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1 Inleiding 
 
In de centraal schriftelijke examens wordt het examenwerk eerst door de eigen docent gecorrigeerd 
en vervolgens door een docent van een andere school. Onderzoek heeft laten zien dat correctoren 
sterk verschillen in de strengheid of soepelheid van de correctie. Zo concludeerde Sanders al in 1983 
dat ‘het voor leerlingen bijzonder veel kan uitmaken wanneer zij niet door een milde beoordelaar, maar 
door een strenge beoordelaar beoordeeld worden. Jammer genoeg (of gelukkig maar) weten zij, noch 
hun beoordelaars, niet of zij bevoordeeld of benadeeld worden’ (pag. 171). Verder constateerde hij dat 
‘de huidige procedure, waarbij de eigen docent door een tweede corrector gecontroleerd wordt, geen 
oplossing biedt voor mogelijke bevoordeling of benadeling’ (p. 171). Tot voor kort was nog weinig 
bekend over de consequenties van de scoreverschillen tussen correctoren voor het gemiddelde 
examencijfer en de percentages onvoldoende op het examen. In het Onderzoek Tweede Correctie 
(O2C) hebben onafhankelijke ‘derde’ correctoren ruim zeshonderd examenwerken van zes 
examenvakken opnieuw nagekeken (Kuhlemeier, Van Rijn & Kremers, 2012). De vakken waren 
Nederlands vwo, Engels vmbo, wiskunde vmbo, biologie vwo, geschiedenis havo en tehatex havo. Per 
vak waren vijf derde correctoren in het onderzoek betrokken. Elk examenwerk is door een steekproef 
van telkens twee van deze vijf correctoren twee keer nagekeken. Van elk examenwerk is zowel een 
geannoteerde als een blanco versie nagekeken (waarbij elke versie telkens aan een andere corrector 
is voorgelegd). De blanco versie was identiek aan de geannoteerde versie, met dien verstande dat de 
punten en aantekeningen van de eerste corrector digitaal verwijderd waren. De derde correctoren 
hadden de opdracht de examenwerken zorgvuldig en objectief na te kijken overeenkomstig het 
correctievoorschrift. In het O2C-onderzoek zijn de scores van de derde correctoren vergeleken met de 
scores van de eerste corrector en met de gezamenlijk tussen de eerste en tweede corrector 
overeengekomen scores. Enkele cijfermatige onderzoeksresultaten zijn weergegeven in Tabel 1. 
 
Tabel 1 
Gemiddelde scores, cijfers en percentages onvoldoendes per examenvak (tussen haakjes: 
maximumscore op het examen) 
 
Examen Totaalscore Examencijfer Percentage 

onvoldoendes 
Eerste 

correctie 
Eerste en 
tweede 

corrector 

Derde 
correctie 

Eerste 
correctie 

Derde 
correctie 

Eerste 
correctie 

Derde 
correctie 

NED vwo (50) 29.78 29.54 27.40 6.46 6.03 20% 30% 
ENG vmbo (48) 28.47 27.85 27.30 6.34 6.13 27% 35% 
WIS  vmbo (75) 49.65 49.39 47.48 6.56 6.30 23% 28% 
BIO vwo (73) 44.32 43.94 40.23 6.76 6.26 15% 24% 
GES havo (76) 44.31 43.81 35.36 6.54 5.49 23% 53% 
THT havo (75) 41.94 42.26 35.33 6.33 5.54 22% 54% 
 
De twee belangrijkste conclusies van het hoofdonderzoek zijn1:  
 De gezamenlijk tussen de eerste en tweede corrector overeengekomen scores zijn nagenoeg 

identiek aan die van de eerste corrector. Kennelijk heeft de tweede correctie weinig directe invloed 
op de eerste correctie. 

 Eerste correctoren geven hun ‘eigen’ leerlingen gemiddeld meer punten dan de ‘onafhankelijke’ 
derde correctoren. Dit wordt ook zichtbaar in hogere examencijfers en lagere percentages 
onvoldoendes (voor het eerste tijdvak).  

                                                 
1 In het O2C-onderzoek is ook vastgesteld dat derde correctoren zich laten beïnvloeden door de aantekeningen die de eerste corrector op het 

examenwerk aanbrengt. Omdat deze conclusie voor het onderhavige onderzoek van onderschikt belang is, gaan we hier verder niet op in.  
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De resultaten van het O2C-onderzoek zijn besproken in een breed samengestelde resonansgroep. 
Die bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, werkgevers, werknemers, 
vakverenigingen, Inspectie, CvE en Cito. Binnen deze begeleidingscommissie werd over mogelijke 
verklaringen van de geconstateerde verschillen tussen de eerste en derde correctie verschillend 
gedacht. Een eerste vraag was in hoeverre de eerste correctoren te soepel hadden beoordeeld dan 
wel dat de derde correctoren te streng waren geweest. Een tweede vraag was in hoeverre de vragen 
en het beoordelingsmodel zelf zouden hebben bijgedragen aan de geconstateerde verschillen tussen 
correctoren. De resonansgroep concludeerde dat de opzet van het onderzoek geen eenduidig 
antwoord op deze vragen toeliet. De argumentatie was dat het via overleg tot stand gekomen oordeel 
van de eerste en tweede corrector evenveel gewicht in de schaal legt als het gemiddelde oordeel van 
de beide derde correctoren. Alvorens de resultaten te publiceren, wilde de resonansgroep meer 
zekerheid dat de conclusies juist waren. Er was met andere woorden behoefte aan een hard criterium 
waartegen de scores van de eerste en derde correctoren konden worden afgezet. Daarom werd 
besloten een vervolgonderzoek uit te voeren. In het zogeheten Panelonderzoek Vierde Correctie 
(P4C) hebben panels van getrainde ‘vierde’ correctoren een selectie van vragen en examenwerken uit 
de examens geschiedenis, tehatex en Nederlands nogmaals nagekeken en vergeleken met de eerste, 
gezamenlijke en derde correcties uit het hoofdonderzoek.  
 
Het Panelonderzoek Vierde Correctie (P4C) heeft tot doel een antwoord te geven op de volgende 
twee vragen: 
1. In hoeverre hebben (sommige) eerste correctoren inderdaad overwegend (te) soepel nagekeken 

(en heeft de tweede correctie ten onrechte geen directe invloed op de uiteindelijke score)?  
2. In hoeverre hangt het verschil tussen de scores van de eerste en derde correctie samen met 

kenmerken van de vraag en het beoordelingsmodel (denk bijvoorbeeld aan de openheid van de 
vraagstelling en de mate van sturing die het correctievoorschrift biedt)? 

 
Deze publicatie is als volgt opgebouwd. Na deze inleiding beschrijven we eerst de wijze waarop het 
onderzoek is uitgevoerd (hoofdstuk 2). Daarna doen we verslag van twee secundaire analyses op de 
dataset van het hoofdonderzoek die zijn uitgevoerd ten behoeve van de selectie van vragen en 
examenwerken voor het P4C-onderzoek (hoofdstuk 3). Vervolgens rapporteren we de resultaten van 
de beide deelonderzoeken (hoofdstuk 4 t/m 7). Het rapport besluit met een samenvatting van de 
belangrijkste resultaten en enkele suggesties voor het examen en de examenpraktijk (hoofdstuk 8).  
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2 Methode van onderzoek 
 

2.1 De keuze van de examenvakken 
 
Van de zes examenvakken uit het O2C-onderzoek zijn er drie gekozen voor het vervolgonderzoek: 
geschiedenis havo, tehatex havo en Nederlands vwo. Voor deze vakken is gekozen vanwege het 
grote aantal open vragen en de relatief grote verschillen tussen de eerste en derde correctie (in het 
voordeel van de eerste correctie). 
 

