examenmaker moet de leerling de vraag
beantwoorden door een getal in een rechthoekig vak te typen. Om dat getal te kunnen
typen, moet de kandidaat eerst in het desbetreffende vak klikken. Van de kandidaten
probeert 16% het getal tevergeefs direct in het vakje te typen. Voor de overige kandidaten
lijkt dit onderdeel van deze opgave geen probleem op te leveren.
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Tabel 3.9     Het functioneren van de achtste opgave van het beeldschermexamen
metaaltechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100

Klikt bijlage aan (uit zichzelf) 97
Bestudeert bijlage 100
Klikt bijlage weg (via kruisje of internet-icoontje; uit zichzelf) 100
Noteert getal in venster 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 9 100  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Sleept bijlage uit het zicht via blauwe balk boven in bijlage 6
Probeert bijlage op andere manier dan via kruisje of slepen uit zicht te krijgen 0
Kan getal niet invullen omdat bijlage niet via kruisje is weggeklikt 0
Loopt vast (nu pas mag TESTLEIDER LEERLING WEER OP GANG HELPEN
en laten zien dat wegklikken via kruisje moet) 0
Typt tekst in vakje (in plaats van getal) 0
Typt direct getal in vakje zonder eerst in vakje te klikken 16
Overige taakirrelevante of efficiënte handelingen: 0

• De waarschuwing om alleen cijfers in voeren verschijnt slechts één keer. Hierna is het
zonder meer mogelijk om tekst in te voeren. Het verdient aanbeveling het invoeren van
tekst bij deze opgave te bemoeilijken dan wel geheel onmogelijk te maken. 

• Het is raadzaam de instructie om geen tekst maar een cijfer in te voeren direct in de
stam van de opgave zelf op te nemen. Dit voorkomt dat kandidaten nodeloos
geconfronteerd worden met vervelende foutmeldingen. 

• De foutmelding ‘Vul geen letters in, alleen cijfers’ verschijnt niet zodra de leerling een
tekst heeft ingetikt, maar pas op het moment dat deze doorgaat naar een andere
opgave. Feedback dient echter direct te worden gegeven. Het verdient dan ook
aanbeveling om de foutmelding te geven zodra de leerling de eerste letter van de tekst
heeft ingevoerd.1

• Om het getal in het rechthoekige vak te kunnen intypen, moet de kandidaat eerst met
de cursor in het desbetreffende vak gaan staan. Een deel van de leerlingen heeft dit
niet direct in de gaten. Het is advies is dan ook: wijs de leerlingen er in de instructie op
dat zij eerst in het vakje moeten klikken alvorens het cijfer in te typen. Deze correctieve
feedback hoeft niet per se via extra instructies op het beeldscherm gerealiseerd te
worden. Waarschijnlijk is auditieve feedback, al dan niet via een koptelefoon
gepresenteerd, voor bb-leerlingen niet alleen de prettigste, maar ook de snelste en
efficiëntste manier om disfunctionele handelingen te corrigeren.

• Voor opmerkingen en aanbevelingen met betrekking tot het pop-up venster, zie de
zevende opgave metaaltechniek.

De negende opgave is een matching opgave van het type ‘multiple elements – multiple
targets’. Net als bij opgave 2 en 3 zijn er vier elementen, maar deze keer moeten ze alle vier
versleept worden. Er zijn vier mogelijke doelposities. De kandidaat moet vier pijlen
verplaatsen naar vier vaste locaties die zijn aangegeven middels grijs getinte vierkanten (zie
Figuur 3.13). Als complicerende factor moet de kandidaat eerst een bijlage met een
werktekening openen en bestuderen.
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wenselijk is, maar op dit moment technisch nog niet uitvoerbaar.



Figuur 3.13     Fragment uit de negende opgave metaaltechniek

Van de leerlingen gaat 77% op de juiste wijze om met de bijlage. Zij klikken de bijlage uit
zichzelf aan, bestuderen de inhoud ervan en klikken de werktekening weg via het kruisje of
het interneticoontje.
Kijken we naar de wijze waarop de kandidaten met de opgave zelf omgaat, dan zien we dat
slechts 52% van hen alle vier elementen op de juiste wijze verplaatst; 29% versleept zelfs
geen enkele pijl. Dat deze opgave niet onproblematisch is, blijkt ook uit het gegeven dat
52% een of meer elementen naar een locatie buiten de vier doelgebieden verplaatst dan
wel ze voor meer dan de helft buiten het doelgebied versleept.

Tabel 3.10     Het functioneren van de negende opgave van het beeldschermexamen
metaaltechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Klikt bijlage aan (uit zichzelf) 84
Bestudeert bijlage 77
Klikt bijlage weg (via kruisje of interneticoontje; uit zichzelf) 84
Sleept eerste gele vierkantje op grijs vierkantje in figuur (maakt niet uit met 
welk vierkantje de leerling begint) 71
Sleept tweede gele vierkantje op grijs vierkantje in figuur 65
Sleept derde gele vierkantje op grijs vierkantje in figuur 55
Sleept vierde gele vierkantje op grijs vierkantje in figuur 52
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 10 97  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Sleept bijlage uit het zicht (via blauwe balk boven in bijlage) 13
Probeert bijlage op andere manier dan via kruisje of slepen uit zicht te krijgen 3
Kan rondje niet aanklikken omdat bijlage niet is weggeklikt 3
Loopt vast (nu pas mag TESTLEIDER LEERLING WEER OP GANG HELPEN
en laten zien dat wegklikken via kruisje moet) 0
Sleept een of meer gele vierkanten elders in figuur en/of minder dan de helft
overlap 52
Overige taakirrelevante of  inefficiënte handelingen 0

Voor opmerkingen en aanbevelingen met betrekking tot de bijlage en het slepen, zie het
commentaar bij de zesde opgave metaaltechniek.

De tiende opgave is een matching opgave waarbij de kandidaat elementen uit een rij moet
matchen met die in twee andere rijen. De elementen beschrijven zes technische
handelingen die middels foto’s zijn afgebeeld in de onderste rij. De bovenste rij bestaat uit
twee keer drie aaneengesloten lege vakken van dezelfde afmetingen als de foto’s. Onder
de vakken zijn de volgnummers 1 t/m 6 afgebeeld (zie Figuur 3.14). De taak van de
kandidaat is de foto’s uit de onderste rij via klikken, slepen en loslaten in de juiste volgorde
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naar de bovenste rijen te verplaatsen. Alvorens de vraag te beantwoorden moet de
kandidaat een bijlage met een werktekening aanklikken, bestuderen en wegklikken.

Figuur 3.14     Fragment uit de tiende opgave metaaltechniek

Wederom moeten we constateren dat de bijlage veel kandidaten voor problemen stelt.
Slechts 52% van hen gaat er mee om zoals bedoeld door de examenmaker. Zij klikken de
bijlage uit zichzelf aan, bestuderen de bijlage en klikken hem weer weg. Leerlingen in de
basisberoepsgerichte leerweg leren snel af. Nog slechts 3% probeert de bijlage via het
slepen van de blauwe balk uit het zicht te krijgen.

Anders dan bij de vijfde opgave levert het verplaatsen van de zes foto’s geen enkel
probleem op. Alle leerlingen blijken dit te beheersen. 

Tabel 3.11     Het functioneren van de tiende opgave van het beeldschermexamen
metaaltechniek

%

%  Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Klikt bijlage aan (uit zichzelf) 74
Bestudeert bijlage 52
Klikt bijlage weg (via kruisje of interneticoontje; uit zichzelf) 71
Sleept eerste foto op eerste vak (doet er niet toe welke foto en welk vak) 100
Sleept tweede foto op tweede vak 100
Sleept derde foto op derde vak 100
Sleept vierde foto op vierde vak 100
Sleept vijfde foto op vijfde vak 100
Sleept zesde foto op zesde vak 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 11 97

Onbedoelde of onnodige handelingen
Sleept bijlage uit het zicht (via blauwe balk boven in bijlage) 3
Probeert bijlage op andere manier dan via kruisje of slepen uit zicht te krijgen 0
Kan rondje niet aanklikken omdat bijlage niet is weggeklikt 0
Loopt vast (nu pas mag TESTLEIDER LEERLING WEER OP GANG HELPEN
en laten zien dat wegklikken via kruisje moet) 0
Sleept een of meer foto’s niet netjes op vak (d.w.z. dat de foto voor meer dan
de helft met een ander vak overlapt en of dat foto’s elkaar voor meer dan de
helft overlappen) 0
Twijfelt of hij zij goed sleept (tijdverlies) 0
Overige taakirrelevante of  inefficiënte handelingen 0
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Voor opmerkingen en aanbevelingen met betrekking tot de bijlage, zie het commentaar bij
de zesde opgave metaaltechniek.
Een gerechtvaardigde vraag is waarom het matchen bij deze opgave probleemloos verloopt,
terwijl dat bij de alleszins vergelijkbaar lijkende vijfde opgave niet zo was. De oorzaak is
waarschijnlijk dat de twee rijen met de telkens drie doelgebieden met een ruime witruimte
van de onderste rij met elementen gescheiden zijn. Bij de tiende opgave zullen de
leerlingen de volgnummers met andere woorden niet zo snel als de kolomlabels
interpreteren. 

De elfde en laatste opgave is een multiple meerkeuze opgave met een bijlage (zie
Figuur 3.15). De eerste regel van de opgave begint met het bekende pictogram. Direct
daarachter volgt op diezelfde regel het verzoek om eerst op de bijlage te klikken en
vervolgens op de projectie te klikken zodat deze gaat draaien. Klikt de leerling op de bijlage,
dan verschijnt een tweedimensionale afbeelding van de projectie. Om deze 3D-animatie te
laten roteren, moet de leerling op de afbeelding klikken. De afspeeltijd van de 3D-animatie
is acht seconden 
Het middelste deel van de opgave confronteert de kandidaat met een afbeelding van het
vooraanzicht van de projectie. 
Het onderste deel bevat de vraagstelling en de alternatieven in de vorm van drie aanzichten
met de bijbehorende vierkantjes die al dan niet aangeklikt kunnen worden. Het gebruik van
het meervoud in de formulering van de vraagstelling ‘Welke aanzichteenn zie je in de
isometrische projectie?’ suggereert dat er meer alternatieven goed zijn en volgens het
correctievoorschrift zijn ze alle drie goed. 

Figuur 3.15     Fragment uit de elfde opgave metaaltechniek

Wederom levert de bijlage veel problemen op. Slechts 13% van de kandidaten gaat ermee
om zoals de examenmaker dat bedoeld heeft en zoals dat in de instructie van hen verlangd
wordt. Zij klikken de bijlage uit zichzelf aan, bestuderen de inhoud ervan, klikken op de
projectie zodat deze gaat draaien en klikken de bijlage weg. Kijken we naar de onbedoelde
of onnodige handelingen dan zien we dat 13% de bijlage uit het zicht probeert te krijgen
door deze via de blauwe balk boven in het dialoogvenster weg te slepen. Bijna de helft
(45%) klikt niet op de projectie om deze te laten draaien, maar doet dat via de startknop van
de media player, het zwarte driehoekje links onder in het venster. Van de leerlingen hanteert
6% de pauzetoets, 6% de stoptoets en 3% de schuifbalk om het 3D-fragment te
manipuleren. Geen enkele leerling hanteert de volstrekt overbodige knop voor het
geluidsvolume. Bij deze 3D-animatie is er immers geen geluid. 
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Tabel 3.12     Het functioneren van de elfde opgave van het beeldschermexamen
metaaltechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Klikt bijlage aan (uit zichzelf) 87
Bestudeert bijlage 72
Klikt op de projectie zodat deze gaat draaien (uit zichzelf) 28
Klikt bijlage weg (via kruisje of internet-icoontje; uit zichzelf) 80
Bekijkt en leest restant scherm 81
Klikt één of meer vierkantjes aan 90
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar Afsluiten 13

Onbedoelde of onnodige handelingen
Klikt op startknop om projectie te laten draaien (in plaats van via klikken) 45
Sleept bijlage uit het zicht (via blauwe balk boven in bijlage) 13
Probeert bijlage op andere manier dan via kruisje of slepen uit zicht te krijgen 0
Kan rondje niet aanklikken omdat bijlage niet via kruisje is weggeklikt 3
Loopt vast (nu pas mag TESTLEIDER LEERLING WEER OP GANG HELPEN
en laten zien dat wegklikken via kruisje moet) 0
Pauzetoets 6
Stoptoets 6
Schuifbalk 3
Geluidsvolume (twee knoppen) 0
Overige taakirrelevante en of efficiënte handelingen: 0

• De eerste zin van deze opgave confronteert de leerling eerst met het bekende
pictogram voor een bijlage. In het restant van diezelfde zin wordt de leerling
geïnstrueerd om eerst op de bijlage te klikken en vervolgens op de te voorschijn
komende projectie te klikken zodat deze gaat draaien. Gezien het hoge percentage
leerlingen dat met de bijlage geen raad weet, moeten we concluderen dat twee
verschillende instructies in een en dezelfde zin voor veel leerlingen in de basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg te complex is. Het verdient aanbeveling het beroep op
het geheugen van de leerling te verminderen door de instructie voor het laten roteren
van de projectie pas te geven nadat de leerling de bijlage heeft aangeklikt en de nog
stilstaande projectie verschenen is. 

• Bij deze opgave moet de leerling zoals gezegd eerst op een bijlage klikken, vervolgens
in een media player de 3D-animatie opstarten en tenslotte met een aantal knoppen het
afspelen controleren. Omdat de 3D-animatie slechts acht seconden duurt, is het
raadzaam de 3D-opname niet via een bijlage aan te bieden, maar deze vast in de
opgave te integreren. Gezien de korte duur van de animatie is het niet nodig om de
leerlingen volledige controle over het afspelen te geven. Wellicht is het bij deze opgave
beter om de animatie automatisch te laten opstarten op het moment dat de leerlingen
het scherm met de opgave opent. 

• Enkele leerlingen bleken de 3D-animatie regelmatig stil te zetten met de knoppen
pauze en play en de stilstaande beelden systematisch te vergelijken met de drie in de
alternatieven afgebeelde aanzichten. De vraag is in hoeverre dit testwijze gedrag de
validiteit van de opgave aantast. In ieder geval lijkt het de kans op een juist antwoord
te verhogen.

Er zijn twee manieren om door het examen te navigeren: 
• via de knoppen Vorige en Volgende (zie Figuur 3.16);
• via de bolletjes in de verticale navigatiekolom aan linker zijde van het scherm (zie

Figuur 3.17).

De kandidaat kan in een oogopslag zien welke opgaven hij of zij reeds gemaakt heeft. Is de
opgave gemaakt, dan kleurt het bolletje in de navigatiekolom rood. 

Van de kandidaten navigeert 17% alleen via de knoppen Vorige en Volgende, 63% alleen via
de bolletjes en 20% maakt van beide manieren gebruik. 
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Figuur 3.16     De navigatieknoppen van het beeldschermexamen metaaltechniek

Figuur 3.17     De navigatiekolom van het beeldschermexamen metaaltechniek

• In het introductiescherm worden de leerlingen erop geattendeerd dat hun laatst
gegeven antwoord op een vraag bewaard wordt. Deze aanwijzing lijkt niet afdoende.
Uit waarnemingen van de observatoren blijkt dat veel leerlingen onzeker zijn over de
vraag of en wanneer hun antwoord door de computer geregistreerd wordt. Velen
hebben evenmin in de gaten dat het bolletje in de linker navigatiekolom rood kleurt op
het moment dat zij na het beantwoorden van de desbetreffende vraag naar een andere
vraag navigeren. Een mogelijke oorzaak is dat de leerlingen er noch in het instructie-
scherm noch elders in het examen op gewezen worden dat de bolletjes rood kleuren
zodra het antwoord wordt opgeslagen. Het verdient aanbevelingen de leerlingen hier
expliciet op te attenderen. 

• Bij het examen metaaltechniek was het verkleuren van de bolletjes nauwelijks
zichtbaar. Het is raadzaam een beter contrasterende kleur te kiezen die meer opvalt. 

• Enigszins verwarrend is dat het bolletje de ene keer van kleur verschiet op het moment
dat de leerling het antwoord geeft en de andere keer pas op het moment dat de
leerling naar de volgend opgave navigeert. We illustreren dit aan de hand van de eerste
twee opgaven van het beeldschermexamen metaaltechniek. Bij de eerste opgave
metaaltechniek – een eenvoudige meerkeuzevraag – verkleurt het bolletje op het
moment dat een van de alternatieven door middel van het aanklikken van het
desbetreffende keuzerondje wordt gekozen. Bij de tweede opgave, waarbij de leerling
een element naar een doelgebied moet verslepen, is er na het verslepen geen kleur-
verandering waarneembaar, terwijl bij directe feedback juist bij deze gecompliceerde
opgave essentieel is. Het bolletje van de tweede opgave verschiet pas van kleur op als
de leerling met de cursor op de navigatiekolom komt of via de knop Volgende naar de
derde opgave navigeert. Sleept de kandidaat het element echter terug in de
uitgangspositie, dan zou het bolletje weer de oorspronkelijke kleur moeten aannemen.
De kandidaat heeft de opgave dan immers nog niet beantwoord. Het bolletje houdt dan
echter de nieuwe kleur. In een reële examensituatie leidt dit ertoe dat kandidaten ten
onrechte opgaven overslaan. Het verdient derhalve aanbeveling de navigatie door de
opgaven en het controlemechanisme op de beantwoording van alle vragen te herzien.

Nadat de kandidaat de elfde opgave gemaakt heeft, moet deze het examen afsluiten via de
knop Afsluiten. De kandidaat komt vervolgens in een nieuw scherm waarbij deze de knop
Stop moet aanklikken. 
Heeft de kandidaat niet alle opgaven beantwoord, dan wordt hij of zij geconfronteerd met
de melding ‘Citogroep Niet alle vragen zijn beantwoord. Weet u zeker dat u de toets wilt
afsluiten?’ om tenslotte te kunnen kiezen uit de knoppen OK en Annuleren (zie Figuur 3.18). 
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Figuur 3.18     Interactiescherm uit het beeldschermexamen metaaltechniek

Maar liefst 79% van de kandidaten ondervindt problemen met het afsluiten van het
examen. Zij komen er niet uit zichzelf uit, aarzelen, zien de knop Afsluiten niet en/of klikken
ten onrechte op de knop Volgende. Slechts 21% klikt zoals het hoort op de knop Afsluiten
en slechts 14% klikt vervolgens op de knop Stop. Niet onverwacht wordt van de
mogelijkheid om overgeslagen vragen alsnog te beantwoorden weinig gebruik gemaakt. De
observatoren hadden immers de opdracht er op toe te zien dat leerlingen geen opgaven
overslaan. 

Tabel 3.13     Het afsluiten van de beeldschermexamen metaaltechniek

%

Bedoelde handelingen
Klikt uit zichzelf op Afsluiten 21
Klikt uit zichzelf op OK 0
Klikt uit zichzelf op Stop 14
Klikt uit zichzelf op Annuleren 4
Navigeert uit zichzelf door opgaven (doet er niet toe hoe) 7
Beantwoordt alsnog een of meer niet-beantwoorde opgaven (uit zichzelf) 4

Onbedoelde of onnodige handelingen
Weet niet hoe nu verder; komt er niet uit; aarzelt; ziet Afsluiten niet; klikt op
Volgende 79
Overige taakirrelevante inefficiënte handelingen 4  

• Vereenvoudig de procedures voor het afsluiten van de toets en het alsnog maken van
de overgeslagen antwoorden.

• Instrueer de leerlingen van tevoren over hoe zij de toets moeten afsluiten en hoe zij
overgeslagen vragen alsnog kunnen beantwoorden.

• In het interactiescherm sluit de tekst van de antwoordmogelijkheden grammaticaal niet
goed aan op de eraan voorafgaande vraag. In de basisberoepsgerichte leerweg zullen
veel leerlingen de betekenis van het woord Annuleren niet kennen. Het is raadzaam
het taalgebruik in het interactiescherm te vereenvoudigen. Daartoe hoeft men slechts
OK te vervangen door Ja en Annuleren te vervangen door Nee. Mocht dit niet
afdoende zijn, dan kan men overwegen om een helpfunctie op te nemen voor
leerlingen die er uit zichzelf niet (onmiddellijk) uitkomen.

3.2 Voertuigentechniek

De omgang met het examen voertuigentechniek is geobserveerd bij 55 leerlingen uit het
voorexamenjaar. Van hen zegt ruim eenderde (39%) al eens eerder een soortgelijke
beeldschermtoets gemaakt te hebben.

Idealiter lezen de kandidaten eerst het introductiescherm en klikken vervolgens zonder
aarzeling en tijdverlies door naar de eerste opgave. Het introductiescherm van het
beeldschermexamen metaaltechniek wordt door 90% van de leerlingen gelezen. Na het
introductiescherm al dan niet bestudeerd te hebben weet bijna eendere (31%) de eerste
opgave niet onmiddellijk uit zichzelf te vinden. Daardoor gaat tijd verloren die beter aan het
beantwoorden van de vragen besteed had kunnen worden. Kennelijk is de overgang van het
introductiescherm naar de eerste opgave niet voor alle leerlingen onmiddellijk duidelijk.
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Tabel 3.14     Het functioneren van het introductiescherm van het beeldschermexamen
voertuigentechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest info op scherm 90
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 1 79

Onbedoelde of onnodige handelingen
Weet niet hoe nu verder of aarzelt 31
Probeert mousepad te gebruiken (maar die werkt niet) 0
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 0

Bij het introductiescherm voertuigentechniek doen zich dezelfde problemen voor als bij het
examen metaaltechniek. Voor opmerkingen een aanbevelingen, zie de overeenkomstige
passage in de paragraaf over metaaltechniek (zie paragraaf 3.1).

Deze opgave is een eenvoudige en korte meerkeuzevraag met vier alternatieven. De
opgave bestaat uit een afbeelding van een dynamo waarin verschillende onderdelen zijn
ingekleurd. De kandidaat moet door middel van het aanvinken van een keuzerondje
aangeven welke kleur de spoel van de rotor heeft (zie Figuur 3.19). 

Figuur 3.19     Fragment uit de eerste opgave voertuigentechniek

Technisch gesproken levert deze opgave voor geen enkele kandidaat een probleem op.
Bovendien verloopt de overgang naar de volgende opgave nu voor vrijwel alle kandidaten
vlekkeloos (zie Tabel 3.15). 

Tabel 3.15     Het functioneren van de eerste opgave van het beeldschermexamen
voertuigentechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 2 97  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 0
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Naar schatting is een op de twintig mensen in Nederland geheel of gedeeltelijk kleuren-
blind. Rood-groen deficiëntie is de meest voorkomende vorm. Bij deze opgave moet de
leerling discrimineren tussen vier verschillend gekleurde objecten. Het verdient aanbeveling
na te gaan of het noodzakelijk is om deze opgave zodanig aan te passen dat ook kandidaten
met volledige of gedeeltelijke kleurenblindheid ermee uit de voeten kunnen. Zo zou men
het contrast tussen de objecten nog verder kunnen maximaliseren door te werken met
verschillende arceringen of grijstinten. 

De tweede opgave is een matching opgave waarbij de kandidaat elementen uit een rij moet
matchen met die in een andere rij. De elementen zijn drie soorten afval die via foto’s zijn
afgebeeld in de onderste rij. De bovenste rij bestaat uit drie soorten afvalbakken (zie
Figuur 3.20). De taak van de kandidaat is de foto’s uit de onderste rij via klikken, slepen en
loslaten op de juiste wijze aan de afvalbakken in de bovenste rij toe te wijzen. 

Figuur 3.20     Fragment uit de tweede opgave voertuigentechniek

Alle leerlingen lezen de inleiding op de vraag. Vrijwel allen voeren de taak uit volgens de
bedoelingen van de examenmaker en verplaatsen de drie foto’s naar de bovenste rij.
Nemen we de taakirrelevante handelingen in ogenschouw, dan zien we dat slechts een
leerling (3%) twijfelt aan de juiste positionering van de foto in de bovenste rij. 

Tabel 3.16     Het functioneren van de tweede opgave van het beeldschermexamen
voertuigentechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Sleept linker voorwerp in een bak 100
Sleept middelste voorwerp in een bak 100
Sleept rechter voorwerp in een bak 95 

Onbedoelde of onnodige handelingen
Kent begrip slepen niet, weet in eerste instantie niet hoe te slepen of aarzelt 0
Weet wat slepen is, maar twijfelt of hij zij het goed doet (=onzekerheid over
juiste positionering; niet of opgave goed of fout beantwoord is) 3
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 0  

In tegenstelling tot vijfde en tiende opgave uit het beeldschermexamen metaaltechniek (zie
paragraaf 3.1) blijkt deze matching opgave goed te functioneren. Een aannemelijke
verklaring is dat onzekerheid over de juiste positionering niet zo snel zal optreden omdat de
te verplaatsen foto’s alle aanzienlijk kleiner zijn dat de doelgebieden waarin ze gepositioneerd
moeten worden. Een andere mogelijk aanvullende verklaring is dat de doelgebieden nu
concrete voorwerpen zijn in plaats van lege vakken die met cijfers zijn aangeduid. Ook
vertoont de voor het beantwoorden van de vraag benodigde handeling – het verslepen van
een foto – een natuurlijke verwantschap met het in werkelijkheid benodigde gedrag, dit wil
zeggen: het deponeren van afval in een afvalbak.

De derde opgave is een vierkeuzevraag in de vorm van een drag-and-drop item. De
elementen zijn vier symbolen voor een startmotor waarvan er een of meer naar een blauw
omkaderd vierkant elders op het scherm gesleept kunnen worden (zie Figuur 3.21). 
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Figuur 3.21    Fragment uit de derde opgave voertuigentechniek

Alle leerlingen lezen de inleiding op de vraag. Vrijwel alle leerlingen slepen een van
symbolen in het blauwe kader. Onbedoelde of onnodige handelingen komen bij deze
opgave niet voor. Ook het doorklikken naar de volgende opgave levert geen enkel probleem
meer op. 

Tabel 3.17     Het functioneren van de derde opgave van het beeldschermexamen
voertuigentechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Sleept een van de vier symbolen in het blauwe hok 97
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 4 100  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Twijfelt of hij zij goed gesleept heeft 0
Sleept symbool elders in figuur (niet in blauwe kader) of minder dan de 
helft overlap 0
Sleept meer symbolen 0
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen 0

Ook hier rijst de vraag waarom deze drag-and-drop geen problemen oplevert terwijl de
leerlingen wel moeite hadden met de ogenschijnlijk gelijksoortige tweede opgaven uit het
beeldschermexamen metaaltechniek (zie paragraaf 3.1). Ook hier is een plausibele
verklaring dat het te verslepen element ruimschoots binnen het kader van het doelgebied
past en er derhalve geen onzekerheid over de exacte positionering zal optreden. Een
mogelijk aanvullende verklaring stelt dat het verslepen van een symbool voor een bepaald
onderdeel in een schema een natuurlijke verwantschap vertoont met het in werkelijkheid
vereiste gedrag, te weten het inbouwen van een ontbrekende startmotor in een elektrische
installatie.

De vierde opgave is voorbeeld van een korte en eenvoudige meerkeuze-opgave en levert
geen enkel probleem op.
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Tabel 3.18     Het functioneren van de vierde opgave van het beeldschermexamen
voertuigentechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 5 100

Onbedoelde of onnodige handelingen
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 0

Deze opgave is een voorbeeld van een korte meerkeuzevraag. Als complicatie bevat de
stam een hyperlink met een verwijzing naar een bijlage die de kandidaten eerst moeten
bestuderen alvorens de vraag te beantwoorden. Klikt de kandidaat op het onderstreepte
woord bijlage, dan krijgt hij of zij een pop-up venster te zien dat het zicht op het
onderliggende scherm met de opgave grotendeels ontneemt (zie Figuur 3.22). Zolang de
bijlage niet is weggeklikt, kan de kandidaat niet met de cursor in het onderliggende scherm
komen. De kandidaat kan weer volledig zicht op de opgave krijgen door de bijlage weg te
klikken via het kruisje in de rechterbovenhoek of via het icoontje in de linker bovenhoek (en
dan in het pop-up menu de optie sluiten kiezen). Het verschuiven van de bijlage met behulp
van de horizontale blauwe balk zou soelaas kunnen bieden ware het niet dat het ook als
men de bijlage helemaal uit het zicht sleept nog steeds onmogelijk is om met de cursor in
het onderliggende scherm te komen.

Figuur 3.22     Het scherm van de vijfde opgave voertuigentechniek

Van de leerlingen weet slechts 23% op de juiste wijze met de bijlage om te gaan (zie
Tabel 3.19). Zij klikken de bijlage uit zichzelf aan, bestuderen de bijlage en klikken deze weg
via het kruisje in de rechter bovenhoek of het interneticoontje in de linker bovenhoek. Van
de overige 78% mag worden aangenomen dat zij de opgave maken zonder de bijlage te
hebben bestudeerd. Acht procent blijkt een of meer onbedoelde of onnodige handelingen
uit te voeren. Zij proberen de bijlage uit het zicht te krijgen via het verslepen van de blauwe
balk, klikken tevergeefs in de opgave zelf of voeren niet nader gespecificeerde handelingen
uit. Wel dient gezegd dat geen enkele kandidaat zo vastliep dat deze door de testleider
weer op gang geholpen moest worden.
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Tabel 3.19     Het functioneren van de vijfde opgave van het beeldschermexamen
voertuigentechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Klikt bijlage aan (uit zichzelf) 23
Bestudeert bijlage 26
Klikt bijlage weg (via kruisje of internet-icoontje; uit  zichzelf) 28
Klikt op een rondje (uit zichzelf) 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 6 100

Onbedoelde of onnodige handelingen
Sleept bijlage uit het zicht via blauwe balk boven in bijlage 3
Probeert bijlage op andere manier dan via kruisje of slepen uit zicht te Krijgen 3
Kan rondje niet aanklikken omdat bijlage niet via kruisje is weggeklikt 3
Loopt vast (nu pas mag TESTLEIDER LEERLING WEER OP GANG 

HELPEN en laten zien dat wegklikken via kruisje moet) 0
Overige taakirrelevante of efficiënte handelingen: 0

Figuur 3.23 laat zien dat elke alternatief vertegenwoordigd is door een object met daaronder
een keuzerondje. Het beantwoorden van de meerkeuzevraag door een keuzerondje aan te
klikken lijkt geen enkel probleem te zijn.

Figuur 3.23     Fragment uit de vijfde opgave voertuigentechniek

• Voor opmerkingen en aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van de bijlage, zie
de zesde opgave metaaltechniek (zie paragraaf 3.1).

• Meer dan driekwart van de leerlingen weet niet hoe zij met een hyperlink moeten
omgaan. Het verdient aanbeveling om het aanklikken van de hyperlink expliciet te
instrueren. 

• In afwijking van de conventie heeft de hyperlink dezelfde kleur als de overige tekst.
Het lijkt verstandig om de hyperlink de gebruikelijk blauwe kleur te geven en voor de
achtergrond een andere kleur dan blauw te kiezen. Ook zou de muisaanwijzer in een
handje moeten veranderen als de leerlingen deze over de tekst bewegen.

• Bij deze meerkeuzevraag is elk alternatief zowel door een keuzerondje als door een
foto van een bougie vertegenwoordigd.  De vraag rijst waarom de kandidaten hier op
een keuzerondje moeten klikken als zij het alternatief ook direct via het aanklikken van
het beeldmateriaal zelf kunnen kiezen. Te overwegen valt om bij dit type
meerkeuzevragen de keuzevakjes te verwijderen. Het is dan wel zaak duidelijke
feedback te geven over de gekozen alternatieven. Dit kan bijvoorbeeld door het
geselecteerde beeldmateriaal te laten oplichten, van kleur te laten verschieten of
anderszins te onderscheiden van de niet-gekozen alternatieven. 

De zesde opgave is een matching opgave waarbij de kandidaat een rij elementen onder in
het scherm moet matchen met een aantal doelelementen boven in het scherm. De
elementen zijn vijf onderdelen van een LPG-installatie die met tekstlabels zijn aangeduid. De
taak van de kandidaat is om deze labels via klikken, slepen en loslaten te verplaatsen naar
de vier lege rechthoeken in het schema van de LPG-installatie (zie Figuur 3.24). 
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Figuur 3.24     Fragment uit de zesde opgave voertuigentechniek

Alle leerlingen blijken de inleiding op de vraag gelezen te hebben en allen voeren de taak uit
volgende bedoelingen van de examenmaker. 