2.2 Werving van vierde correctoren 
 
Voor elk van de drie examenvakken zijn vijf docenten geworven via oproepen in de vakcommunities 
op het Internet. Allen waren volledig bevoegd en hadden recente ervaring als eerste en/of tweede 
corrector van het desbetreffende examenvak.  
 

2.3 De onderzoeksprocedures 
 
Anders dan de derde correctoren van het O2C-onderzoek ontvingen de vierde correctoren uit het 
P4C-onderzoek een training in het toepassen van het correctievoorschrift. De training werd gegeven 
door de toetsdeskundige van Cito die het desbetreffende examen gemaakt had of daar nauw bij 
betrokken was. De leiding van de panelbijeenkomsten was in handen van een onderzoeker. In deze 
paragraaf wordt beschreven hoe de panelbijeenkomsten zijn verlopen. Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt in een eerste en tweede deelonderzoek.  
 

2.3.1 Het eerste deelonderzoek 
 
Het als eerste uitgevoerde deelonderzoek heeft tot doel een antwoord te geven op de 
onderzoeksvraag: ‘In hoeverre hangt het verschil tussen de scores van de eerste en derde correctie 
samen met kenmerken van de vraag en het beoordelingsmodel?’  
 
De selectie van vragen en antwoorden 
In het O2C-onderzoek hebben de derde correctoren van de circa honderd kandidaten per vak de 
antwoorden op alle vragen van het examen opnieuw nagekeken. In het P4C-project was het vanuit 
kostenoverwegingen niet mogelijk om het volledige werk van al deze kandidaten nogmaals te laten 
beoordelen. Per examen is volstaan met een selectie van de vijf vragen uit het examen. Geselecteerd 
zijn de vijf vragen waarbij het gemiddelde verschil tussen de scores van de eerste minus de derde 
correctie het sterkst positief is. De vierde correctoren hebben van deze vijf vragen niet alle 
beschikbare antwoorden nogmaals nagekeken. Per vraag is volstaan met een selectie van de 
antwoorden van twaalf kandidaten. Geselecteerd zijn die antwoorden waarbij het verschil tussen de 
eerste en derde correcties gemiddeld het grootste is. De veronderstelling is dat de herbeoordeling van 
deze set vragen en antwoorden meer uitsluitsel kan geven over de oorzaken die aan een mogelijk te 
soepele eerste correctie ten grondslag liggen en kan leiden tot suggesties ter verbetering van de 
vragen en het beoordelingsmodel.  
 
Beoordelingsprocedures 
Omdat het in het eerste deelonderzoek gaat om kenmerken van de vraag  met het bijbehorende 
beoordelingsmodel heeft het panel het werk van de kandidaten horizontaal nagekeken (d.w.z. eerst 
de twaalf kandidaten van de eerste vraag, dan de twaalf kandidaten van de tweede vraag et cetera).  
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De panelbijeenkomsten vonden plaats op het Cito of in een hotel in het centrum van Arnhem. 
Voorafgaand aan de beoordeling gaf de examenmaker een training in het toepassen van het 
correctievoorschrift. Dit bestond uit een uitleg van de examenmaker en vervolgens  het gezamenlijk 
nakijken  en bediscussiëren van twee volledige examenwerken (vraag-voor-vraag). De examenmaker 
lichtte de desbetreffende vraag en beoordelingsmodel eerst kort toe, daarna keken de panelleden het 
antwoord onafhankelijk van elkaar na en ten slotte werden de scores met elkaar vergeleken en 
besproken.  
 
De gevolgde procedure van panelbeoordeling bestond uit tien stappen die hieronder voor één 
antwoord van één vraag wordt beschreven:  
1. De examenmaker leidt de vraag in en geeft een toelichting op het bijbehorende 

beoordelingsmodel. 
2. De panelleider presenteert en bespreekt enkele voorbeelden van antwoorden van hoog, 

middelmatig en laag presterende kandidaten. Deze voorbeelden waren afkomstig uit het 
hoofdonderzoek. Er zijn alleen antwoorden gepresenteerd die van de eerste en de beide derde 
correctoren dezelfde score hadden gekregen.  

3. De panelleider presenteert de geschoonde versie van het antwoord van de eerste kandidaat op de 
eerste vraag (d.w.z. de versie waarvan de punten en aantekeningen van de eerste corrector 
digitaal verwijderd zijn) 

4. De panelleden scoren het antwoord onafhankelijk van elkaar en noteren de toegekende score op 
het Scoreformulier correctoren deelonderzoek 1. De panelleider inventariseert de toegekende 
scores en noteert deze op het Scoreformulier panelleider deelonderzoek 1.  

5. De panelleider vraagt de panelleden te expliciteren hoe zij tot hun score gekomen zijn. Echter, er 
mag nog geen discussie plaatsvinden!  

6. De panelleider presenteert de originele, geannoteerde versie van het antwoord van de eerste 
kandidaat op de eerste vraag, samen met de scores van de eerste corrector en die van de beide 
derde correctoren.  

7. De panelleden vergelijken hun eigen score met die van de eerste corrector en de beide derde 
correctoren uit het O2C-onderzoek en de score van de examenmaker.  

8. Er wordt gediscussieerd over mogelijke verklaringen voor discrepanties tussen de scores van de 
eerste, derde en vierde correctoren (inclusief die van de examenmaker).   

9. De panelleider vraagt panelleden of zij hun eerdere scores op basis van de discussie willen 
herzien. De panelleden noteren de al dan niet gewijzigde score op het Scoreformulier correctoren 
deelonderzoek 1 en de panelleider noteert de definitieve scores op het Scoreformulier panelleider 
deelonderzoek 1. Het gemiddelde van deze definitieve scores is de zogeheten ‘ware’ score, d.w.z. 
de score die het oordeel van het panel als geheel het beste benadert. De panelleider noteert deze 
ware score op het Scoreformulier panelleider deelonderzoek 1. 

10. Onder leiding van de panelleider wordt via overleg gezocht naar mogelijke verklaringen voor 
verschillen tussen correctoren in soepelheid. De panelleider registreert de gevonden verklaringen 
en suggesties op het Scoreformulier panelleider deelonderzoek 1. 

 

2.3.2 Het tweede deelonderzoek 
 
Het als tweede uitgevoerde deelonderzoek heeft tot doel een antwoord te geven op de 
onderzoeksvraag: ‘In hoeverre hebben (sommige) eerste correctoren inderdaad overwegend (te) 
soepel nagekeken (en heeft de tweede correctie ten onrechte geen directe invloed op de uiteindelijke 
score)?’ Anders gezegd gaat het erom in hoeverre de eerste corrector het correctievoorschrift bij deze 
kandidaten correct heeft toegepast dan wel dat eventuele beoordelingsfouten bij de derde correctoren 
liggen.  
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Selectie van examenwerken 
Om deze vraag te beantwoorden heeft het panel van vierde correctoren het volledige examenwerk 
van vijftien mogelijk te soepel beoordeelde kandidaten opnieuw nagekeken. Geselecteerd zijn de 
vijftien examenwerken waarbij het verschil tussen de gemiddelden van de eerste en derde correcties 
het sterkst positief is. De veronderstelling is dat deze examenwerken het meest geschikt zijn om 
mogelijk te soepele dan wel te strenge correctoren op te sporen.  
 
Beoordelingsprocedures 
Ook van het tweede deelonderzoek vonden de panelbijeenkomsten plaats op het Cito of in een hotel 
in het centrum van Arnhem. Anders dan het eerste deelonderzoek hebben de panelleden in het 
tweede deelonderzoek alle vragen nagekeken. Panelleden ontvingen een training in het corrigeren 
van de nieuwe vragen, al was deze training niet zo intensief als in het eerste deelonderzoek.  
 
Omdat het onderzoeksobject de kandidaat is, heeft het panel het werk van de kandidaten verticaal 
nagekeken (d.w.z. eerst de antwoorden op alle vragen van kandidaat 1, dan alle vragen van kandidaat 
2 et cetera).  
 
De gevolgde beoordelingsprocedure bij het tweede deelonderzoek bestond uit de volgende zes 
stappen:  
1. De panelleden kijken het antwoord na als ware het een eerste correctie (onafhankelijk van elkaar) 

en noteren hun score op het Scoreformulier correctie deelonderzoek 2. 
2. De panelleden beoordelen in hoeverre de eerste corrector het correctievoorschrift bij het 

desbetreffende antwoord juist heeft toegepast en noteren hun oordeel op het Scoreformulier 
correctie deelonderzoek 2. Daartoe konden zij kiezen uit de volgende vier oordelen:  

1 = akkoord, d.w.z. de eerste corrector heeft het correctievoorschrift op juiste wijze 
toegepast; 
2 = twijfel aan bevoordeling, d.w.z. er is twijfel aan de juiste toepassing van het 
correctievoorschrift (maar het is niet duidelijk of dit te wijten is aan bijvoorbeeld een 
gebrekkige vakinhoudelijke onderlegdheid van de eerste corrector, onvolkomenheden in 
de vraagstelling of het beoordelingsmodel, de wijze waarop de kandidaat het antwoord 
geformuleerd heeft, en dergelijke); 
3 = bevoordeling, d.w.z. de eerste corrector heeft het antwoord te soepel beoordeeld en 
de kandidaat bevoordeeld (zonder dat dit kan worden toegeschreven aan een gebrekkige 
vakkennis bij de docent, onvolkomenheden in de vraagstelling of het beoordelingsmodel, 
de wijze waarop de kandidaat het antwoord geformuleerd heeft, en dergelijke);  
4 = benadeling, d.w.z. de eerste corrector heeft het antwoord te streng beoordeeld en de 
kandidaat benadeeld.  

3. De panelleden vergelijken hun scores en oordelen, bediscussiëren de onderlinge verschillen en 
noteren hun definitieve score en oordeel op het Scoreformulier corrector deelonderzoek 2.  

4. Vervolgens worden stap 1 t/m 3 herhaald voor de overige vragen van het examenwerk.  
5. Als alle vragen zijn afgehandeld, berekenen de panelleden de totaalscore en de frequentie van de 

oordelen 1, 2, 3 en 4 (en noteren deze gegevens op het Scoreformulier corrector deelonderzoek 
2).  

6. De panelleider inventariseert de totaalscore en de frequenties van de oordelen en bespreekt de 
uitkomsten met de panelleden.  
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2.4 De onderzochte examens  
 

2.4.1 Geschiedenis havo  
 
Het examen geschiedenis havo 2009 bestaat uit dertig vragen waarvan twee gesloten 
ordeningsvragen en 28 open vragen. De gesloten vragen zijn volledig objectief na te kijken. De open 
vragen laten zeer veel verschillende antwoorden toen en zijn daarmee lastig te corrigeren. Het 
volgende overzicht laat zien hoe de vragen verdeeld zijn naar vraagvorm.  
 
Type vraag Omschrijving Aantal 

vragen 
Vraagnummers 

Combinatie/matching 
vraag 

Een vraag waarbij de kandidaat de juiste 
combinatie(s) moet maken uit twee gegeven 
groepen elementen. De gegeven rijtjes kunnen 
zowel even lang als verschillend in lengte zijn. 

1 10 

Ordeningsvraag Een vraag waarbij de kandidaat een aantal 
handelingen, uitspraken of verschijnselen in een 
logische of bijvoorbeeld in de chronologisch juiste 
volgorde moet zetten. 

2 9 en 24 

Kort-antwoordvraag Een open vraag waarbij de kandidaat het antwoord 
zelf moet opschrijven door middel van één of enkele 
woorden, een korte, enkelvoudige zin, een citaat, 
één of enkele getallen, een eenvoudige tekening of 
formule. Een kort-antwoordvraag mag de kandidaat 
niet uitnodigen om toch een lang antwoord op te 
schrijven. Voorbeelden zijn vragen die beginnen 
met ‘Noem’ of ‘Geef aan’.   

3 2, 20 en 23 

Kort-langvraag Dit vraagtype houdt het midden tussen een kort- en 
een lang-antwoordvraag..  
De kort-langvragen in het geschiedenisexamen 
beginnen vaak met ‘Noem’, ‘Leg uit’ of ‘Bepaal’.  

5 5, 6, 14, 19 en 
26 

Lang-antwoordvraag Een open vraag waarbij de kandidaat het antwoord 
moet opschrijven door middel van een 
samengestelde zin, enkele zinnen, een 
gecompliceerde berekening of tekening, of een 
bewijs bestaande uit verschillende stappen. Bij lang-
antwoordvragen gaat het om oorzaak/gevolg-
relaties en dergelijke, waarbij de kandidaat een 
samenhangende redenering of argumentatie moet 
kunnen geven, die bestaat uit enkele afzonderlijk te 
onderscheiden (denk)stappen. De lang-
antwoordvragen uit het geschiedenisexamen 
beginnen vaak met ‘Leg uit’, ‘Toon aan’ of 
‘Beargumenteer’. 

19 1, 3, 4, 7, 8, 
11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 21, 
22, 25, 27, 28, 

29 en 30 
 

 
De beoordelingsmodellen van het geschiedenisexamen verschillen in lengte, complexiteit en de mate 
waarin ze de corrector steun bieden bij het toekennen van punten. Van de dertig 
beoordelingsmodellen zijn er 23 van het type ‘Een voorbeeld van een juist antwoord is …’.  Het 
beoordelen van de antwoorden op de open vragen uit het geschiedenisexamen is een complex 
proces. Het vereist zogeheten System 2 ofwel reflectieve cognitieve processen die omschreven zijn 
als langzaam, serieel, regelgestuurd, moeizaam en bewust (Kahneman & Frederick, 2001). Hieronder 
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De strekking van deze bepaling is dat docenten zich niet kunnen beroepen op de katernen (alleen). Er 
moet een degelijke onderbouwing zijn voor antwoordvarianten. En niet, zoals men wel eens hoort 
‘Maar zo heb ik het uitgelegd in mijn klassen’. De stofomschrijving is maatgevend, aanvullingen moet 
wetenschappelijk onderbouwd zijn. Veel docenten hebben daar overigens geen moeite mee. Elke 
geschiedenisdocent verzamelt literatuur over de thema’s en volgt regelmatig bijscholing. Uiteraard 
wordt er niet op elke slak zout gelegd.  
 