Tabel 3.20     Het functioneren van de zesde opgave van het beeldschermexamen
voertuigentechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Sleept eerste groene rechthoek in een blauw kader (doet er niet toe welke) 100
Sleept tweede groene rechthoek in een blauw kader 100
Sleept derde groene rechthoek in een blauw kader 100
Sleept vierde groene rechthoek in een blauw kader 100
Sleept vijfde groene rechthoek in een blauw kader 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 6 100  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Twijfelt of hij zij goed gesleept heeft 0
Plaatst groene rechthoek elders in figuur (niet in blauwe kader) of minder 
dan de helft overlap 3
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 0

Dat leerlingen met deze matching opgave geen moeite hebben, is waarschijnlijk te danken
aan het gegeven dat de precieze positionering van de tekstlabels binnen de rechthoekige
doelgebieden weinig computervaardigheid vereist. Waarschijnlijk denken de leerlingen het
goed gedaan te hebben zolang de labels maar niet buiten het doelgebied uitsteken. Ook is
hier mogelijk sprake van een leereffect. Het is immers de zoveelste opgave waarbij er
geklikt en gesleept moet worden.

De zevende opgave is een zogeheten point-and-click vraag. De opgave confronteert de
kandidaat met een grafiek waarin zeven staven zijn afgebeeld waarvan er een het goede
antwoord representeert. Links onder in de grafiek bevindt zich als klikindicator een groen
kruis. Klikt de kandidaat op een staaf of elders in de figuur, dan verspringt het kruis naar de
plek waar de cursor op dat moment staat (zie Figuur 3.25). 
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Figuur 3.25     Fragment uit de zevende opgave voertuigentechniek

Voor geen van de kandidaten levert het beantwoorden van deze opgave problemen op.
Slechts twee leerlingen zijn onzeker over de positionering van het kruis of plaatsen het
kruisje geheel of voor meer dan de helft buiten de staven. Geen enkele leerling maakt
gebruik van de mogelijkheid om het kruis via klikken, slepen en loslaten naar een staaf te
verplaatsen. 

Tabel 3.21     Het functioneren van de zevende opgave van het beeldschermexamen
voertuigentechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Klikt in staaf 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 8 100

Onbedoelde of onnodige handelingen
Twijfelt of hij zij goed geklikt of gesleept heeft (onzekerheid over 
positionering) 3
Sleept kruisje in figuur (in plaats van te klikken) 0
Plaats kruisje elders in figuur of minder dan de helft overlap met staaf 3
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen 0

Deze techniek van het beantwoorden van deze point-and-click opgave levert slechts voor
twee leerlingen een probleem op. Desalniettemin kan men zich afvragen waarom hier voor
een groen kruis als klikindicator is gekozen. Wellicht kan men de opgave nog verder
vereenvoudigen door de gekozen staaf simpelweg van kleur te laten verschieten of te laten
oplichten op het moment dat de leerling erop klikt. Deze directe en duidelijke feedback
heeft als voordeel dat er geen enkele twijfel kan opkomen over de vraag of men al dan niet
een antwoord gegeven heeft en of het antwoord in technisch opzicht goed is. 

Ook de achtste opgave is een zogeheten point-and-click vraag. In een foto van een
technisch onderdeel bevinden zich vier vierkante, blauw omkaderde doelgebieden. Links
onder in de foto bevindt zich een groen omkaderd vierkant van dezelfde grootte. Klikt de
kandidaat ergens in de foto, dan verspringt het blauwe kader naar de plek waar de cursor
op dat moment staat. In de instructie wordt de kandidaat gevraagd in de afbeelding te
klikken op de plaats waar de zogeheten ‘voelermaat’ zich bevindt (zie Figuur 3.26). 
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Figuur 3.26     Fragment uit de achtste opgave voertuigentechniek

Van de leerlingen klikt 85% zoals bedoeld in een van de vier blauwe vierkanten.
Onbedoelde of onnodige handelingen komen bij ruim een kwart (26%) van de kandidaten
voor. Zij zijn onzeker over de juiste positionering van het groene vierkant en/of slepen het
groene vierkant in een van de blauwe vierkanten in plaats van te klikken zoals de instructie
het van hen vraagt. 

Tabel 3.22     Het functioneren van de achtste opgave van het beeldschermexamen
voertuigentechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Klikt in een van de vier blauwe vierkanten 85
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 9 100  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Twijfelt of hij zij goed geklikt of gesleept heeft (onzekerheid over 
positionering) 8
Sleept groen vierkant in blauw vierkant (in plaats van te klikken) 21
Plaatst groene vierkant elders in figuur (dan in blauwe vierkant) of minder
dan de helft overlap 0
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen 0

• Bij deze opgave kan de leerling volstaan met te klikken in een van de vier
doelgebieden. Vrijwel nooit zal het groene kader volledig overlappen met het blauwe
kader.Veel leerlingen blijken onzeker over de vraag hoe precies zij het element op het
doelgebied moeten positioneren, denken dat klikken niet voldoende is en proberen het
groene vierkant zo precies mogelijk op het blauw omkaderde doelgebied te slepen. Dit
vereist een aanzienlijke computervaardigheid en neemt nodeloos tijd in beslag. Te
overwegen valt om deze onzekerheid weg te nemen door de leerlingen er in een extra
instructie op te wijzen dat zij met een keer klikken kunnen volstaan en dat het niet erg
is als het groene vierkant in meer of mindere mate buiten het blauwe vierkant
uitsteekt. 

• Deze opgave lijkt niet helemaal goed geprogrammeerd. Klikt men bijvoorbeeld exact in
het midden van een blauw omkaderd doelgebied, dan nog steekt het groene kader
ruimschoots buiten het blauwe kader uit. Een mogelijkheid zou zijn deze
onnauwkeurigheid te herstellen. Een betere optie is echter een zogeheten snapfunctie
op de doelgebieden in te bouwen. Dit zorgt ervoor dat het groene vierkant in de exacte
positie ‘schiet’ zodra de kandidaat zich ‘boven’ het doelgebied bevindt en deze de muis
met de wijsvinger loslaat. 

• Een exacte positionering vergt een aanzienlijke vaardigheid in het hanteren van de
muis. Hierdoor gaat examentijd verloren die beter aan het oplossen van de opgave
besteed kan worden. Het verdient aanbeveling te onderzoeken in hoeverre deze
onbedoeld meegemeten vaardigheid de validiteit van het examen aantast. 

Deze opgave is een eenvoudige meerkeuzevraag in de vorm van een drag-and-drop item.
Het te verslepen element is het chassis van een rode auto dat via klikken, slepen en
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loslaten naar twee doelgebieden elders op het scherm verplaatst kan worden. In de
instructie wordt de kandidaat er expliciet op het gewezen het chassis te verslepen (zie
Figuur 3.27). 

Figuur 3.27     Fragment uit de negende opgave voertuigentechniek

Alle leerlingen lezen de inleiding op de vraag en 95% sleept het element op de juiste wijze
naar een van de twee doelgebieden. In afwijking van de instructie verplaatst een op de tien
kandidaten het chassis niet (alleen) via slepen, maar (ook) door te klikken op de positie
waarop het chassis in het doelgebied moet komen te staan. 

Tabel 3.23     Het functioneren van de negende opgave van het beeldschermexamen
voertuigentechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Sleept rode auto netjes op wielbasis (doet er niet toe welke) 95
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 10 97  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Twijfelt of hij zij goed gesleept of geklikt heeft 3
Klikt rode auto op wielbasis (in plaats van te slepen) 10
Sleept of klikt rode auto tussen twee wielbasissen 3
Sleept onnodig; voor de fun (=tijdverlies) 0
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 0

Deze opgave blijkt voor vrijwel alle leerlingen goed te functioneren. Om onnodig slepen
tegen te gaan verdient het wellicht aanbeveling de beide doelgebieden van een snapfunctie
te voorzien.

De tiende opgave is een meerkeuzevraag waarbij de kandidaat van tevoren een filmpje met
enig achtergrondgeruis moet opstarten en bestuderen (zie Figuur 3.28). Het fragment duurt
relatief lang, zo’n 75 seconden.

Figuur 3.28     Fragment uit de tiende opgave voertuigentechniek

Vrijwel alle kandidaten kunnen goed met deze opgave overweg. Het starten van het filmpje
levert nauwelijks problemen op. Alhoewel het filmfragment lang duurt, maakt slechts een
leerling gebruik van de knoppen voor stoppen en de verticale schuifbalk voor het regelen
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van het volume. De overige knoppen en balken worden helemaal niet gebruikt.

Tabel 3.24     Het functioneren van de tiende opgave van het beeldschermexamen
voertuigentechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 97
Start filmpje via knop voor Afspelen en bekijkt het (uit zichzelf) 97
Leest tekst tussen filmpje en vraag 97
Klikt op een rondje (uit zichzelf) 90
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 11 95

Onbedoelde of onnodige handelingen
Klikt op knop Pauze 0
Klikt op knop Stop 3
Klikt op schuifbalk voor voor- en achteruitspoelen van het filmpje 0
Klikt op knop Dempen 0
Klikt op schuifbalk voor regelen geluidsvolume 3
Taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 0

Bij niet al te lange videofragmenten verdient het aanbeveling om alle knoppen en balken die
niet absoluut nodig zijn te verwijderen.

De elfde opgave is een zogeheten point-and-click vraag. In een foto van een technisch
onderdeel zijn drie vierkante, blauw omkaderde doelgebieden aangegeven. Links onder in
de foto bevindt zich een oranje omkaderd vierkant van dezelfde grootte. Klikt de kandidaat
ergens in de foto, dan verspringt het oranje kader naar de plek waar de cursor op dat
moment staat. Vrijwel nooit zal het oranje kader volledig overlappen met het blauwe kader.
De kandidaat zal het oranje kader dan via een of meer extra klik-  en sleephandelingen
willen herpositioneren. In de inleiding op de opgave wordt de kandidaten er expliciet op
gewezen dat zij de vraag moeten beantwoorden door te klikken. Van de kandidaten klikt
82% zoals bedoeld in een van de vier blauwe vierkanten. Onbedoelde of onnodige
handelingen komen bij 18% van de kandidaten voor. Zij slepen het oranje vierkant in een
van de blauwe vierkanten in plaats van door te klikken. Anders dan bijvoorbeeld de vijfde
opgave is twijfel over de juiste positionering bij deze opgave niet meer direct
waarneembaar. Kennelijk is hier sprake van een leereffect.

Tabel 3.25     Het functioneren van de elfde opgave van het beeldschermexamen
voertuigentechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Klikt  in blauw vierkant 82
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 12 97  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Twijfelt of hij zij goed geklikt of gesleept heeft 0
Sleept oranje vierkant in blauw vierkant (in plaats van te klikken) 18
Plaatst oranje vierkant elders in figuur of minder dan helft overlap 0
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen 0

Zie de opmerkingen en aanbevelingen bij de achtste opgave.

De twaalfde opgave is een eenvoudige meerkeuzevraag die voor geen van de kandidaten
een probleem oplevert.
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Tabel 3.26     Het functioneren van de twaalfde opgave van het beeldschermexamen
voertuigentechniek

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Klikt op een rondje 100  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 10

Nadat de kandidaten de twaalfde opgave gemaakt hebben, moeten zij het examen afsluiten
via de knop Afsluiten. Zij komen dan in een nieuw scherm waarbij zij de knop Stop moeten
aanklikken. 
Zijn niet alle opgaven beantwoord, dan wordt de kandidaat geconfronteerd met de melding
‘Citogroep Niet alle vragen zijn beantwoord. Weet u zeker dat u de toets wilt afsluiten?’ om
vervolgens te kunnen kiezen uit de knoppen OK en Annuleren. 

Maar liefst 82% komt er uit zichzelf niet uit, aarzelt, ziet de knop Afsluiten niet en/of klikt te
vergeefs op de knop Volgende. Slechts een kandidaat (3%) klikt uit zichzelf zowel op
Afsluiten als vervolgens op Stop. Van de mogelijkheid om overgeslagen vragen alsnog te
beantwoorden wordt weinig gebruik gemaakt. De observatoren hadden immers de opdracht
er op toe te zien dat leerlingen geen opgaven overslaan. 

Zie de overeenkomstige passage in paragraaf 3.1 over metaaltechniek. 

Tabel 3.27     Het afsluiten van het beeldschermexamen voertuigentechniek

%

Bedoelde handelingen
Klikt uit zichzelf op Afsluiten 13
Klikt uit zichzelf op OK 0
Klikt uit zichzelf op Stop 13
Klikt uit zichzelf op Cancel (=Annuleren) 3
Navigeert uit zichzelf door opgaven (doet er niet toe hoe) 0
Beantwoordt alsnog een of meer niet-beantwoorde opgaven (uit zichzelf) 3

Onbedoelde of onnodige handelingen
Weet niet hoe nu verder; komt er niet uit; aarzelt; ziet Afsluiten niet; klikt 
op Volgende 82
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen 0

De leerling kan op twee manieren door het examen te navigeren:
• via de knoppen Vorige en Volgende;
• via de bolletjes in de verticale navigatiekolom aan linker zijde van het scherm.

De kandidaat kan in een oogopslag zien welke opgaven hij of zij reeds gemaakt heeft. Is de
opgave gemaakt, dan kleurt het desbetreffende bolletje blauw. Omdat de achtergrondkleur
van de schermen ook blauw is, is dit evenwel nauwelijks zichtbaar.

Van de leerlingen navigeert 13% alleen via de knoppen Vorige en Volgende, 82% alleen via
de bolletjes en 5% maakt van beide manieren gebruik.

Zie de overeenkomstige passage in paragraaf 3.1 over metaaltechniek.

3.3 Handel en verkoop

De wijze waarop leerlingen met het examen handel en verkoop omgaan, is geobserveerd bij
39 leerlingen waarvan 24 derdeklassers en 14 vierdeklassers. Driekwart van hen zegt al
eens eerder een soortgelijke beeldschermtoets gemaakt te hebben.

Idealiter lezen de kandidaten eerst het introductiescherm en klikken vervolgens zonder
aarzeling en tijdverlies door naar de eerste opgave. Het introductiescherm van het
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beeldschermexamen handel en verkoop wordt door 71% van de kandidaten gelezen. Vrijwel
alle leerlingen weten uiteindelijk de weg naar de eerste opgave te vinden (al dan niet na het
introductiescherm bestudeerd te hebben), al heeft bijna eenderde daar in eerste instantie
moeite mee. Zij weten (even) niet hoe nu verder of aarzelen, maar weten de eerste opgave
uiteindelijk wel te vinden, al dan niet met hulp van de observator. 

Tabel 3.28     Het functioneren van het introductiescherm van het beeldschermexamen
handel en verkoop

%

Bedoelde handelingen
Leest info op scherm 71
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 1 96  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Weet niet hoe nu verder of aarzelt 31
Probeert mousepad te gebruiken (maar die is er niet) 4
Overige taakirrelevante en/of inefficiënte handelingen 0

De eerste opgave is een standaard meerkeuzevraag zonder beeldmateriaal die relatief veel
leeswerk vereist (zie Figuur 3.29).

Figuur 3.29     Fragment uit de eerste opgave handel en verkoop

De opgave functioneert probleemloos. Vrijwel alle leerlingen hebben inmiddels in de gaten
hoe zij naar de volgende opgave kunnen navigeren.

Tabel 3.29     Het functioneren van de eerste opgave van het beeldschermexamen handel
en verkoop

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 2 98  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante / inefficiënte handelingen: 0

Ook de tweede opgave is een standaard meerkeuzevraag met stilstaand beeldmateriaal dat
vast in de opgave geïntegreerd is (zie Figuur 3.30).
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Figuur 3.30     Fragment uit de tweede opgave handel en verkoop

Deze eenvoudige meerkeuzevraag blijkt vrijwel probleemloos te functioneren.