2.4.2 Het examen tehatex havo 
 
Het examen tehatex havo 2009 bestaat uit 36 vragen waarvan 14 kort-antwoordvragen en 22 lang-
antwoordvragen. In onderstaand overzicht is te zien hoe de vragen zijn verdeeld naar vraagvorm. 
 
Type vraag Omschrijving Aantal 

vragen 
Vraagnummers 

Kort-antwoordvraag Een open vraag waarbij de kandidaat het 
antwoord zelf moet opschrijven door middel 
van één of enkele woorden, een korte, 
enkelvoudige zin, een citaat, één of enkele 
getallen, een eenvoudige tekening of formule. 
Een kort-antwoordvraag mag de kandidaat niet 
uitnodigen om toch een lang antwoord op te 
schrijven. 

14 1, 2, 4, 6, 10, 11, 13, 
14, 16, 17, 20, 21, 34 

en 35 

Lang-antwoordvraag Een open vraag waarbij de kandidaat het 
antwoord moet opschrijven door middel van 
een samengestelde zin, enkele zinnen, een 
gecompliceerde berekening of tekening, of een 
bewijs bestaande uit verschillende stappen. Bij 
lang-antwoordvragen gaat het om 
oorzaak/gevolg-relaties en dergelijke, waarbij 
de kandidaat een samenhangende redenering 
of argumentatie moet kunnen geven, die 
bestaat uit enkele afzonderlijk te 
onderscheiden (denk)stappen 

22 3, 5,7, 8, 9, 12, 15, 
18, 19, 22, 23, 24,25, 

26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33 en 36 

 
De beoordelingsmodellen van het examen tehatex verschillen sterk in lengte en complexiteit en 
daarmee in de mate waarin ze de corrector helpen bij het herkennen van geheel of gedeeltelijk goede 
antwoorden en het toekennen van punten. De twee meest voorkomende beoordelingsmodellen zijn 
van het type ‘Het antwoord/de antwoorden moeten de volgende strekking hebben’ en 
‘Een/twee/drie/vier van de volgende antwoorden/kenmerken/argumenten’. Daarnaast zijn er 
analytische voorschriften die uitsluitend uit een opsomming van een of meer inhoudselementen 
bestaan die ieder 1 punt waard zijn.  Hieronder geven we van elk type beoordelingsmodel een 
karakteristiek voorbeeld. 
 
Voorbeeld 1 
Het beoordelingsmodel bij vraag 1 is van het type ‘Het antwoord/de antwoorden moeten de volgende 
strekking hebben’. Er zijn drie inhoudselementen die ieder 1 punt waard zijn met een maximumscore 
van 2.  
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antwoordvragen. In totaal zijn 105 examenwerken Nederlands in het onderzoek betrokken. Alle 
examenwerken waren van annotaties voorzien. Onderstaand overzicht laat zien hoe de vragen zijn 
verdeeld naar vraagvorm.  
 
Type vraag Omschrijving Aantal vragen Vraagnummers

/beoordelings-
aspecten 

Meerkeuzevraag Een vraag waarbij de kandidaat het goede 
antwoord moet kiezen (opschrijven, 
omcirkelen) uit verschillende bij de vraag 
aangeboden alternatieven, aangeduid met de 
letters A, B, C, D, E en F. 

4 11, 15, 17 en 
22 

Beweringsvraag Een vraag waarbij de kandidaat van een 
aantal uitspraken, beweringen of stellingen 
uit verschillende mogelijkheden de juiste 
moet kiezen (voor/tegen, juist/onjuist, ja/nee, 
wel/niet, enz. Er zijn meerdere varianten. 

1 18 

Classificatievraag Een vraag die gebruik maakt (in de gesloten 
vorm) van een reeks alternatieven die steeds 
worden herhaald. 

5 1, 2, 8, 9 en 10 

Kort-antwoordvraag Een open vraag waarbij de kandidaat het 
antwoord zelf moet opschrijven door middel 
van één of enkele woorden, een korte, 
enkelvoudige zin, een citaat, één of enkele 
getallen, een eenvoudige tekening of 
formule. Een kort-antwoordvraag mag de 
kandidaat niet uitnodigen om toch een lang 
antwoord op te schrijven. 

9 3, 5, 6, 13, 14, 
19, 20, 21 en 

22 

Lang-antwoordvraag Een open vraag waarbij de kandidaat het 
antwoord moet opschrijven door middel van 
een samengestelde zin, enkele zinnen, een 
gecompliceerde berekening of tekening, of 
een bewijs bestaande uit verschillende 
stappen. Bij lang-antwoordvragen gaat het 
om oorzaak/gevolg-relaties en dergelijke, 
waarbij de kandidaat een samenhangende 
redenering of argumentatie moet kunnen 
geven, die bestaat uit enkele afzonderlijk te 
onderscheiden (denk)stappen 

14 4, 7, 12, 16 en 
23 t/m 32 

 
De beoordelingsmodellen van het examen Nederlands verschillen  qua lengte en complexiteit weinig 
van elkaar. Een veelvoorkomend beoordelingsmodel is van het type ‘De kern van een goed antwoord 
is:’. Bij een beperkt aantal vragen wordt naast de inhoudelijke beantwoorden ook nog  1 scorepunt 
toegekend wanneer het antwoord een maximaal gesteld aantal woorden niet overschrijdt. 
 
Bij de samenvatting wordt in het beoordelingsmodel gewerkt met informatie-elementen, waarbij met 
een slash (/) verschillende formuleringen voor hetzelfde antwoord zijn gegeven.  Een informatie-
element krijgt in de meeste gevallen een score van 0 of 2 punten.  
 
Voorbeeld 1 
Het beoordelingsmodel bij vraag 4 is van het type ‘De kern van een goed antwoord is:’, waarbij er 
tevens 1 scorepunt te behalen is wanneer het antwoord niet langer dan 15 woorden is.  
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Maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Bij beide staat grotere aandacht voor de persoon van de schrijver / 
  voor non-fictionele/autobiografische aspecten van literatuur centraal     1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden      1 
 
Voorbeeld 2 
Het beoordelingsmodel bij de samenvatting bestaat uit acht  informatie-elementen en twee 
aftrekregelingen, te weten een regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik en een regeling met betrekking tot woordoverschrijding. Bij beide regeling wordt gewerkt 
met aftrekpunten. Bij de regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
geldt een maximale aftrek van vier scorepunten. Bij de regeling met betrekking tot woordoverschrijding 
geldt een aftrek van maximaal zestien scorepunten oplopend in stappen van twee (2, 4, 6 et cetera). 
 
maximumscore 4 
(historische gegevens) 
• Nederland wist zich ondanks een nadelige natuurlijke positie te ontwikkelen tot een  
  welvarend land                                                                                                                         2 
• Nederland wist de gevaren die een samenleving bedreigen te pareren                      2 
 

2.5 Statistische analyse 
 
De gegevens zijn geanalyseerd met behulp van het statistische pakket SPSS 18.0. Voor de analyse 
van de overeenstemming zijn, afhankelijk van het meetniveau van de variabele, verschillende 
analysetechnieken gebruikt.  
 