Tabel 3.30     Het functioneren van de tweede opgave van het beeldschermexamen handel
en verkoop

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding, bekijkt afbeelding en leest vraag 98
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 3 100

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante / inefficiënte handelingen: 2

De derde opgave is een standaard meerkeuzevraag met een filmpje dat tien seconden
duurt. Het geluid bestaat uit enig achtergrondgeruis. Een instructie voor het opstarten van
het filmpje ontbreekt. De kandidaat kan het filmpje opstarten door te klikken op het
beeldmateriaal of op het zwarte driehoekje links onder in het venster van de media player
(zie Figuur 3.31). 

Figuur 3.31     Fragment uit de derde opgave handel en verkoop

Ruim tweederde van de leerlingen (69%) beantwoordt deze vraag overeenkomstig de
bedoelingen van de examenmaker en bestudeert de inleiding, bekijkt het filmpje en leest de
vraag onder het filmpje. Zeven procent voert een of meer onbedoelde of onnodige
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handelingen uit. 

Tabel 3.31     Het functioneren van de derde opgave van het beeldschermexamen handel en
verkoop

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding, bekijkt filmpje en leest vraag 69
Klikt op een rondje 98
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 4 100

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante / inefficiënte handelingen: 7

De leerling wordt er niet expliciet op geattendeerd dat bij deze opgave een filmpje hoort en
er worden geen aanwijzingen gegeven voor het opstarten ervan. Veel leerlingen
beantwoorden de vraag zonder het filmpje bestudeerd te hebben. Het verdient aanbeveling
daartoe expliciete instructies op te nemen. 

De vierde opgave is een gewone meerkeuzevraag met geïntegreerd stilstaand beeld-
materiaal waarvan de beantwoording nauwelijks problemen oplevert.

Tabel 3.32     Het functioneren van de vierde opgave van het beeldschermexamen handel
en verkoop

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding, bekijkt afbeelding en leest vraag 100
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 5 100  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante / inefficiënte handelingen: 2

Ook de vijfde opgave is een gewone meerkeuzevraag met geïntegreerd stilstaand
beeldmateriaal die goed functioneert. 

Tabel 3.33     Het functioneren van de vijfde opgave van het beeldschermexamen handel en
verkoop

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding, bekijkt afbeelding en leest vraag 100
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 6 100  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante / inefficiënte handelingen: 2

De zesde opgave is een point-and-click vraag. De kandidaat wordt geconfronteerd met een
foto van drie schappen in een supermarkt met verschillende soorten frisdrank. De taak is
een A-merk frisdrank aan te klikken. Links onder in de foto bevindt zich een groen kruis dat
dient als klikindicator. Klikt de leerlingen ergens in de foto, dan schiet het groene kruis naar
de plek waar de cursor zich op dat moment bevindt (zie Figuur 3.32).
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Figuur 3.32     Fragment uit de zesde opgave handel en verkoop

Vrijwel alle kandidaten klikken ‘ergens’ in de foto, maar 22% voert een of meer onbedoelde
of onnodige handelingen uit. Uit het commentaar dat de observatoren op checklist
noteerden, maken we op dat het hier gaat om het onnodig vaak klikken in de foto of het
onnodig vaak slepen met het kruisje. Ook twijfelt ten minste een kandidaat openlijk aan de
juiste positionering (‘Moet ik dit zo laten staan?’).

Tabel 3.34     Het functioneren van de zesde opgave van het beeldschermexamen handel en
verkoop

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding en bestudeert afbeelding 100
Klikt in de afbeelding 98
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 7 100  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante / inefficiënte handelingen: 22

De zevende opgave is een gewone meerkeuzevraag met vast opgenomen stilstaand
beeldmateriaal die goed functioneert. 

Tabel 3.35     Het functioneren van de zevende opgave van het beeldschermexamen handel
en verkoop

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding, bekijkt afbeelding en leest vraag 100
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 8 100  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante / inefficiënte handelingen: 4

Ook de achtste opgave is een gewone meerkeuzevraag die goed functioneert. 
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Tabel 3.36     Het functioneren van de achtste opgave van het beeldschermexamen handel
en verkoop

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding, bekijkt afbeelding en leest vraag 100
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 9 100

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante / inefficiënte handelingen: 0

Net als de derde opgave is de negende opgave een gewone meerkeuzevraag in combinatie
met een daaraan voorafgaand filmpje. Het filmpje duurt ongeveer 37 seconden en het
geluid bestaat geheel en al uit achtergrondgeruis. De leerling wordt er niet op geattendeerd
dat bij deze opgave een filmpje hoort en er worden geen aanwijzingen gegeven voor het
opstarten ervan. De kandidaat kan het filmpje opstarten door te klikken op de afbeelding of
het zwarte driehoekje links onder in het venster van de media player. Ruim de helft (58%)
van de leerlingen leest de inleiding, bekijkt het filmpje en leest de vraag onder het filmpje.
Uit het commentaar van de observatoren op de checklists maken we op dat een deel van
de kandidaten de vraag beantwoordt zonder het filmpje te hebben afgespeeld. Het
beantwoorden van de meerkeuzevraag levert geen problemen op. Zestien procent voert
een of meer onbedoelde of onnodige handelingen uit.

Tabel 3.37     Het functioneren van de negende opgave van het beeldschermexamen handel
en verkoop

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding, bekijkt filmpje en leest vraag 58
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 10 98  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante / inefficiënte handelingen: 16

De tiende opgave is een standaard meerkeuzevraag met vast opgenomen stilstaand
beeldmateriaal die goed functioneert.

Tabel 3.38     Het functioneren van de tiende opgave van het beeldschermexamen handel
en verkoop

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding, bekijkt afbeelding en leest vraag 100
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 11 100

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante / inefficiënte handelingen: 2

De elfde opgave is eveneens een standaard meerkeuzevraag die goed functioneert.
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Tabel 3.39     Het functioneren van de elfde opgave van het beeldschermexamen handel en
verkoop

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding, bekijkt afbeelding en leest vraag 100
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 12 100  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante / inefficiënte handelingen: 4

De twaalfde opgave is een zogeheten point-and-click vraag. In een plattegrond van een
supermarkt moet de kandidaat door middel van een muisklik een dode hoek aanwijzen.
Links onder in de plattegrond bevindt zich een groen kruis dat dient als klikindicator. Klikt de
kandidaat op de plattegrond dan schiet het groene kruis naar de cursorpositie. Vrijwel alle
leerlingen blijken op de plattegrond te klikken. Toch voert 13% een of meer onbedoelde of
onnodige handelingen uit. Uit het handgeschreven commentaar van de observatoren op de
checklist maken we op dat het hier onder meer gaat om het nodeloos verslepen van het
kruisje of het onnodig bewegen met de muis. Twijfel over de juiste positionering lijkt
hiervan weer de oorzaak.

Tabel 3.40     Het functioneren van de twaalfde opgave van het beeldschermexamen handel
en verkoop

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding en bestudeert afbeelding 100
Klikt in de afbeelding 98
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar afsluitende tekst 95
Leest afsluitende tekst 80    5
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar afsluiten 87

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante / inefficiënte handelingen: 13

De procedure voor het afsluiten van het examen wijkt sterk af van de overige drie examens.
Nieuw is dat onder de verticale navigatiekolom een extra bolletje is opgenomen in een
afwijkende kleur. Klikt men op dit bolletje, dan verschijnt een extra scherm met onder meer
de volgende aanwijzing (zie Figuur 3.33. 

Figuur 3.33     Fragment uit het extra afsluitscherm van het beeldschermexamen handel en
verkoop

Dit tussenscherm verschijnt ook als de leerling op de knop Volgende klikt. Bij de overige
examens is deze knop op inactief gesteld (enabled). 
Tenslotte kan de kandidaat het examen net als bij de overige examens afsluiten door direct
op de knop Afsluiten te klikken.

Klikt men al dan niet via het tussenscherm op de knop Afsluiten, dan zijn er net als bij de
andere examens twee mogelijkheden. Zijn alle vragen beantwoord, dan verschijnt er een
vervolgscherm waarbij de knop Stop moet worden aangeklikt. Hebben de kandidaten nog
niet alle opgaven beantwoord, dan worden zij geconfronteerd met de gebruikelijke melding
‘Citogroep Niet alle vragen zijn beantwoord. Weet u zeker dat u de toets wilt afsluiten?’ om
vervolgens te kunnen kiezen uit de knoppen OK en Annuleren. Na eventueel de nog niet
gemaakte opgaven alsnog gemaakt te hebben komt men in het laatste scherm waarin hun
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verzocht wordt op Stop te klikken teneinde het examen definitief af te sluiten.

Bijna driekwart (73%) van de kandidaten ondervindt geen enkel probleem bij het afsluiten
van dit examen. Zij klikken uit zichzelf zowel op Afsluiten als daarna op Stop. 

Tabel 3.41     Het afsluiten van het beeldschermexamen handel en verkoop

%

Bedoelde handelingen
Klikt uit zichzelf op Afsluiten 89
Klikt uit zichzelf op OK 0
Klikt uit zichzelf op Stop 78
Klikt uit zichzelf op Annuleren 9
Navigeert uit zichzelf door opgaven (doet er niet toe hoe) 0
Beantwoordt alsnog een of meer niet-beantwoorde opgaven (uit zichzelf) 0

Onbedoelde of onnodige handelingen
Weet niet hoe nu verder; komt er niet uit; aarzelt; ziet Afsluiten niet; 
klikt op Volgende 2
Overige taakirrelevante / inefficiënte handelingen 0

De afsluiting van het examen handel en verkoop lijkt aanzienlijk beter te functioneren dan bij
de andere examens het geval is. Dit komt waarschijnlijk door het extra scherm tussen dat
van de laatste opgave en het gebruikelijke afsluitscherm. Omdat nog steeds ruim een kwart
van de leerlingen moeite heeft met de afsluiting, verwijzen we voor de aanbevelingen naar
de overeenkomstige passage uit paragraaf 3.1 over het examen metaaltechniek.

De leerling kan op twee manieren door het examen te navigeren:
• via de knoppen Vorige en Volgende;
• via de bolletjes in de verticale navigatiekolom aan linker zijde van het scherm.

De kandidaat kan in een oogopslag zien welke opgaven hij of zij reeds gemaakt heeft. Is de
opgave gemaakt, dan kleurt het desbetreffende bolletje oranje.

Van de kandidaten navigeert 15% alleen via de knoppen Vorige en Volgende, 71% alleen via
de bolletjes en 15% maakt van beide manieren gebruik.

3.4 Biologie

De wijze waarop leerlingen met het examen biologie omgaan, is geobserveerd bij 29 derde-
klassers. Ruim een kwart (28%) van hen zegt al eens eerder een soortgelijke beeldscherm-
toets gemaakt te hebben.

Idealiter bestuderen de leerlingen het introductiescherm en klikken vervolgens zonder
aarzeling en tijdverlies door naar de eerste opgave. Het introductiescherm van het
beeldschermexamen biologie wordt door 97% van de leerlingen gelezen. Na het introductie-
scherm al dan niet bestudeerd te hebben is eenderde min of meer de weg kwijt waardoor
tijd verloren gaat die beter aan het beantwoorden van de vragen besteed had kunnen
worden. Kennelijk is de overgang van het introductiescherm naar de eerste opgave niet
voor alle leerlingen onmiddellijk duidelijk. Bij 10% doen zich een of meer niet nader
gespecificeerde onbedoelde of onnodige handelingen voor.

Tabel 3.42     Het functioneren van het introductiescherm van het beeldschermexamen
biologie

%

Bedoelde handelingen
Leest info op scherm 97
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 1 72  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Weet niet hoe nu verder of aarzelt 34
Probeert mousepad te gebruiken (maar die is er niet) 0
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen 10
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De eerste opgave is een gewone meerkeuzevraag met drie alternatieven waarvan de
kandidaat er een door middel van het aanklikken van een keuzerondje moet kiezen. Alle
leerlingen lezen de stam van de opgave en allen weten de vraag uiteindelijk te
beantwoorden. Van hen vertoont 7% een of meer onnodige handelingen. Vrijwel alle
leerlingen hebben inmiddels begrepen hoe zijn naar de volgende opgave kunnen navigeren.

Tabel 3.43     Het functioneren van de eerste opgave van het beeldschermexamen biologie

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 100
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 2 97

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante of  inefficiënte handelingen: 7

De tweede opgave is een kort-antwoord vraag waarbij de te geven response numeriek
moet zijn, in dit geval het getal 40. Wordt er alfanumerieke tekst ingevoerd, bijvoorbeeld het
woord veertig, dan verschijnt de volgende melding (zie Figuur 3.34). 

Figuur 3.34     Foutmelding bij de tweede opgave van het beeldschermexamen biologie

Deze boodschap verschijnt overigens niet op het moment dat het antwoord gegeven is,
maar op het moment dat de kandidaat verder of terug is gegaan naar een andere opgave. 

Overeenkomstig de bedoelingen van de examenmaker moeten de leerlingen de vraag
beantwoorden door een getal in een rechthoekig vak te typen. Om dat getal te kunnen
typen, moet er eerst in het desbetreffende vak worden geklikt. Van de leerlingen probeert
7% het getal tevergeefs direct in het vakje te typen; eveneens 7% voert een of meer
onbedoelde of onnodige handelingen uit. Voor de overige leerlingen lijkt deze opgave geen
probleem op te leveren.

Tabel 3.44     Het functioneren van de tweede opgave van het beeldschermexamen biologie

%

Bedoelde handelingen
Bestudeert inleiding of grafiek 100
Typt getal in vakje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 3 100  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Typt tekst in vakje (in plaats van getal) 0
Typt direct getal in vakje zonder eerst in vakje te klikken 7
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 7

Zie de opmerkingen en aanbevelingen bij de achtste opgave van het beeldschermexamen
metaaltechniek.

De derde opgave is een standaard meerkeuzevraag met 3D-animatie. De opgave confronteert
de kandidaat met vier geluidloze 3D-animaties van bewegende beenverbindingen,
waaronder een knie en een pols. De leerlingen moeten het keuzerondje aanklikken dat
hoort bij de meest beweeglijke beenverbinding. Anders dan bij soortgelijke opgaven kunnen
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zij het afspelen van de animaties niet manipuleren (zie Figuur 3.35). 

Figuur 3.35     Fragment uit de derde opgave van het beeldschermexamen biologie

Alle leerlingen lezen de inleiding op de vraag, bestuderen de animaties en klikken
uiteindelijk op een keuzerondje. Tien procent vertoont een of meer niet nader omschreven
onbedoelde of onnodige handelingen.

Tabel 3.45     Het functioneren van de derde opgave van het beeldschermexamen biologie

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding en bestudeert filmpjes 100
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 4 100 

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 10

De vierde opgave is een eenvoudige drag-and-drop vraag. De kandidaat wordt geconfronteerd
met een schets van het menselijke verteringsstelsel. In de rechter bovenhoek bevindt zich
een rode pijl (zie Figuur 3.36). De opdracht voor de leerlingen luidt: “Sleep het rode pijltje
naar de galblaas”. 

Figuur 3.36     Fragment uit de vierde opgave van het beeldschermexamen biologie
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Vrijwel alle leerlingen beantwoorden de vraag overeenkomstig de intenties van de examen-
maker. Zij lezen de inleiding, slepen het pijltje in de schets en navigeren zonder dralen naar
de volgende opgave. Echter, 7% verplaatst het rode pijltje door in de schets te klikken in
plaats van het pijltje te verslepen. Geen enkele leerling twijfelt over de precieze
positionering van het pijltje. 

Tabel 3.46     Het functioneren van de vierde opgave van het beeldschermexamen biologie

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding 100
Sleept pijltje in figuur 97
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 5 100

Onbedoelde of onnodige handelingen
Klikt in afbeelding (zodat pijltje verschuift) 7
Twijfelt of het pijltje het gekozen orgaan goed aangeeft 0

De vijfde opgave is een multiple meerkeuzevraag die wordt voorafgegaan door een geluids-
loze 3D-animatie van ongeveer 25 seconden. De animatie laat de processen ovulatie,
bevruchting en innesteling in het begin van de zwangerschap zien. De leerlingen moeten de
animatie zelf opstarten. Figuur 3.37 laat zien hoe zij daartoe geïnstrueerd worden.

Figuur 3.37     Instructie voor het opstarten van de 3D-animatie bij de vijfde opgave biologie

Alle leerlingen lukt het om het filmpje via de startknop van de mediaplayer op te starten.
Echter, ruim eenderde (38%) klikt tevergeefs op de startknop in de instructie. Alhoewel de
animatie relatief lang duurt, klikt niemand op de pauze- of stoptoets of manipuleert het
afspelen met de schuifbalk. 

De multiple meerkeuzevraag bestaat uit drie ja/nee vragen waarbij de leerling telkens een
van beide keuzerondjes moet aanklikken (zie Figuur 3.38). 

Figuur 3.38     Fragment uit de vijfde opgave van het beeldschermexamen biologie

Van de leerlingen gaat 83% op de juiste wijze met de multiple meerkeuzevraag om. Zij
klikken drie keer op een van de beide keuzerondjes aan. 
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Tabel 3.47     Het functioneren van de vijfde opgave van het beeldschermexamen biologie

%

Bedoelde handelingen
Leest of bekijkt inleiding 100
Start filmpje via startknop en bekijkt het 100
Klikt ja of nee op eerste regel 86
Klikt ja of nee op tweede regel 97
Klikt ja of nee op derde regel 83
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 6 93  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Pauzetoets 0
Stoptoets 0
Schuifbalk 0
Klikt op startknop in tekst (in plaats van op startknop in kader van filmpje) 38
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 0

Gezien de korte duur van het filmpje en het gegeven dat geen van de leerlingen van de
manipulatiemogelijkheden gebruik maakt, verdient het aanbeveling om in het venster van
media player de knoppen en de schuifbalk te verwijderen. De leerlingen kan het filmpje dan
alleen opstarten via de startknop in de instructie die boven het filmpje is afgebeeld. Een
eenvoudigere en meer voor de hand liggende oplossing is waarschijnlijk om de leerlingen te
vragen het filmpje op te starten door simpelweg op het filmpje te klikken. Bijvoorbeeld: ‘Klik
op de afbeelding’ of ‘Start het filmpje door op de afbeelding te klikken’. 

De zesde opgave is een kort-antwoord vraag met video waarbij de kandidaten als
complicatie over de onderste paginarand moeten scrollen. De opgave confronteert hen
eerst met twee videofragmenten die zij net als bij de vijfde opgave in een media player
moeten opstarten. De twee filmpjes staan onder elkaar en moeten afzonderlijk opgestart en
bekeken worden. De filmpjes duren slechts acht seconden. Figuur 3.39 toont de instructie
bij het tweede filmpje.

Figuur 3.39     De instructie bij het tweede filmpje van de zesde opgave biologie

Aan het einde van de opgave wordt de leerlingen gevraagd hun antwoord uit te leggen.
Daartoe moeten zij een tekst typen in het tekstvak onder aan de pagina. 

Alle leerlingen lezen de inleiding en bekijken het eerste filmpje. Vrijwel alle leerlingen
bekijken het tweede filmpje en scrollen naar beneden via de verticale schuifbalk of via het
muiswieltje. Veertien procent scrollt al naar beneden voordat het filmpje helemaal is
afgelopen, maar deze handeling hoeft achteraf gezien niet noodzakelijkerwijs als
taakirrelevant te worden beschouwd. Echter, bijna eenderde voert bij het scrollen een of
meer overbodige of onnodige handeling uit. Zij proberen tevergeefs nog verder naar
beneden te scrollen. Alle leerlingen lukt het om hun antwoord in het kader te typen.
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Tabel 3.48     Het functioneren van de zesde opgave van het beeldschermexamen biologie

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding 100
Start eerste filmpje via startknop en bekijkt het 100
Scrolt naar beneden via rechter verticale schuifbalk of muiswiel 93
Start tweede filmpje via startknop en bekijkt het 100
Leest vraag (onder tweede filmpje) 100
Typt antwoord in kader 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 7 97  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Pauzetoets 0
Stoptoets 0
Schuifbalk 0
Knoppen geluidsniveau 0
Klikt op startknop in tekst (in plaats van op startknop in kader van filmpje) 0
Scrolt al voordat filmpje afgelopen is 14
Probeert nog verder naar beneden te scrollen (omdat onderste 
begrenzing invulvak ontbreekt) 31
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 10

• Bij deze opgave moeten de leerlingen over de onderste paginarand heen scrollen.
Alhoewel scrollen door multimedia deskundigen doorgaans wordt afgeraden, lijkt het
bij deze opgave geen grote problemen op te leveren. 

• Bijna eenderde van de leerlingen probeert tevergeefs over de onderste paginarand
heen te scrollen. De oorzaak is waarschijnlijk gelegen in het gegeven dat in het invul-
vak de onderste begrenzing ontbreekt, namelijk de lijn die het invulvak afgrenst van de
onderste paginarand. Het verdient aanbeveling het invulvak op dit punt aan te passen.

• Voor overige opmerkingen en aanbevelingen, zie de achtste opgave metaaltechniek.

De zevende opgave is een gewone meerkeuzevraag met een 3D-animatie. Te zien is een
cel die bacteriën eet. De leerling hoeft de animatie niet op te starten. Het beeldmateriaal
beweegt zodra en zolang het scherm geopend wordt/is. Deze opgave lijkt voor geen van de
leerlingen een probleem op te leveren. 

Tabel 3.49     Het functioneren van de zevende opgave van het beeldschermexamen
biologie

%

Bedoelde of onnodige handelingen
Leest inleiding, bekijkt filmpje en leest vraag 100
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 8 100  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 0  

In de eerste observatiecategorie is geen onderscheid gemaakt tussen het lezen van de
inleiding, het bekijken van het filmpje en het lezen van de vraagstelling tussen het filmpje
en de vraag met de alternatieven. Deze drie handelingen zijn tot een handeling
samengenomen. De reden is dat de drie handeling als moeilijk afzonderlijk observeerbaar
werden beschouwd. Mogelijk geeft het onderzoek daarmee een geflatteerd beeld van het
functioneren van deze opgave. Door de felle kleuren en het bewegende karakter trekt de
3D-animatie sterk de aandacht. Het is goed denkbaar dat leerlingen de inleidende tekst met
nuttige uitleg over de inhoud van de animatie daardoor hebben overgeslagen. Om te
voorkomen dat leerlingen de inleidende tekst overslaan kan men overwegen de animatie
door de leerlingen zelf te laten opstarten. De makkelijkste en meest efficiënte manier is hen
daartoe op de animatie te laten klikken.

Evenals de zevende opgave is de achtste opgave een voorbeeld van een gewone
meerkeuzevraag met een 3D-animatie van de beweging van het hart. Ook bij deze opgave
hoeft de leerling de animatie niet zelf op te starten. Deze opgave lijkt voor geen van de
leerlingen een probleem op te leveren. 
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Tabel 3.50     Het functioneren van de achtste opgave van het beeldschermexamen biologie

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding, bekijkt filmpje en leest vraag 100
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 9 100

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 0

Deze opgave is een wat complexere drag-and-drop vraag. In de stam krijgen de kandidaten
een tweekoloms tabel met drie rijen te zien waarin de gewichtstoename van de placenta is
afgezet tegen de duur van de zwangerschap. De opgave zelf bevat vier staven waarvan de
leerlingen er drie in een ‘leeg’ staafdiagram moeten slepen. De instructie luidt: ‘Let op: je
hebt niet alle staven nodig, er blijft er één over’. Als extra complicatie krijgen de kandidaten
de aanwijzing ‘Scroll naar beneden voor de staven’. Om de taak te vereenvoudigen zijn op
de x-as van de figuur, bij de waarden 10, 24 en 40 weken, drie grijst getinte rechthoeken
van gelijke grootte afgebeeld (Zie figuur 3.40). Deze wat groot uitgevallen tickmarks geven
aan waar het doelgebied zich in de figuur bevindt en zouden steun moeten bieden bij het
verslepen. 

Figuur 3.40     Fragment uit de negende opgave biologie

Alle leerlingen blijken de tabel en de inleiding te bestuderen. Ook het scrollen levert op zich
geen problemen op; 93% gebruikt de verticale schuifbalk of het muiswiel om naar het einde
van de pagina te scrollen. Vrijwel allen lukt het om drie van de vier staven in de ‘lege’
grafiek te slepen; slechts een leerling (3%) heeft moeite met het slepen op zich. 
Bij deze opgave voeren de leerlingen echter een groot aantal onbedoelde of onnodige
handelingen uit. Bijna een kwart (24%) positioneert de staaf niet op de basis van de x-as,
maar probeert de staaf exact boven op het grijze voorbeeldstaafje te manoeuvreren, 10%
klikt in de tabel of in de grafiek in plaats van op een te verslepen staaf, 10% probeert de
grijze voorbeeldstaafjes in de grafiek weg te slepen, 7% sleept een vierde staaf in de grafiek,
en 21% voert (daarnaast) nog een of meer niet nader gespecificeerde handelingen uit. 

Tabel 3.51     Het functioneren van de negende opgave van het beeldschermexamen
biologie

%

Bedoelde handelingen
Bestudeert tabel en inleiding 100
Scrolt voor staven via rechter verticale schuifbalk naar beneden Of via muiswiel 3
Sleept eerste staaf in grafiek (doet er niet toe welke) 100
Sleept tweede staaf in grafiek 97
Sleept derde staaf in grafiek 97
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 10 90

Onbedoelde of onnodige handelingen
Kent begrip slepen niet, weet in eerste instantie niet hoe te slepen of aarzelt 3
Positioneert staaf niet op x-as maar boven grijze voorbeeldstaafje in de grafiek 24
Klikt in tabel of grafiek om te slepen (in plaats van op staaf rechts naast grafiek) 10
Probeert grijze voorbeeldstaafjes in grafiek weg te slepen 10
Sleept vierde staaf in grafiek 7
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 21
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Deze opgave geeft aanleiding tot een groot aantal onbedoelde of onnodige handelingen.
Alhoewel vrijwel alle leerlingen uiteindelijk drie staven in de figuur weten te slepen, lijkt dit
type opgave in deze vorm voor bb-leerlingen te gecompliceerd. Men kan de opgave
vereenvoudigen door de opgave wat compacter vorm te geven zodat het scrollen kan
worden vermeden. Ook kan men de opgave vereenvoudigen door de vierde staaf die als
afleider functioneert te verwijderen. In vervolgonderzoek zou men kunnen nagaan in
hoeverre het anders weergeven of weglaten van de tickmarks – de grijze voorbeeldstaven –
soelaas biedt. 

Net als de negende opgave is de tiende opgave een voorbeeld van een wat complexere
drag-and-drop vraag waarbij de kandidaten staven in een staafdiagram moeten slepen (zie
Figuur 3.41). 

Figuur 3.41     Fragment uit de tiende opgave van het beeldschermexamen biologie

Alle leerlingen blijken in staat om vier staven naar de vier doelgebieden in de grafiek te
verplaatsen. Nog slechts 7% positioneert de staaf niet zoals het hoort op de basis van de
x-as, maar probeert deze exact boven op de grijze voorbeeldstaaf te manoeuvreren. Anders
dan bij de vorige opgave probeert niemand meer de grijze voorbeeldstaafjes weg te slepen,
terwijl nog slechts 7% een of meer andere onbedoelde of onnodige handelingen uitvoert.

Tabel 3.52     Het functioneren van de tiende opgave van het beeldschermexamen biologie

%

Bedoelde handelingen
Bestudeert tabel en inleiding 100
Sleept eerste staaf in grafiek (doet er niet toe welke) 100
Sleept tweede staaf in grafiek 100
Sleept derde staaf in grafiek 100
Sleept vierde staaf in grafiek 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 11 100

Onbedoelde of onnodige handelingen
Positioneert staaf niet op x-as maar boven grijze voorbeeldstaafje in de grafiek 7
Klikt in tabel of grafiek om te slepen (in plaats van op staaf rechts naast grafiek) 0
Probeert grijze voorbeeldstaafjes in grafiek weg te slepen 0
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 7

Zie de negende opgave van het beeldschermexamen biologie.

De elfde opgave is een gewone meerkeuzevraag die vrijwel probleemloos functioneert.
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Tabel 3.53     Het functioneren van de elfde opgave van het beeldschermexamen biologie

%

Bedoelde handelingen
Leest inleiding op vraag 97
Klikt op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 12 100

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante of inefficiënte handelingen: 0

De twaalfde opgave is een meerkeuzevraag waarbij de leerling via het aanklikken van een
hyperlink een bijlage moet openen. De instructie is weergeven in Figuur 3.42.

Figuur 3.42     Fragment uit de twaalfde opgave van het beeldschermexamen biologie

Klikt de leerling op de hyperlink, dan verschijnt ter rechterzijde van de opgave een pop-up
venster met de bijlage. De bijlage is overigens niet storend omdat het het zicht op het
onderliggende scherm met de vraag en de alternatieven niet wegneemt. Klikt de leerling op
de bijlage, dan gebeurt er niets. De leerling kan de bijlage ook niet verplaatsen. De bijlage
verdwijnt pas uit het zicht op het moment dat de leerling in het onderliggende scherm klikt,
bijvoorbeeld om een alternatief te kiezen. Bijna de helft van de leerlingen (48%) blijkt de
vraag te beantwoorden zonder de bijlage te openen. Kennelijk zijn zij niet vertrouwd met het
verschijnsel hyperlink. Niemand probeert te bijlage weg te klikken of te verslepen. 

Tabel 3.54     Het functioneren van de twaalfde opgave van het beeldschermexamen
biologie

%

Bedoelde handelingen
Bestudeert scherm 100
Klikt op hier en bekijkt bijlage 52
Klik op een rondje 100
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 13 100  

Onbedoelde of onnodige handelingen
Klikt achter de tekstregel in plaats van op hier 0
Probeert bijlage weg te klikken of te verslepen 0
Andere taakirrelevante of inefficiënte handelingen 0

Bijna de helft van de leerlingen weet niet hoe zij met een hyperlink moeten omgaan. Het
verdient aanbeveling het gebruik van de bijlage op andere wijze te instrueren.
In afwijking van de conventie heeft de hyperlink dezelfde kleur als de overige tekst. Het is
raadzaam de hyperlink de gebruikelijk blauwe kleur te geven. Ook zou de muisaanwijzer in
een handje moeten veranderen als de leerlingen de muisaanwijzer over de tekst beweegt.

De veertiende opgave is een meerkeuzevraag met ter rechter zijde een vaste bijlage in de
vorm van een schematisch overzicht (zie Figuur 3.43). 
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Figuur 3.43     Fragment uit de dertiende opgave van de beeldschermtoets biologie

Slechts een leerling weet niet met deze opgave om te gaan.

Tabel 3.55     Het functioneren van de dertiende opgave van het beeldschermexamen
biologie

%

Bedoelde handelingen
Bestudeert scherm 100
Bekijkt bijlage rechts 100
Klik op een rondje 97
Klikt (onmiddellijk daarna) door naar opgave 14 100 

Onbedoelde of onnodige handelingen
Taakirrelevante of inefficiënte handelingen 3

De veertiende opgave is een drag-and-drop opgave met twee te verslepen elementen en
drie doelgebieden. De leerling moet twee pijlen op de juiste positie in een schematisch
weergegeven voedselweb slepen (zie Figuur 3.44). 

Figuur 3.44     Fragment uit de veertiende opgave biologie

Alle leerlingen blijken een pijl in het schema te plaatsen en 93% doet dat met beide pijlen.
Bijna eenderde (31%) van hen voert een of meer onbedoelde of onnodige handelingen uit.
Zo probeert 17% een pijl te draaien, 7% klikt op de navigatieknop Vorige, eveneens 17%
(dubbel)klikt op een vast in het schema opgenomen pijl en 21% voert een of meer andere
onnodige handelingen uit.
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Tabel 3.56     Het functioneren van de veertiende opgave van het beeldschermexamen
biologie

%

Onbedoelde handelingen
Bekijkt afbeelding, leest instructie of bekijkt schema 100
Sleept eerste pijl in schema (doet er niet toe welke) 100
Sleept tweede pijl in schema 93

Onbedoelde of onnodige handelingen
Klikt op Vorige 7
(Dubbel)klikt op pijl in schema 7
Vraagt of er niet één pijltje ontbreekt 0
Probeert pijl te draaien 17
Klikt in afbeelding of schema 0
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen 21

De pijlen in een voedselweb geven aan waar het voedsel naar toegaat en niet wie het
voedsel tot zich neemt. Volgens enkele minder goed op het examen voorbereide leerlingen
vertoont deze opgave een vakinhoudelijke tekortkoming. Naar hun mening hadden de pijlen
in de omgekeerde richting moeten staan. Deze leerlingen proberen de pijlen met de muis in
de naar hun mening goede richting te roteren, maar dit blijkt zoals het hoort niet mogelijk.
Bij deze opgave zijn de geobserveerde handelingen in kwestie dus niet toe te schrijven aan
een technische onvolkomenheid in de opgave, maar aan de gebrekkige kennis van een
aantal leerlingen.