Een eenvoudige maat voor de mate waarin verschillende correctoren of correctieprocedures tot 
dezelfde scores leiden is het percentage exacte overeenstemming. Deze maat houdt er echter geen 
rekening mee dat correctoren alleen op basis van toeval al tot op zekere hoogte met elkaar zullen 
overeenstemmen. Denk bijvoorbeeld aan een vier-keuzevraag waarbij de kans dat een 
examenkandidaat het juiste alternatief kiest louter op basis van toeval al een kwart is. Een bekende 
maat die corrigeert voor toevallige overeenstemming is Kappa (Cohen, 1960). De mate van 
overeenstemming over de scores per vraag is bepaald met Cohen’s Kappa. Deze maat is 1 als de 
correctoren perfect overeenstemmen en 0 als de overeenstemming niet groter is dan men op basis 
van toeval mag verwachten. Landis en Koch (1997) geven de volgende vuistregel voor het 
interpreteren van de hoogte van Kappa: .00 tot .20 is slight, .21 tot .40 is fair, .41 tot .60 is moderate, 
.61 tot .80 is substantial en .81 tot 1.00 is almost perfect. De overeenstemming tussen de vijf 
panelleden is bepaald met Cohen’s multi-rater Kappa.  
 
De mate van overeenstemming over de totaalscore op het examen is bepaald met behulp van de 
intraclass correlation (ICC). De ICC is geschat volgens een two-way random effects model waarbij 
zowel correctoren als examenwerken als random effecten zijn beschouwd (Shrout & Fleiss, 1979; 
Yaffee, 1998). Omdat ook de systematische verschillen tussen correctoren in ons geval van belang 
zijn (dit wil zeggen: verschillen in gemiddelden) en niet alleen de rangorde, is gekozen voor de 
absolute agreement definitie (naast consistency). Zoals te doen gebruikelijk rapporteren we twee 
schattingen van de ICC: een voor één individuele corrector (of correctieprocedure) en een voor het 
gemiddelde of de som van de scores van de correctoren (of correctieprocedures).  
Met behulp van meerniveau analyse is nagegaan in hoeverre het verschil tussen de gemiddelde 
scores van de eerste en derde correctoren van school tot school verschilt. De analyse is uitgevoerd 
met behulp van een multivariaat model voor afwijkingsscores zoals beschreven in Van den Bergh en 
Kuhlemeier (1997). In de analyse is voor de derde correctie het gemiddelde van de beide derde 
correcties genomen (vgl. Kuhlemeier, Van Rijn & Kremers, 2012). De eerste derde correctie 
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representeert daarbij het oordeel op basis van het examenwerk met de annotaties van de eerste 
corrector en de tweede derde correctie het oordeel op basis van het ‘blanco’ examenwerk na 
verwijdering van de annotaties van de eerste corrector.  
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3 Voorbereidende secundaire analyses 
 
In dit hoofdstuk doen we verslag van twee secundaire analyses die zijn uitgevoerd op de dataset van 
het hoofdonderzoek. In de eerste secundaire analyse is nagegaan in hoeverre het verschil tussen de 
scores van de eerste, de gezamenlijke en de derde correctie voor de ene vraag groter is dan voor de 
andere vraag. Het doel is een antwoord te geven op de vraag in hoeverre er vragen (met bijbehorende 
beoordelingsmodellen) zijn die meer of juist minder aanleiding geven tot verschillen tussen correctoren 
in soepelheid of strengheid. In de tweede secundaire analyse is onderzocht in hoeverre (mogelijk) te 
soepele of te strenge correcties op de ene school vaker of juist minder vaak voorkomen dan op de 
andere school. De beide secundaire analyses zijn ook uitgevoerd ten behoeve van de selectie van 
vragen en examenwerken die beoordeeld zijn in het P4C-onderzoek. 
 

3.1 Geschiedenis havo 

3.1.1 Verschillen tussen vragen 
Het examen geschiedenis havo 2009 bestaat uit dertig vragen waarvoor de kandidaat maximaal 76 
punten kan behalen. In het O2C-onderzoek zijn voor geschiedenis de examenwerken van negentien 
scholen gebruikt. Per school is een aselecte steekproef van vijf kandidaten in de beoordeling 
betrokken. De vragen en antwoorden die in het eerste deelonderzoek aan het panel zijn voorgelegd 
zijn geselecteerd op basis van een secundaire analyse van gegevens uit het hoofdonderzoek. In deze 
paragraaf wordt hiervan verslag gedaan.  
 
In het O2C-onderzoek is vastgesteld dat lang-antwoordvragen over het algemeen meer aanleiding 
geven tot scoreverschillen tussen eerste en derde correctoren dan kort-antwoordvragen en gesloten 
vragen (Kuhlemeier, Van Rijn & Kremers, 2012). In het hoofdonderzoek is alleen gekeken naar 
verschillen tussen deze drie groepen vragen en nog niet naar verschillen tussen individuele vragen. In 
de eerste secundaire analyse is voor drie gekozen vakken nagegaan in hoeverre het verschil tussen 
de scores van de eerste, de gezamenlijke en de derde correctie voor de ene vraag groter is dan voor 
de andere. Het doel is een antwoord te geven op de vraag in hoeverre er vragen (met bijbehorende 
beoordelingsmodellen) zijn die meer of juist minder aanleiding geven tot verschillen tussen correctoren 
in soepelheid of strengheid.    
 
De resultaten van de eerste secundaire analyse voor geschiedenis havo zijn weergegeven in Tabel 2. 
Deze tabel toont voor elke vraag uit het examen: 
 het vraagnummer; 
 het aantal gecorrigeerde examenwerken/kandidaten; 
 het aantal scorecategorieën (dit wil zeggen het aantal verschillende scores waaruit de corrector bij 

de beoordeling kan kiezen);   
 de gemiddelde scores van de eerste corrector, de eerste derde corrector, de tweede derde 

corrector en het verschil tussen het gemiddelde van de eerste corrector minus dat van de beide 
derde correctoren; 

 het gemiddelde percentage absolute overeenstemming tussen de eerste corrector, de eerste 
derde corrector en de tweede derde corrector; 

 Cohen’s Kappa (een maat die corrigeert voor overeenstemming op basis van toeval).  
 
Tabel 2 laat zien in welke mate de scoreverschillen tussen de eerste en derde correctoren van vraag 
tot vraag verschillen. Daarbij zijn de vragen aflopend gerangschikt op basis van het gemiddeld verschil 
van de scores van de eerste minus de derde correctie. 
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Tabel 2 
Enkele resultaten per vraag van het examen geschiedenis uit het hoofdonderzoek (N= 95) 
 

Vraag 

Aantal 
score-

catego-
rieën 

 Gemiddelden 

% 
overeen-
stemming 

Cohen’s 
Kappa 

 

Eerste 
corrector 

Eerste 
derde 

corrector 

Tweede 
derde 

corrector 

Eerste 
minus 
derde 

corrector 
1 3  1.60   .49   .45 1.13 41 -.05 
21 5  3.01 2.32 2.19   .76 34  .09 
12 5  2.05 1.46 1.25   .69 44  .25 
6 4  1.85 1.24 1.09   .68 47  .24 
20 4  1.81 1.29 1.41   .46 48  .29 
15 3  1.07   .66   .61   .44 62  .34 
7 4  2.11 1.81 1.61   .39 48  .28 
30 3  1.11   .79   .67   .37 60  .38 
29 3    .59   .22   .21   .37 79  .34 
16 3  1.21   .92   .81   .35 62  .39 
2 5  2.87 2.61 2.49   .32 59  .40 
19 4  1.17   .88   .82   .32 67  .51 
17 5  2.68 2.26 2.47   .32 39  .13 
11 3    .98   .62   .73   .31 65  .41 
22 4  2.04 1.77 1.73   .29 51  .30 
10 3  1.46 1.27 1.14   .26 69  .49 
14 4  2.47 2.21 2.25   .24 62  .34 
8 4  2.31 2.06 2.11   .22 71  .56 
18 3  1.48 1.34 1.26   .18 68  .47 
3 3  1.07   .91   .91   .17 83  .68 
26 4  1.42 1.27 1.24   .16 66  .52 
27 3  1.06   .95   .91   .14 80  .70 
4 3    .61   .49   .46   .13 84  .71 
13 3  1.23 1.04 1.23   .09 69  .50 
5 3    .96   .91   .84   .08 70  .55 
25 3  1.00   .86   .99   .07 83  .68 
23 3    .71   .67   .62   .06 94  .86 
28 3    .20   .16   .14   .05 92  .56 
24 3    .86   .89   .97  -.07 98  .84 
9 3    .88   .97   .98  -.09 88  .82 

 
De ene vraag  met bijbehorend beoordelingsmodel lijkt meer ruimte te bieden voor soepele 
beoordelingen dan de andere vraag. Het gemiddeld verschil tussen de scores van de eerste minus de 
derde correctie varieert van -.09 tot 1.13 (met een gemiddelde van .30). Het verschil in het voordeel 
van de eerste correctoren blijkt het grootst bij vraag 1. Bij deze vraag kenden de eerste correctoren 
gemiddeld 1.13 scorepunt hogere scores toe dan de derde correctoren (bij een maximumscore van 2). 
Het aantal vragen waarbij de eerste corrector soepeler was dan de beide derde correctoren is veel 
groter dan het aantal vragen waarbij de derde correctoren soepeler waren. Er blijken slechts twee 
vragen te zijn die de eerste correctoren gemiddeld iets strenger beoordeelden dan de derde 
correctoren, namelijk de vragen 24 en 9. In beide gevallen betreft het een gesloten vraag waarbij de 
kandidaat historische gebeurtenissen in de juiste volgorde moest zetten.  
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3.1.2 Verschillen tussen scholen 
 
In de tweede secundaire analyse van gegevens uit het hoofdonderzoek is nagegaan in hoeverre 
(mogelijk) te soepele of te strenge correcties op de ene school vaker of juist minder vaak voorkomen 
dan op de andere school.  
 
In Tabel 3 zijn de negentien scholen aflopend gerangschikt op basis van het gemiddeld verschil 
tussen de scores van de eerste minus de derde correctoren. De kolommen vermelden van links naar 
rechts: 
 het aantal beoordeelde examenwerken/kandidaten per school; 
 de gemiddelde totaalscore van de eerste correctie, de eerste derde correctie en de tweede derde 

correctie; 
 de gemiddelde totaalscore van de derde correctie; 
 het verschil van het gemiddelde van de eerste correctie minus het gemiddelde van de beide derde 

correcties .  
 
Tabel 3 
Enkele beschrijvende gegevens per school voor het examen geschiedenis uit het hoofdonderzoek  
 

School 
Aantal 

kandidaten 

Gemiddelden 

Eerste corrector

Eerste 
derde 

corrector 

Tweede 
derde 

corrector 
Beide derde 
correctoren 

Eerste minus 
derde 

correctoren 

1 5 48.80 34.80 33.80 34.30 14.50 

2 5 52.00 42.00 36.00 39.00 13.00 

3 5 53.00 41.00 39.80 40.40 12.60 

4 5 42.60 32.20 29.40 30.80 11.80 

5 5 49.20 37.20 38.20 37.70 11.50 

6 5 45.00 34.60 33.20 33.90 11.10 

7 5 48.00 38.20 36.20 37.20 10.80 

8 5 49.20 39.00 38.40 38.70 10.50 

9 5 45.60 36.40 35.00 35.70   9.90 

10 5 46.40 34.60 38.80 36.70   9.70 

11 5 43.80 34.40 34.00 34.20   9.60 

12 5 39.20 30.40 29.60 30.00   9.20 

13 5 40.80 32.80 34.60 33.70   7.10 

14 5 43.00 37.20 35.40 36.30   6.70 

15 5 50.40 44.20 43.60 43.90   6.50 

16 5 40.00 34.20 33.20 33.70   6.30 

17 5 36.60 32.80 30.40 31.60   5.00 

18 5 30.40 26.20 28.20 27.20   3.20 

19 5 30.00 28.40 29.80 29.10    .90 

Gemiddelde 5 43.89 35.29 34.61 34.95   8.94 

 
Met behulp van meerniveau analyse is nagegaan in hoeverre de gemiddelde beoordelingen van de 
examenprestaties geschiedenis van school tot school verschillen. Hierbij merken we op dat het 
onderscheidend vermogen van deze analyse vanwege het kleine aantal scholen en kandidaten gering 
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3.2 Tehatex havo 
 

3.2.1 Verschillen tussen vragen 
 
Voor het examenvak tehatex havo zijn de gegevens van negentien scholen gebruikt. Per school is een 
aselecte steekproef van vijf kandidaten in de beoordeling betrokken. Het examen tehatex bestaat uit 
36 vragen waarvoor de kandidaat maximaal 75 punten kan behalen. Tabel 4 toont voor elke vraag uit 
het examen: 
 het vraagnummer; 
 het aantal gecorrigeerde examenwerken/kandidaten; 
 het aantal scorecategorieën (dit wil zeggen het aantal verschillende scores waaruit de corrector bij 

de beoordeling kan kiezen);   
 de gemiddelde scores van de eerste corrector, de eerste derde corrector, de tweede derde 

corrector en het verschil tussen het gemiddelde van de eerste corrector minus dat van de beide 
derde correctoren; 

 het gemiddelde percentage exacte overeenstemming tussen de eerste corrector, de eerste derde 
corrector en de tweede derde corrector; 

 Cohen’s Kappa (een maat die corrigeert voor overeenstemming op basis van toeval).  
 
Tabel 4 laat onder meer zien in welke mate de scoreverschillen tussen de eerste en derde correctoren 
van vraag tot vraag verschillen. Daarbij zijn de vragen aflopend gerangschikt op basis van het 
gemiddeld verschil van de scores van de eerste minus de derde correctie. 
 