Nadat de kandidaten de veertiende opgave gemaakt hebben, moeten zij het examen
afsluiten via de knop Afsluiten. Men komt vervolgens in een scherm waarbij zij de knop
Stop moet aanklikken. Hebben zij niet alle opgaven beantwoord, dan worden zij
geconfronteerd met de melding ‘Niet alle vragen zijn beantwoord. Weet u zeker dat u de
toets wilt afsluiten?’ om tenslotte te kunnen kiezen uit de knoppen OK en Annuleren. 

Ruim de helft (57% van de kandidaten ondervindt problemen met het afsluiten van het
examen. Zij komen er uit zichzelf niet uit, aarzelen, zien de knop Afsluiten niet en/of klikken
ten onrechte op de knop Volgende. Bijna de helft (46%) klikt zoals het hoort op de knop
Afsluiten en 43% vervolgens op de knop Stop. Niet onverwacht wordt van de mogelijkheid
om overgeslagen vragen alsnog te beantwoorden weinig gebruik gemaakt. De observatoren
hadden immers de opdracht er op toe te zien dat leerlingen geen opgaven overslaan. 

Zie de overeenkomstige passage in paragraaf 3.1 over het afsluiten van het
beeldschermexamen metaaltechniek.

Tabel 3.57     Het afsluiten van het examen biologie

%

Bedoelde handelingen
Klikt uit zichzelf op Afsluiten 46
Klikt uit zichzelf op OK 4
Klikt uit zichzelf op Stop 43
Klikt uit zichzelf op Cancel (=Annuleren) 0
Navigeert uit zichzelf door opgaven (doet er niet toe hoe) 0
Beantwoordt alsnog een of meer niet-beantwoorde opgaven (uit zichzelf) 0

Onbedoelde of onnodige handelingen
Weet niet hoe nu verder; komt er niet uit; aarzelt; ziet Afsluiten niet; klikt 
op Volgende 57
Overige taakirrelevante of inefficiënte handelingen 4

Er zijn twee manieren om door het examen te navigeren: 
• via de knoppen Vorige en Volgende;
• via de bolletjes in de verticale navigatiekolom aan linker zijde van het scherm.

De kandidaat kan in een oogopslag zien welke opgaven hij of zij reeds gemaakt heeft. Is de
opgave gemaakt, dan kleurt het bolletje in de navigatiekolom blauw.
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Van de kandidaten navigeert 21% alleen via de knoppen Vorige en Volgende, 76% alleen via
de bolletjes en 3% maakt van beide manieren gebruik. 

Zie de overeenkomstige passage in paragraaf 3.1 over het afsluiten van het beeldscherm-
examen metaaltechniek. 
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4 Conclusies, discussie en aanbevelingen

In dit onderzoek is nagegaan hoe leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg omgaan
met experimentele beeldschermexamens voor de vakken metaaltechniek, voertuigen-
techniek, handel en verkoop en biologie. Het examenmateriaal is ontwikkeld met Question
Mark Perception (QMP) en geeft een goed beeld van de mogelijkheden en beperkingen van
dit programma. De gegevens zijn verzameld via de methode van gestructureerde, niet-
participerende observatie met behulp van een gedetailleerde checklist. Het accent lag
daarbij op de wijze waarop leerlingen omgaan met nieuwe beeldschermopgaven, zoals
point-and-click, ofwel hot-spot vragen, drag-and-drop vragen en matching vragen. Ook is
geregistreerd hoe leerlingen door het examen navigeren en het examen afsluiten. In dit
hoofdstuk worden conclusies getrokken met betrekking tot het functioneren van de nieuwe
opgaventypen. Tevens worden enkele algemene verbeteringssuggesties gedaan. Voor
voorstellen ter verbetering van individuele opgaven wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Het
hoofdstuk besluit met enkele voorstellen voor vervolgonderzoek. 

Van geen van de onderzochte standaard meerkeuzevragen blijkt de beantwoording in
technisch opzicht problemen op te leveren. 

De multiple meerkeuzevraag is identiek aan de gewone meerkeuzevraag zij het dat er meer
alternatieven goed kunnen zijn en de kandidaten derhalve op meer keuzevakjes kunnen
klikken. Dit opgaventype is met drie sterk van elkaar verschillende varianten in het
onderzoek vertegenwoordigd. Bij de eenvoudigste multiple meerkeuzevraag levert de
techniek van het aanklikken van een of meer keuzevakjes nauwelijks problemen op. Ook
weet slechts 17% de opgave met drie ja/nee vragen niet te beantwoorden. De wat
complexere multiple meerkeuzevraag, waarbij de leerling vijf uit acht keuzerondjes moet
aanklikken, functioneert niet naar behoren. Slechts 55% van de kandidaten klikt zoals
bedoeld precies vijf van de acht keuzevierkantjes aan. Kennelijk is deze variant zonder
nadere instructie en oefening te complex voor leerlingen in de basisberoepsgerichte
leerweg.

Bij de drie onderzochte kort-antwoord vragen moeten de kandidaten eerst met de cursor in
een tekstvak klikken om daarin vervolgens een getal of een tekst te typen. Een deel van de
leerlingen (maximaal 18%) heeft in eerste instantie niet in de gaten dat zij eerst in het
invoervak moeten klikken, maar allen slagen er uiteindelijk toch in om iets in te voeren. Het
lijkt dan ook raadzaam de leerlingen er in de instructie op te wijzen dat zij eerst in het vakje
moeten klikken alvorens het cijfer in te typen. 
Bij de twee opgaven waarbij de response uit een getal moet bestaan voeren sommigen
tekst in waar slechts een getal geoorloofd is. Er verschijnt dan de boodschap ‘Vul geen
letters in, alleen cijfers’. Dit feedbackmechanisme heeft tot gevolg dat vrijwel alle leerlingen
uiteindelijk een getal intypen, maar lijkt toch voor verbetering vatbaar. De foutmelding ‘Vul
geen letters in, alleen cijfers’  verschijnt namelijk pas nadat de leerling is doorgegaan naar
de volgende opgave. Feedback dient echter direct gegeven te worden gegeven. Het
verdient dan ook de voorkeur om de foutmelding te geven zodra de leerling de eerste letter
van de tekst heeft ingevoerd. Daarnaast is het raadzaam om de instructie om geen tekst
maar een cijfer in te voeren direct in de stam van de opgave zelf op te nemen. Dit voorkomt
dat kandidaten nodeloos geconfronteerd worden met vervelende foutmeldingen. Een
andere onvolkomenheid is wellicht dat de foutmelding slechts één keer verschijnt. Daarna is
het zonder meer mogelijk om tekst in te voeren. Te overwegen valt om het invoeren van
tekst bij deze opgave minder gemakkelijk dan wel geheel onmogelijk te maken.  
De derde opgave, waarbij tekst moet worden ingevoerd, functioneert minder goed. Tijdens
het invoeren van tekst in het invoervak probeert bijna eenderde van de leerlingen
tevergeefs over de paginarand heen te scrollen. De waarschijnlijke oorzaak is dat de
onderste begrenzing van het invoervak ontbreekt, namelijk de lijn die het invulvak afgrenst
van de onderste paginarand. Door deze technische tekortkoming zijn de uitkomsten moeilijk
te interpreteren. 

Bij de point-and-click ofwel hot-spot vragen moet de kandidaat met de cursor een via
coördinaten gedefinieerde locatie in bijvoorbeeld een grafiek of foto aanwijzen en die locatie
vervolgens met de muis aanklikken. Alhoewel vrijwel alle leerlingen uiteindelijk tot een
antwoord komen, voert – afhankelijk van de opgave – tussen de 6% en 26% een of meer
onbedoelde handelingen uit. Een deel van de kandidaten twijfelt na het klikken of zij al dan
niet een antwoord gegeven hebben en of de computer dat antwoord wel heeft opgeslagen.
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Anderen zijn onzeker over de vraag of zij de klikindicator wel precies genoeg in het doel-
gebied gepositioneerd hebben. Uit onzekerheid over de juiste positionering proberen zij de
klikindicator zo precies mogelijk in het doelgebied te manoeuvreren. Dit gaat gepaard met
onnodig klikken en slepen. Daardoor gaat examentijd verloren die beter aan het oplossen
van de opgave besteed kan worden. De vorm van de klikindicator lijkt hierbij een belangrijke
rol te spelen. Een puntige pijl, bijvoorbeeld om nauwkeurig een bepaald orgaan in een
schematische tekening van een mens aan te wijzen, blijkt prima te werken. Een kruis of
vierkant kan echter resulteren in onzekerheid over de juiste positionering, zeker als de
klikindicator groot is in verhouding tot het doelgebied. Waar dat mogelijk en zinvol is,
verdient het aanbeveling de klikindicator achterwege te laten. Veelal is het zonder informatie-
verlies mogelijk om de opgave te vereenvoudigen door het aangewezen doelgebied
simpelweg van kleur te laten verschieten of te laten oplichten op het moment dat de
leerling erop klikt. Deze directe en duidelijke feedback laat geen enkele twijfel opkomen
over de vraag of er al dan niet een antwoord gegeven is en of er wel precies genoeg binnen
het doelgebied geklikt is. 

Bij de tien onderzochte drag-and-drop items moet de kandidaat een element verplaatsen
van een vaste positie op het scherm naar een via coördinaten gedefinieerde locatie elders
op het scherm. De benodigde muishandelingen zijn aanklikken, verslepen en de muis met
de wijsvinger weer loslaten. Zo op het eerste gezicht lijken de leerlingen met dit type
opgaven goed uit de voeten te kunnen. Bij de meeste opgaven komen maar weinig
leerlingen (maximaal 13%) niet tot een antwoord. Echter, net als de point-and-click vragen
geeft een deel van de opgaven in aanzienlijke mate aanleiding tot onbedoelde of onnodige
handelingen. Sommige leerlingen blijken niet op de hoogte van het begrip slepen (“Slepen,
wat is dan nu weer?”). Anderen weten in eerste instantie niet hoe zij moeten slepen, zijn
onzeker over de vraag of de computer hun antwoord al dan niet heeft opgeslagen, twijfelen
of zij het element wel precies genoeg in het doelgebied gepositioneerd hebben, klikken en
slepen mede daardoor onnodig vaak of slepen twee of meer elementen in het doelgebied
terwijl dat er slechts een had mogen zijn. Het verdient aanbeveling deze onzekerheid weg
te nemen door de leerlingen te informeren over de tolerantiegrenzen (‘Hoeveel mag je
ernaast zitten?’). Waar dat mogelijk en zinvol is, valt te overwegen het doelgebied van een
zogeheten snapfunctie te voorzien. Het element ‘schiet’ dan in de exacte positie binnen of
ten opzichte van het doelgebied zodra de kandidaat zich erboven bevindt en de muis met de
wijsvinger loslaat. Dit voorkomt dat de kandidaat veel tijd verspilt met de exacte
positionering van het element binnen het doelgebied. Een snapfunctie lijkt met name
uitkomst te kunnen bieden bij de drag-and-drop opgaven waarbij de leerlingen één of meer
staven in een grafiek moet slepen. Om de taak voor de leerling wat makkelijker te maken
zijn de doelgebieden gemarkeerd door wat groot uitgevallen tickmarks in de vorm van
voorbeeldstaafjes. Deze voorbeeldstaafjes bevinden zich precies op de basis van de x-as.
Veel leerlingen positioneren de te verslepen staven niet zoals bedoeld op de basis van de
x-as, maar proberen deze exact boven de voorbeeldstaafjes te manoeuvreren. Weer
anderen proberen tevergeefs de voorbeeldstaafjes weg te slepen. Het verdient aanbeveling
na te gaan in hoeverre een snapfunctie hier uitkomst kan bieden. Soms biedt een snap-
functie evenwel geen soelaas, bijvoorbeeld als het aantal mogelijke doelposities of
-gebieden in beginsel oneindig is en er slechts een het goede antwoord representeert. Een
testwijze leerling die de leerstof niet bestudeerd heeft, kan via trial-and-error ontdekken
waar de snapfuncties zich in de opgave bevinden. Hiermee wordt het domein van mogelijke
antwoorden sterk ingeperkt, waardoor de opgave ten onrechte makkelijker wordt. In zo’n
geval zal een andere oplossing gevonden moeten worden.

De vier onderzochte matching opgaven confronteren de kandidaten met twee rijen
elementen die gematcht moeten worden. Daartoe moeten zij eerst op het element in de
ene rij klikken, het element vervolgens met de muis naar de andere rij verslepen en
tenslotte de muis met de wijsvinger loslaten. De leerlingen moeten onder meer afval aan
de juiste afvalbak toewijzen, onderdelen in de juiste montagevolgorde zette en tekstlabels
verslepen naar lege kaders in een schema. Slechts bij een van de vier onderzochte opgaven
levert de beantwoording voor veel leerlingen problemen op. Van belang voor het
functioneren van matching opgaven lijken onder meer de grootte van het te verslepen
element ten opzicht van het doelgebied, de wijze waarop de elementen van elkaar zijn
afgegrensd en de hoeveelheid lege ruimte tussen de rijen. 

Een deel van de (multiple) meerkeuzevragen lijkt onnodig gecompliceerd. Wij doelen hierbij
op de opgaven waarbij elk alternatief zowel door keuzevakjes als door stilstaand beeld-
materiaal vertegenwoordigd is (zie bijvoorbeeld de zesde opgave metaaltechniek of de vijfde
opgave voertuigentechniek). De vraag rijst waarom de kandidaten hier op een keuzevakje
moeten klikken als zij het alternatief ook direct via het aanklikken van het beeldmateriaal
kunnen kiezen. Het opnemen van keuzevakjes in dit type meerkeuzevragen lijkt een relict
uit de periode dat kandidaten ovaaltjes zwart maakten op optisch leesbare formulieren die
vervolgens werden ingelezen. Te overwegen valt om bij dit type meerkeuzevragen de
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keuzevakjes te verwijderen. Het is dan wel zaak duidelijke feedback te geven over de keuze
van de alternatieven. Dit kan bijvoorbeeld door het geselecteerde beeldmateriaal te laten
oplichten, van kleur te laten verschieten of anderszins te onderscheiden van de niet-
gekozen alternatieven. De onnodig gecompliceerde vormgeving van dit opgaventype was
overigens niet de keuze van de examenmakers. Het programma QMP bood destijds geen
andere mogelijkheid.  

Een groot aantal opgaven heeft als complicatie dat de examenkandidaat naast het
beantwoorden van de vraag een of meer extra handelingen moet uitvoeren. De stam van
deze opgaven bevat bijvoorbeeld een hyperlink of een pictogram met een snelkoppeling
naar stilstaand of bewegend beeldmateriaal. Soms is dit beeldmateriaal vast in de opgave
geïntegreerd of start het automatisch op als de opgave wordt aangeklikt. In veel gevallen
moet de leerling het beeldmateriaal echter zelf opstarten via een pictogram of hyperlink en
het pop-up venster vervolgens wegklikken via een kruisje of interneticoontje. Ook moeten
zij regelmatig een media player bedienen om bewegend beeldmateriaal te manipuleren.
Met de opgaven waarbij het beeldmateriaal automatisch opstart, blijken maar weinig
leerlingen moeite te hebben. Echter, het zelf opstarten en weer wegklikken van
beeldmateriaal is doorgaans problematisch. Zo treden zelfs bij eenvoudige
meerkeuzevragen, afhankelijk van de opgave, bij 42% tot 87% van de leerlingen problemen
op. Zij beantwoorden de meerkeuzevraag zonder de bijlage, 3D-animatie of film te hebben
gezien of verliezen tijd met het opstarten, manipuleren en wegklikken van het
beeldmateriaal. Waar dat mogelijk is, verdient het aanbeveling om de bijlage als vast
onderdeel in de opgave op te nemen. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, geef dan
expliciete aanwijzingen voor het aan- en wegklikken van de bijlage en correctieve feedback
voor het geval dat de kandidaat hiermee onverhoopt toch nog problemen zou hebben.
Zonder nadere instructie en oefening lijken opgaven met zelf te manipuleren beeldmateriaal
vooralsnog te complex voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg. Veel leerlingen
hebben moeite met het wegklikken van de bijlage en weten niet hoe terug te keren tot het
onderliggende scherm. Het verdient aanbeveling deze onhandige en tot tijdverlies,
onzekerheid en frustratie aanleiding gevende procedure te vereenvoudigen. 