De ene vraag blijkt meer aanleiding te geven tot soepele beoordelingen dan de andere vraag. Het 
gemiddeld verschil tussen de scores van de eerste minus de derde correctie varieert van .01 tot .77 
(met een gemiddelde van .20). Het verschil in het voordeel van de eerste correctoren blijkt het grootst 
bij vraag 18. Bij deze vraag kenden de eerste correctoren gemiddeld .77 punt hogere scores toe dan 
de derde correctoren. Er is geen vraag waarbij de eerste correctoren gemiddeld strenger waren dan 
de derde correctoren.  
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Tabel 4 
Enkele resultaten per vraag van het examen tehatex uit het hoofdonderzoek (N = 94) 
 

Vraag 

Aantal 
cate-
go-

rieën 

 Gemiddelden 
% 

overeen-
stem-
ming 

 
Kappa 

 

Eerste 
corrector  

Eerste 
derde 

corrector 

Tweede 
derde 

corrector 

Eerste 
minus 
derde 

corrector 
18 3  1.28   .50   .51 .77 35 -.02 
20 4  1.81 1.23 1.21 .59 46  .26 
32 3  1.01   .68   .62 .36 61  .36 
13 5  1.15   .83   .79 .34 59  .38 
16 4  1.61 1.35 1.21 .32 49  .29 
2 3  1.03   .72   .76 .29 52  .24 
22 4  1.95 1.71 1.63 .28 57  .36 
8 3  1.15   .91   .86 .26 52  .11 
24 3    .86   .64   .56 .26 69  .49 
4 4  2.48 2.32 2.12 .26 60  .35 
19 3    .83   .59   .56 .26 61  .34 
7 3  1.60 1.45 1.24 .25 64  .36 
23 3  1.07   .88   .77 .25 60  .26 
31 3    .97   .74   .73 .23 57  .33 
1 3  1.36 1.20 1.07 .22 59  .32 
6 3    .51   .35   .24 .21 78  .50 
36 3    .96   .78   .72 .20 69  .52 
15 3    .59   .41   .38 .19 77  .53 
17 4  1.45 1.34 1.20 .18 70  .58 
35 3  1.07   .96   .87 .16 65  .46 
26 3    .63   .45   .49 .16 71  .48 
33 3  1.13   .96   .98 .16 65  .42 
21 3  1.60 1.41 1.47 .15 69  .43 
30 3    .90   .74   .76 .15 60  .35 
9 3  1.35 1.24 1.20 .13 71  .46 
5 3  1.51 1.47 1.33 .11 76  .57 
11 3  1.06   .98   .95 .10 79  .58 
3 2    .55   .47   .45 .10 79  .59 
10 4  1.11 1.01 1.02 .09 76  .59 
12 2    .79   .71   .70 .08 77  .42 
29 3  1.13 1.07 1.04 .07 68  .46 
34 3    .93   .89   .82 .07 89  .50 
14 3    .91   .86   .86 .05 64  .43 
25 2    .47   .43   .44 .04 87  .73 
27 3  1.79 1.77 1.76 .03 82  .46 
28 3  1.87 1.86 1.87 .01 93 . 67 
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3.2.2  Verschillen tussen scholen 
 
In de tweede secundaire analyse van gegevens uit het hoofdonderzoek is nagegaan in hoeverre 
(mogelijk) te soepele of te strenge correcties op de ene school vaker of juist minder vaak voorkomen 
dan op de andere school.  
 
In Tabel 5 zijn de negentien scholen aflopend gerangschikt op basis van het gemiddeld verschil 
tussen de scores van de eerste minus de derde correctoren. De kolommen vermelden van links naar 
rechts: 
 het aantal beoordeelde examenwerken/kandidaten per school; 
 de gemiddelde totaalscore van de eerste corrector, de eerste derde corrector en de tweede derde 

corrector; 
 de gemiddelde totaalscore van de derde correctoren; 
 het verschil van het gemiddelde van de eerste correctoren minus het gemiddelde van de derde 

correctoren.  
 
Tabel 5 
Enkele beschrijvende gegevens per school voor het examen tehatex uit het hoofdonderzoek  
 

School  
Aantal  

kandidaten 

Gemiddelden 

Eerste 
corrector  

Eerste 
derde 

corrector 

Tweede 
derde 

corrector 
Beide derde 
correctoren 

Eerste 
minus 
derde 

correctoren 

1  5 51.20 37.20 35.60 36.40 14.80 
2  5 49.00 35.00 35.20 35.10 13.90 
3  5 51.80 39.80 37.40 38.60 13.20 
4  5 42.40 31.40 29.00 30.20 12.20 
5  5 51.00 40.00 39.60 39.80 11.20 
6  5 49.40 42.20 35.00 38.60 10.80 
7  5 44.00 36.40 31.20 33.80 10.20 
8  5 42.80 35.60 33.60 34.60   8.20 
9  5 44.00 38.80 33.00 35.90   8.10 
10  5 38.40 32.00 29.60 30.80   7.60 
11  5 46.40 40.60 38.20 39.40   7.00 
12  5 40.80 36.40 32.20 34.30   6.50 
13  5 40.60 35.80 35.40 35.60   5.00 
14  4 43.00 37.50 39.25 38.38   4.63 
15  5 35.60 33.40 32.60 33.00   2.60 
16  5 29.20 26.00 28.80 27.40   1.80 
17  5 32.60 31.80 30.80 31.30   1.30 
18  5 37.00 37.40 35.20 36.30    .70 
19  5 37.20 36.20 39.60 37.90   -.70 
Gemiddeld  4.95 42.44 35.97 34.28 35.13   7.32 

 
Met behulp van meerniveau analyse is nagegaan in hoeverre de gemiddelde beoordelingen van de 
examenprestaties tehatex van school tot school verschillen. Hierbij wordt opgemerkt dat het 
onderscheidend vermogen van deze analyse vanwege het kleine aantal scholen en kandidaten gering 
is. Nemen we de scores van de eerste corrector in ogenschouw, dan blijkt de tussen-scholenvariantie 
uitzonderlijk groot. Van de scores van de eerste corrector is 46% van de totale variantie tussen 
scholen (en 54% tussen kandidaten binnen scholen). Van de derde correctie komt daarentegen 13% 
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deze vraag kenden de eerste correctoren gemiddeld .7 scorepunt hogere scores toe dan de beide 
derde correctoren. Ook vraag 4 en 27 zijn soepeler beoordeeld (te weten .6 en .4 scorepunt). Bij vraag 
7 waren de derde correctoren daarentegen wat strenger (namelijk .1 scorepunt).  
 