Het introductiescherm bevat belangrijke informatie over de wijze waarop de kandidaten de
voor hen nieuwe opgaven moeten beantwoorden. De leerlingen worden er onder meer op
geattendeerd dat zij het goede antwoord met de muis moeten aanklikken en dat het laatst
gegeven antwoord bewaard wordt. De observaties brengen aan het licht dat lang niet alle
leerlingen het introductiescherm bestuderen. Het percentage leerlingen dat de instructie
van de beeldschermexamens metaaltechniek, voertuigentechniek, handel en verkoop en
biologie overslaat, bedraagt respectievelijk 17%, 10%, 29% en 3%. Men mag aannemen
dat het niet lezen van het introductiescherm de slaagkans zal doen afnemen. Het verdient
derhalve aanbeveling om de kandidaten ook op andere wijze op het beeldschermexamen
voor te bereiden. 

De overgang van het introductiescherm naar de eerste opgave blijkt niet voor alle leerlingen
vlekkeloos te verlopen. Vrijwel alle leerlingen weten uiteindelijk de eerste opgave te vinden,
maar eenderde heeft daar moeite mee. Zij weten (even) niet hoe nu verder, aarzelen of
moeten door de observatoren geholpen worden. Daardoor gaat tijd verloren die beter aan
het beantwoorden van de vragen besteed kan worden. De observaties laten zien dat
tenminste tweederde van de leerlingen alleen via de bolletjes in de navigatiekolom door het
beeldschermexamen navigeert. Hooguit 20% van de leerlingen navigeert alleen via de
knoppen Vorige en Volgende, terwijl eveneens maximaal 20% beide navigatiewijzen
hanteert. Dit doet vermoeden dat lang niet alle leerlingen voldoende op de hoogte te zijn
van de verschillende manieren waarop zij door het examen kunnen navigeren. Sommige
leerlingen proberen zelfs gebruik te maken van de pijltjestoetsen op het toetsenbord. Het
verdient aanbeveling om bijvoorbeeld in het introductiescherm uit te leggen hoe kandidaten
via de bolletjes en/of de knoppen Volgende/Vorige door het examen kunnen navigeren. 
Nadat de kandidaat de laatste opgave gemaakt heeft, moet deze het examen afsluiten via
de knop Afsluiten. De kandidaat komt vervolgens in een nieuw scherm waarbij deze de
knop Stop moet aanklikken. Heeft een kandidaat niet alle opgaven beantwoordt, dan wordt
hij of zij geconfronteerd met de melding ‘Citogroep Niet alle vragen zijn beantwoord. Weet
u zeker dat u de toets wilt afsluiten?’ om tenslotte te kunnen kiezen uit de knoppen OK en
Annuleren. Grote aantallen kandidaten ondervinden problemen bij het afsluiten van het
beeldschermexamen. Het percentage leerlingen dat het beeldschermexamen metaal-
techniek, voertuigentechniek, handel en verkoop en biologie zoals bedoeld afsluit, bedraagt
respectievelijk 14%, 13%, 73% en 43%. Zij klikken zoals het hoort op de knop Afsluiten en
vervolgens op Stop. De anderen komen er niet uit zichzelf uit, aarzelen, zien de knop
Afsluiten niet en/of klikken ten onrechte op de knop Volgende. Bij het beeldschermexamen
Handel en verkoop is het percentage probleemloze afsluiters relatief hoog. Dit komt zonder
twijfel door het opnemen van een extra bolletje in de navigatiekolom en een extra scherm
tussen dat van de laatste opgave en het afsluitscherm. Het verdient aanbeveling de
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procedure voor het afsluiten van de toets en het alsnog maken van de overgeslagen
antwoorden te vereenvoudigen. Daarnaast lijkt het raadzaam de leerlingen van tevoren te
instrueren over hoe zij de toets moeten afsluiten en hoe zij overgeslagen vragen alsnog
kunnen beantwoorden. Tenslotte lijkt het zaak het taalgebruik in het dialoogscherm geschikt
te maken voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg. Mocht dit niet afdoende
blijken, dan kan men overwegen een helpfunctie op te nemen voor leerlingen die er uit
zichzelf niet (onmiddellijk) uitkomen.

De kandidaten kunnen in een oogopslag zien welke opgaven zij reeds gemaakt hebben. Is
de opgave gemaakt, dan krijgt het bolletje in de navigatiekolom een andere kleur. Bij twee
examens is het kleurverschil met de achtergrond moeilijk waarneembaar. Het verdient
aanbeveling het kleurcontrast te verhogen.
Bij de opgaven waarbij de leerling een element moet verslepen lijkt de feedback over de
vraag of een opgave al dan niet gemaakt is voor verbetering vatbaar. Het bolletje in de
navigatiekolom verandert namelijk niet van kleur op het moment dat de leerling na het
verplaatsen van het element met de wijsvinger de muis loslaat, maar pas als de leerling de
cursor over de navigatiekolom of over de knoppen Volgende of Vorige beweegt (om verder
te navigeren naar een andere opgave). Deze late feedback geeft aanleiding tot onzekerheid
over de vraag of er al dan niet een antwoord gegeven is. Het verdient dan ook de voorkeur
om het bolletje onmiddellijk van kleur te laten veranderen op het moment dat de leerling
tijdens het slepen de muis loslaat om het element te ‘droppen’. 
Een ander probleem bij de point-and-click en de drag-and-drop opgaven is dat een eenmaal
van kleur veranderd bolletje deze nieuwe kleur altijd behoudt, ook al sleept de leerling het
desbetreffende element weer terug in de oorspronkelijke uitgangspositie. Dit wekt de
suggestie dat de vraag reeds beantwoord is, terwijl dat geenszins het geval is. In een reële
examensituatie kan dit ertoe leiden dat kandidaten ten onrechte opgaven overslaan. Het
verdient aanbeveling de onvolkomenheid in het feedbackmechanisme bij deze vraagtypen
te repareren.

Van een aantal van de onderzochte opgaven kan het functioneren worden verbeterd door de
instructie aan te passen of een extra instructie op te nemen. Ook kunnen problemen bijtijds
worden opgelost door de desbetreffende opgaven van correctieve feedback te voorzien.
Onze indruk is dat leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg vaak meer spraak- dan
tekstgeoriënteerd zijn. De extra instructies en feedback hoeven daarom niet per se via het
beeldscherm gepresenteerd te worden, maar kunnen de leerling ook via het auditieve
kanaal worden aangereikt. Auditieve instructie en feedback zijn voor velen niet alleen
prettiger, maar werken vaak ook sneller en effectiever dan hun visuele pendant. Het is
tegenwoordig mogelijk om muisbewegingen van directe auditieve feedback te voorzien.
Men kan de leerlingen laten horen waar zij moeten klikken, in welke richting zij de muis
moeten bewegen en wat zij moeten doen als zij de cursor op de verkeerde plaats
neerzetten of de muis in de verkeerde richting bewegen. Audio-ondersteuning, al dan niet
gepresenteerd via een koptelefoon, heeft als voordeel dat het indringender is en de
aandacht van de examenkandidaat sneller opeist dan visuele signalen via het beeldscherm.
Een tweede voordeel in vergelijking met visuele feedback is dat auditieve correctieve
feedback de kandidaat niet dwingt om naar twee dingen tegelijkertijd op het scherm te
kijken, namelijk de handeling die correctie behoeft en de instructie die nodig is om de
correctie uit te voeren. Tenslotte lijkt praktijkervaring uit te wijzen dat luisteren naar een
instructie voor bb-leerlingen minder saai en inspannend is dan het lezen van diezelfde
informatie op het beeldscherm. Het verdient dan ook aanbeveling om na te gaan of het
zinvol is om in toekomstige bb-examens van audio-ondersteuning gebruik te maken. 

Het onderzoek heeft laten zien dat de beeldschermexamens ruime mogelijkheden tot
verbetering bieden. Deze verbeteringen kunnen deels gevonden worden in het uitbreiden
en explicieter maken van de instructies in het introductiescherm en bij de opgaven. Een
taakanalyse van de door de leerlingen uit te voeren handelingen kan daarbij behulpzaam zijn.
Het is echter de vraag of uitbreiding en explicitering van de instructies bij de opgaven
afdoende zijn, te meer omdat er daarbij gewaakt moet worden voor cognitieve
overbelasting van taalzwakke leerlingen met concentratieproblemen. Gezien de omvang van
de geconstateerde problematiek lijkt het wenselijk een speciale module te ontwikkelen
waarmee de omgang met de nieuwe opgaventypen en de navigatie door het examen
systematisch geoefend en geëvalueerd kunnen worden. Deze module zou moeten bestaan
uit een trainings- en evaluatiegedeelte. Overwogen kan worden kandidaten pas aan het
examen mee te laten doen als zij het evaluatiedeel met goed gevolg hebben afgesloten. In
het examen zelf kunnen de instructies dan tot het hoogstnodige beperkt worden. 
Daarnaast verdient het aanbeveling om de kandidaten op de dag van het examen via een
korte demo in enkele minuten te oriënteren op de nieuwe opgaventypen en de navigatie
door het examen. 
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Uit ons onderzoek komt naar voren dat bb-leerlingen gedurende de afname leren. Zo
hebben nogal wat leerlingen moeite met de overgang van het introductiescherm naar de
eerste opgave, maar verloopt de navigatie naar de tweede en volgende opgave in vrijwel
alle gevallen vlekkeloos. Ook bij het omgaan met bijlagen en het bedienen van mediaplayers
neemt het percentage onbedoelde en onnodige handelingen gaandeweg het examen af. Dit
maakt het ontwikkelen van trainings- en evaluatiemodules niet minder noodzakelijk, maar
geeft wel aanleiding om de toekomst van CBT-examens voor bb-leerlingen met vertrouwen
tegemoet te zien. 

Leerlingen in het voortgezet onderwijs verschillen sterk van elkaar voor wat betreft
computerervaring en digitale vaardigheden (o.a. De Haan en Huysmans, 2002; Van Dijk, De
Haan, Rijken & Verweij, 2000; Kools, Sontag, Hoogenberg & Tolsma, 2002). Ook in dit
onderzoek blijken er nog steeds leerlingen te zijn die geen enkele affiniteit met computers
hebben, die de meest elementaire muishandelingen niet beheersen en die slechts zeer
moeizaam met één vinger kunnen typen. Bij de kort-antwoordvragen hebben sommigen
zelfs grote moeite met het vinden van de letters en cijfers op het toetsenbord. Het verdient
aanbeveling een screeningstest te ontwikkelen waarmee scholen deze leerlingen tijdig voor
het beeldschermexamen kunnen opsporen en bijspijkeren. 

De examenmakers hadden de opdracht gekregen de mogelijkheden van ict zo veel mogelijk
te benutten. Het uitgangsmateriaal was immers oorspronkelijk ontwikkeld voor een
grootschalig vergelijkend onderzoek bij leerlingen. In de samengestelde beeldscherm-
examens worden de examenkandidaten geconfronteerd met een breed scala aan nieuwe
opgaventypen in velerlei varianten. Ondanks het streven om uit het uitgangsmateriaal alleen
de meest eenvoudige opgaven te selecteren, doet het gebruik van ict vaak gekunsteld aan
en maakt het de opgaven onnodig gecompliceerd. Zo kan men zich afvragen waarom een
element bij de ene opgave via een point-and-click mechanisme naar het doelgebied
verplaatst moet worden en bij een gelijksoortige opgave via een drag-and-drop procedure.
Waarom gebruikt men als klikindicator een kruis of een onhandig vierkant, terwijl de leerling
het object of doelgebied ook simpelweg direct zou kunnen aanklikken? En waarom wordt
een bijlage de ene keer aangegeven via een hyperlink en de andere keer via een pictogram
van een pagina met in de rechterbovenhoek een ezelsoor? En waarom krijgen de leerlingen
mogelijkheden om het afspelen en het volume van bewegend audiovisueel materiaal te
manipuleren als het fragment van zeer korte duur is en het geluid slechts uit onduidelijk
achtergrondgeruis bestaat? En waarom start een filmpje bij de ene opgave automatisch op
terwijl de leerlingen het bij een alleszins vergelijkbare opgave helemaal zelf moeten
manipuleren? Om leerling in de basisberoepsgerichte leerweg niet onnodig in verwarring te
brengen verdient het aanbeveling het aantal opgaventypen en varianten in de
beeldschermexamens tot het absoluut noodzakelijke minimum terug te brengen en de
instructies te uniformeren. 

De uitkomsten van dit onderzoek moeten worden geïnterpreteerd in het licht van de wijze
waarop de gegevens verkregen zijn. De resultaten zijn niet zonder meer generaliseerbaar
naar de populatie van eindexamenkandidaten in de basisberoepsgerichte leerweg. Gezien
het doel van het onderzoek is dat ook niet erg. Het doel is immers gegevens te verzamelen
over het functioneren van de experimentele beeldschermexamens teneinde deze te kunnen
verbeteren. Verder moet worden vermeld dat het experimenteel examenmateriaal betreft
dat niet onder reële examenomstandigheden is afgenomen. Ook dient in aanmerking te
worden genomen dat niet alle onderzochte leerlingen examenkandidaat waren. Dit alles
neemt evenwel niet weg dat alle geobserveerde leerlingen de opgaven serieus geprobeerd
hebben. Dit blijkt onder meer uit de ervaringen van de observatoren en het gegeven dat het
percentage leerlingen dat de inleiding op de vraag bestudeerde bij vrijwel alle vragen
honderd procent bedraagt. 

Het onderhavige onderzoek is een voorbeeld van een formatief evaluatieonderzoek. Wij
hebben expliciet gezocht naar aanwijzingen om de examens te verbeteren en niet naar
indicaties van goed functioneren. Daardoor geven de resultaten een te pessimistisch beeld
van de nieuwe examens. De resultaten laten het dan ook niet toe om een evenwichtig
oordeel te vellen over het functioneren van de nieuwe vorm van examinering. Een onder-
belicht aspect is bijvoorbeeld de motiverende waarde van de nieuwe examens. Zo hebben
vrijwel alle leerlingen de beeldschermexamens volgens de observatoren met plezier
gemaakt. 

Het onderzoek wijst uit dat de experimentele beeldschermexamens regelmatig aanleiding
geven tot onbedoelde en onnodige handelingen. Voor een deel is dit toe te schrijven aan
onbekendheid met het nieuwe medium bij de leerlingen en voor een ander deel aan
technische onvolkomenheden in het examen zelf (die weer gedeeltelijk zijn toe te schrijven
aan de beperkingen van QMP). Opgemerkt dient te worden dat onbedoelde handelingen bij
iedere toetsvorm voorkomen. Bij een papieren examen is het bijvoorbeeld mogelijk dat een
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leerling per ongeluk een pagina van het examenboekje overslaat of de opgaven op de
achterzijde van de laatste pagina over het hoofd ziet zonder hier op geattendeerd te
worden. Ook papieren toetsen kunnen fouten bevatten, zoals onduidelijke instructies bij de
opgaven of technische onvolkomenheden in het beeldmateriaal. Dit neemt uiteraard niet
weg dat de examenmakers er naar moeten streven om technische fouten in de
beeldschermexamens zoveel mogelijk te vermijden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat leerlingen regelmatig onzeker zijn over de vraag of
en wanneer de computer hun antwoord registreert en nogal eens twijfelen over de precieze
positionering van de klikindicator of het versleepte element in het doelgebied. Deze
onzekerheid leidt tot onnodig klikken en slepen, waardoor examentijd verloren gaat. Het
verdient aanbeveling te onderzoeken in hoeverre hiermee de validiteit van het
beeldschermexamen wordt aangetast. 

In de experimentele beeldschermexamens wordt veel gebruik gemaakt van opgaven met
statische bijlagen, zoals een schematisch overzicht of een werktekening. De kandidaten
moeten deze bijlage eerst aanklikken en vervolgens weer wegklikken alvorens de vraag te
beantwoorden. Een probleem ontstaat als het pop-up venster met de bijlage het zicht op
het onderliggende scherm met onder meer de vraagstelling en de alternatieven geheel of
gedeeltelijk wegneemt. Door de beperkte afmetingen van het beeldscherm is het niet
mogelijk om de opgave en de bijlage tegelijkertijd te bekijken en dan wel de aandacht snel
van de opgave naar de bijlage en vice versa te verplaatsen. In vergelijking met de
overeenkomstige papieren versie of een beeldschermversie waarbij de bijlage vast in de
opgave geïntegreerd is, doet dit type beeldschermopgaven een extra beroep op de
geheugenvaardigheid van de kandidaten. Het verdient aanbeveling te onderzoeken in
hoeverre deze onbedoeld meegemeten geheugenvaardigheid de validiteit van het examen
aantast. 

Uit recent onderzoek is bekend dat leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
qua computerbezit, computerervaring en digitale vaardigheden sterk achterblijven bij hun
leeftijdsgenoten in de gemengde en theoretische leerweg en het havo/vwo (o.a. De Haan
en Huysmans, 2002; Van Dijk, De Haan, Rijken & Verweij, 2000; Kools, Sontag, Hoogenberg
& Tolsma, 2002; Kuhlemeier & Hemker, in voorbereiding). Het verdient aanbeveling na te
gaan in hoeverre de in ons onderzoek geconstateerde problematiek zich ook in de ‘hogere’
leerwegen en opleidingstypen voordoet. 

De gegevens zijn verkregen met behulp van de methode van gestructureerde, niet-
participerende observatie met behulp van een gedetailleerde checklist. Het
categorieënsysteem is gebaseerd op een taakanalyse van de handelingen die ten minste
noodzakelijk zijn om de opgaven overeenkomst de intenties van de examenmaker te
kunnen maken. Daarnaast is bij de ontwikkeling van het categorieënsysteem getracht te
anticiperen op handelingen die als disfunctioneel, taakirrelevant en/of inefficiënt kunnen
worden beschouwd. Deze onbedoelde en onnodige handelingen kunnen strijdig zijn met de
intenties van de examenmaker en wijzen op tijdverlies, onzekerheid en/of frustratie bij de
examenkandidaat. Het observatie-onderzoek heeft in korte tijd en met geringe kosten een
schat aan deels onverwachte gegevens opgeleverd waarmee examenmakers hun voordeel
kunnen doen. Het lijkt zinvol om deze methode ook op andere beeldschermexamens toe te
passen. 

De antwoorden van de leerlingen op de vragen zijn door de computer geregistreerd en in
bestanden opgeslagen. De toegekende tijd en middelen laten het niet toe om deze scores
aan een toets- en itemanalyse te onderwerp (zo dit gezien het kleine aantal geobserveerde
leerlingen al zinvol zou zijn). Voor eventueel vervolgonderzoek verdient het aanbeveling de
observatiegegevens te contrasteren met de psychometrische gegevens. Een interessante
en nuttige vraag zou bijvoorbeeld zijn in hoeverre de uitkomsten van beide methoden
overeenstemmen. 
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Bijlage

Instructie voor testleiders 

Inleiding

Het onderzoek heeft tot doel om na te gaan in hoeverre leerlingen in de basisberoeps-
gericht leerweg overweg kunnen met de nieuwe beeldschermexamens. Daartoe zijn er
checklists ontwikkeld waarmee je de handelingen van de leerlingen kunt registreren. Per
vraag van een examen bevat de checklist vier of meer scoringscategorieën. Deze
categorieën representeren handelingen van leerlingen die zij al dan niet kunnen uitvoeren en
die de testleider derhalve al dan niet moet aanvinken. 
De eerste set categorieën bij een vraag representeert steeds het ‘ideale’ gedrag zoals
bedoeld door de toetsontwikkelaar. Dat wil zeggen dat de leerling de handelingen die ten
minste noodzakelijk zijn om de opgave te kunnen oplossen op een manier uitvoert die
overeenkomt met de intenties van de toetsontwikkelaar. Levert het opgaventype geen
problemen op voor de leerling, dan zal de testleider alle categorieën van set 1 hebben
aangevinkt. 
De tweede set categorieën is onder meer gereserveerd voor taakirrelevante of anderszins
inefficiënte handelingen. 
NB! Als een leerling alle ‘ideale’ handelingen (set 1) uitvoert, betekent dat niet
noodzakelijkerwijs dat deze ook in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Het betekent ook
niet per se dat de leerling daarnaast niet ook nog eens een aantal inefficiënte en
taakirrelevante handelingen uitvoert (set 2). 

Aanwijzingen voor de organisatie van de afname

Ten behoeve van de gegevensverzameling krijgen de testleiders de beschikking over een
laptop waarop de examens geïnstalleerd zijn. Roel Sinkeldam zorgt voor de laptops. 
De testleider maakt zelf een afspraak met de school over de datum, de begintijd en de
ruimte waarin de afname plaatsvindt. Daartoe is er een door Roel Sinkeldam of de school
zelf opgestelde lijst. Denk erom dat veel scholen in week 17 vakantie hebben.
De testleider bespreekt de organisatie van de afname met de contactpersoon. De afname
op de school kan worden georganiseerd volgens het principe van de slang die zichzelf in zijn
staart bijt. Per school is er een lijst met onder meer de naam van de school, de contact-
persoon, de deelnemende leerlingen en de klas waartoe zij behoren (hier zorgt Roel voor).
De testleider spreekt met de contactpersoon op de school af dat deze ervoor zorgt dat de
eerste twee leerlingen van de lijst zich op het afgesproken aanvangstijdstip in de testruimte
melden. De eerste leerling mag naar binnen, de tweede moet buiten wachten tot de eerste
leerling klaar is. Als de eerste leerling de toets gemaakt heeft, gaat deze vervolgens terug
naar zijn of haar klas waar hij/zij de derde leerling op de lijst het sein geeft dat hij/zij naar de
testruimte mag komen om daar voor de deur te wachten tot hij/zij naar binnen mag. Zodra
de eerste leerling de testruimte verlaat, mag de tweede leerling naar binnen. Is de tweede
leerling kaar, dan haalt deze de vierde leerling op et cetera. Het nadeel van deze afname-
procedure is dat de tweede leerling ongeveer twintig minuten op de gang moet wachten.
Bespreek met de contactpersoon of dit mogelijk problemen oplevert.
Het kan zijn dat er geen eindexamenkandidaten willen/kunnen deelnemen. Hun plaats wordt
dan ingenomen door derdejaars. 

Aanwijzingen voor de testleider 

Eerst vul je de gegevens van de leerling op de checklist in. De vraag of de leerling al eens
eerder een beeldschermtoets heeft gemaakt, stel je pas na de afname.
Eerst geef je informatie over het doel van het onderzoek. Iets in de trant van: 

“Examens zullen in de toekomst op de computer gemaakt worden, achter het
beeldscherm. Het Cito heeft daarvoor nieuwe soorten opgaven gemaakt. Je moet
iets aanklikken, iets verslepen of iets typen. Het Cito wil weten of leerlingen al
met die nieuwe typen opgaven overweg kunnen. Of leerlingen een beetje
snappen hoe ze die opgaven moeten maken. Het gaat er dus niet om of je de
opgaven goed of fout maakt. Je krijgt er ook geen cijfer voor. Het gaat er veel
meer om dat je kunt laten zien dat je weet hhooee je die opgaven moet
beantwoorden”. 

Zeg de leerlingen dat ze toch hun uiterste best moeten doen en de vragen serieus moeten
beantwoorden. De leerlingen moeten de vragen beantwoorden alsof ze echt examen doen. 
Start samen met de leerling het examen op en zorg ervoor dat de leerling zijn/haar naam en
klas correct invoert. Voer bij de naam van de leerling ook het unieke leerlingnummer in (je
vindt het op de door Roel Sinkeldam verstrekte lijst). 
De leerling moet de opgaven maken in de volgorde zoals deze in de toets voorkomen. Dus
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eerst opgave 1, dan opgave 2, dan opgave 3 et cetera. Wijkt de leerling hiervan af, grijp dan
in. Laat hem of haar desnoods overnieuw beginnen.
De leerling moet een vraag altijd beantwoorden, zelfs als hij/zij geen enkel idee heeft over
het goede antwoord. Grijp in als een leerling een vraag dreigt over te slaan.
Vertel de leerling dat de testleider de leerling op geen enkele wijze mag helpen. Maak van
tevoren duidelijk dat je helaas niet mag ingaan op verzoeken om hulp of uitleg. Bij een echt
examen mag de leraar de examenkandidaat namelijk ook niet helpen. Wel kun je de leerling
bemoedigen en zeggen dat hij/zij het goed doet et cetera (ook al zou deze de ene fout op
de andere stapelen).
Ga tijdens het observeren schuin tegenover de leerling zitten zodat je de handelingen goed
kunt registreren. 
Het kan in incidentele gevallen voorkomen dat een leerling zo vlug door de toets heengaat
dat de testleider in tijdnood komt bij het registreren van de handelingen van de leerling. Zeg
de leerling dan dat hij/zij het wat rustiger aan moet doen. Herinner hem/haar eraan dat het
een examen is waarvoor je natuurlijk je uiterste best doet. Als dat niet helpt, mag de
leerling pas naar de volgende vraag als de testleider daarvoor toestemming gegeven heeft.
Vraag de leerling of hij/zij elk antwoord even aan jou laat zien. Desnoods kan de testleider
de leerling vragen een vraag nogmaals te beantwoorden.
Aan het einde van iedere afname vraag je de leerling of deze al eens eerder een soortgelijke
beeldschermtoets gemaakt heeft. Het antwoord vul je in op de checklist (bij de identificatie-
gegevens).
Sommige leerlingen zullen willen weten welke opgaven zij goed of fout hebben. Je kunt
een afspraak maken om naderhand de opgaven nog even met hen door te nemen. Daartoe
heb je de beschikking gekregen over de correctievoorschriften met de goede antwoorden.
Er is voor gezorgd dat de antwoorden van de leerlingen automatisch op de laptop worden
opgeslagen. Anders dan eerder vermeld, hoef je het bestand dus niet na ieder
schoolbezoek naar het Cito te mailen. Het bestand wordt van de laptop gehaald op het
moment dat je de pc weer bij ons inlevert.

Scoringsregels

De checklist bestaat uit een aantal categorieën die mogelijke handelingen van leerlingen
beschrijven. Vink het desbetreffende rondje aan als de desbetreffende handeling voorkomt
en vinkt het niet aan als de leerling de handeling niet uitvoert. 
De eerste categorie bij een vraag (bijv. Leest info op scherm) heeft betrekking op de vraag
of de leerling de informatie op het scherm leest en tot zich neemt voordat hij/zij begint met
het beantwoorden van de eerste vraag. Dit is uiteraard niet direct observeerbaar. Wel kun je
waarnemen hoeveel tijd er zit tussen het moment dat de leerling met een nieuwe opgave
geconfronteerd wordt en hij/zij de eerste opgave aanklikt (via de verticale kolom met
opgavennummers in de linker marge of via de knop Volgende). Afhankelijk van de lengte
van de stam en de complexiteit van de opgave kan dat variëren van enkele seconden tot
wellicht enkele minuten. Heb je het idee dat de leerling de stam van de opgave serieus
bekijkt, vink dan het desbetreffende rondje aan. Begint de leerling onmiddellijk met de
beantwoording van de (volgende) opgave (onberedeneerd gokken, onserieus invullen), vink
dan het desbetreffende rondje niet aan.
Levert het opgaventype geen noemenswaardige problemen voor de leerling op, dan zal de
testleider alle categorieën van set 1 hebben aangevinkt. De leerling heeft dan de stam van
de opgave serieus bekeken, de muishandelingen die minimaal nodig zijn voor het
beantwoorden van de vraag correct uitgevoerd en al dan niet onmiddellijk doorgeklikt naar
de volgende vraag. Als een leerling alle ‘ideale’ handelingen (set 1) uitvoert, betekent dat
niet noodzakelijkerwijs dat deze ook in de juiste volgorde zijn uitgevoerd. Het betekent ook
niet per se dat de leerling daarnaast niet ook nog eens een aantal minder efficiënte en
taakirrelevante handelingen heeft uitgevoerd (set 2).
Naast één of meer voor de beantwoording van de vraag minimaal noodzakelijke handelingen
kan een leerling één of meer andere handelingen uitvoeren (set 2). 
Waar de opgave dat noodzakelijk maakt, is binnen set 2 een onderscheid gemaakt in niet
inefficiënte handelingen en inefficiënte / taakirrelevante handeling. 
Tot de niet inefficiënte handelingen behoren bijvoorbeeld het klikken op de pauzetoets of de
stoptoets bij het afspelen van een filmpje. 
Bij de inefficiënte handelingen gaat het om karakteristieke fouten van leerlingen die
onvoldoende met het desbetreffende opgaventype vertrouwd zijn en die tijd- en/of
motivatieverlies tot gevolg hebben. Als je twijfelt, ga dan bij jezelf na of de handeling
functioneel is en of er onnodig tijdverlies, onzekerheid of frustratie optreedt. Voorbeelden
hiervan zijn:
• onnodig en doelloos klikken, slepen, scrollen, bijvoorbeeld uit frustratie of gewoon voor

de fun (zo maar wat proberen of trail-and-error niet geheel zonder enige systematiek);
• herhaaldelijk proberen een bijlage weg te klikken terwijl dat niet mogelijk is of als dat

niet noodzakelijk is om de vraag te beantwoorden.
Bij de opgaven waarbij er gesleept moet worden kunnen disfunctionele en taakirrelevante
handelingen voorkomen, zoals onnodig klikken en slepen (trial-and-error). Deze handelingen
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kunnen ten minste twee oorzaken hebben: de leerling heeft onvoldoende kennis van de
leerstof (inhoudelijk) of is onzeker over de juiste manier van slepen omdat ze de instructie
bij de opgave verkeerd uitvoeren (opgavetechnisch). Je mag dit soort handelingen alleen als
taakirrelevant coderen (in set 2) als je de indruk hebt dat ze een opgavetechnische
achtergrond hebben en voortkomen uit onzekerheid over de juiste manier van slepen.
Soms kunnen bepaalde voor de beantwoording van een vraag noodzakelijke handelingen
simultaan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als een leerling direct na het aanklikken van de
nieuwe vraag begint met iets te klikken, te slepen of te scrollen en min of meer
tegelijkertijd de inleiding op de vraag bestudeert. In een dergelijk geval kan men meer
handelingen afvinken, ook al worden ze simultaan uitgevoerd. Zolang het lezen en/of het
klikken, slepen of scrollen functioneel lijkt, moet het onder set 1 worden aangevinkt. Is de
desbetreffende handeling duidelijk taakirrelevant en treedt er onnodig tijdverlies,
onzekerheid of frustratie op, dan breng je het (ook) onder in de categorie ‘taakirrelevant /
inefficiënt’.
Bij sommige sleepvragen moet een leerling een kruisje of een ander symbool naar een
bepaalde ruimtelijk begrensde locatie slepen, bijvoorbeeld in een vierkant of op een bepaald
onderdeel van een figuur. Als het kruisje of vierkantje uiteindelijk voor meer dan de helft
buiten de doellocatie valt of er geheel buiten valt, moet de handeling tot de categorie
‘taakirrelevant / ineffectief ‘ gerekend worden.  Deze regel is uiteraard niet volledig van
toepassing op de opgave waarbij de leerling met een rood pijltje de plaats van de galblaas
moet aanduiden.
Een leerling die niet alle vragen beantwoord heeft, wordt bij de afsluiting geconfronteerd
met de melding “afsluiting accepteren dan wel annuleren”. In de verticale balk links hebben
de reeds beantwoorde vragen een andere kleur dan de nog niet beantwoorde vragen. Ook
bij de categorieën over de afsluiting van de toets registreert de testleider zo precies
mogelijk wat de leerling doet. Je mag de leerling op geen enkele wijze hints geven of hulp
bieden, tenzij de leerling echt helemaal is vastgelopen.
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