Tabel 6 
Enkele resultaten per vraag van het examen Nederlands uit het hoofdonderzoek (N = 105) 
 
 
Vraag Aantal 

cate-
go-

rieën 

Gemiddelden % 
overeen- 
stemming 

Kappa 

Eerste 
corrector 

Eerste 
derde 

corrector 

Tweede 
derde 

corrector 

Eerste minus 
derde 

correctoren 
31 5  -.96 -1.77 -1.60  .72 34   .16 
4 3 1.08    .51    .51  .56 57   .23 
27 5 1.63  1.20  1.18  .42 54   .34 
6 2  .64    .48    .50  .15 73   .46 
20 2  .50    .36    .34  .14 78   .54 
23 5 2.86  2.75  2.69  .13 52   .28 
29 3 1.34  1.26  1.19  .12 61   .39 
13 2  .46    .35    .36  .10 80   .59 
3 4 2.54  2.46  2.44  .10 73   .51 
21 2  .53    .45    .45  .09 87   .74 
25 3 1.35  1.31  1.19  .09 54   .18 
19 2  .63    .58    .54  .07 78   .56 
14 2  .64    .55    .58  .07 78   .54 
12 3 1.45  1.39  1.40  .05 83   .70 
30 4 2.22  2.26  2.07  .05 54   .29 
5 2  .49    .42    .47  .04 83   .65 
32 17 -.34   -.40   -.34  .03 95   .51 
26 3 1.04  1.03    .98  .02 72   .57 
24 3 1.16  1.12  1.13  .02 73   .50 
9 2  .50    .49    .49  .01 99   .99 
2 2  .49    .49    .49  .00 100 1.00 
18 3 1.38  1.40  1.37  .00 97   .94 
22 2  .77    .78    .75  .00 97   .91 
28 3 1.58  1.69  1.49  .00 68   .26 
1 2  .62    .63    .63 -.01 99   .99 
11 2  .46    .48    .47 -.01 99   .97 
10 2  .76    .77    .78 -.01 99   .96 
15 2  .50    .51    .51 -.01 98   .96 
17 2  .42    .44    .42 -.01 98   .96 
8 2  .62    .64    .64 -.02 99   .97 
16 3 1.67  1.67  1.73 -.03 76   .34 
7 3 1.13  1.24  1.25 -.11 72   .51 
 
 

3.3.2  Verschillen tussen scholen 
 
In deze paragraaf gaan we na in hoeverre (mogelijk) te soepele of te strenge correcties op de ene 
school vaker of juist minder vaak voorkomen dan op de andere school. Voor het vak Nederlands 
hebben 21 scholen met ieder vijf kandidaten aan het onderzoek meegedaan. In Tabel 7 zijn de 21 
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scholen aflopend gerangschikt op basis van het gemiddeld verschil tussen de scores van de eerste 
minus de derde correctoren. De kolommen vermelden van links naar rechts: 
 het aantal beoordeelde examenwerken/kandidaten per school; 
 de gemiddelde totaalscore van de eerste corrector, de eerste derde corrector en de tweede derde 

corrector; 
 de gemiddelde totaalscore van de derde correctoren; 
 het verschil van het gemiddelde van de eerste correctoren minus het gemiddelde van de derde 

correctoren.  
 
Tabel 7 
Enkele beschrijvende gegevens per school voor het examen Nederlands uit het hoofdonderzoek  
 

School Aantal 
kandidaten 

Gemiddelden 

Eerste 
corrector 

Eerste 
derde 

corrector 

Tweede 
derde 

corrector 

Beide derde 
correctoren 

Eerste minus 
derde 

correctoren 

1 5 32.20 27.40 26.60 27.00  5.20 

2 5 25.40 20.80 20.00 20.40  5.00 

3 5 32.40 28.60 28.60 28.60  3.80 

4 5 29.60 26.40 26.00 26.20  3.40 

5 5 35.40 33.80 30.60 32.20  3.20 

6 5 29.00 26.40 25.40 25.90  3.10 

7 5 23.40 20.00 20.60 20.30  3.10 

8 5 32.80 29.80 29.60 29.70  3.10 

9 5 28.40 26.00 24.60 25.30  3.10 

10 5 29.40 26.20 26.80 26.50  2.90 

11 5 29.40 26.40 26.80 26.60  2.80 

12 5 34.40 32.60 31.00 31.80  2.60 

13 5 31.00 28.20 28.80 28.50  2.50 

14 5 27.00 25.60 23.60 24.60  2.40 

15 5 29.80 27.60 27.40 27.50  2.30 

16 5 28.60 27.40 26.80 27.10  1.50 

17 5 31.80 32.40 29.20 30.80  1.00 

18 5 27.00 27.40 24.80 26.10    .90 

19 5 32.00 31.40 31.40 31.40    .60 

20 5 31.40 30.20 32.00 31.10    .30 

21 5 25.00 26.60 28.80 27.70 -2.70 

Gemiddelde 5 29.78 27.67 27.11 27.40  2.39 

 
Met behulp van meerniveau analyse is nagegaan in hoeverre de gemiddelde beoordelingen van de 
examenprestaties Nederlands van school tot school verschillen. Hierbij wordt opgemerkt dat het 
onderscheidend vermogen vanwege het kleine aantal scholen en kandidaten gering is. Van de totale 
variantie van de scores van de eerste corrector is 6% tussen scholen (en 94% tussen kandidaten 
binnen scholen). Van totale variantie van de derde correcties komt 10% voor rekening van de school. 
Dit betekent dat de beoordelingen van de eerste en derde correctoren een matige samenhang 
vertonen met de school waarop de kandidaat zit.  
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4 Resultaten eerste onderzoeksvraag 
 

4.1 Geschiedenis havo  
 
De eerste onderzoeksvraag luidde ‘In hoeverre hebben (sommige) eerste correctoren inderdaad 
overwegend (te) soepel nagekeken (en heeft de tweede correctie ten onrechte geen directe invloed op 
de uiteindelijke score)?’ Ter beantwoording van deze vraag heeft het panel van vierde correctoren 
vijftien volledige examenwerken opnieuw nagekeken (in het als tweede uitgevoerde deelonderzoek). 
Het doel is te weten te komen in hoeverre de eerste corrector het correctievoorschrift bij deze 
kandidaten correct heeft toegepast dan wel dat eventuele beoordelingsfouten bij de derde correctoren 
liggen.  
 
Het panel bestond uit zes leden, waarvan er telkens vijf op een bijeenkomst aanwezig waren. Van de 
95 examenwerken uit het hoofdonderzoek zijn de vijftien werken geselecteerd die de grootste bijdrage 
leverden aan het verschil tussen de scores van de eerste en derde correctoren. Het gaat dus om de 
vijftien werken waarbij het gemiddeld verschil tussen de scores van de eerste en de derde correctoren 
het sterkst positief was (en die de eerste correctoren het meest soepel en/of de derde correctoren het 
meest streng beoordeeld hebben).  
 
Het panel van vierde correctoren blijkt de werken zeer betrouwbaar beoordeeld te hebben. De 
intraclassecorrelatie (ICC) bedraagt voor een individuele corrector .84 en voor het gemiddelde over 
alle correctoren is het .96. Dit betekent dat de gemiddelde totaalscore van het panel bruikbaar is als 
‘ware score’ waartegen de scores van de eerste en derde correctoren kunnen worden afgezet.  
 
De resultaten van de beoordeling van de vijftien examenwerken door het panel zijn weergegeven in 
Tabel 8. De kolommen tonen van links naar rechts:  
 de totaalscore van de eerste correctie; 
 de gezamenlijk tussen eerste en tweede corrector overeengekomen totaalscore; 
 de totaalscore van de eerste derde correctie; 
 de totaalscore van de tweede derde correctie; 
 het gemiddelde van de totaalscores van de beide derde correcties; 
 het verschil tussen het gemiddelden van de eerste en derde correcties; 
 de totaalscores van de zes vierde correctoren; 
 de ware score, d.w.z. de gemiddelde score van het panel.  
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Tabel 8 
Uitkomsten van de eerste, gezamenlijke, derde en vierde correctie geschiedenis 
 
Werk Totaalscores correctoren O2C-onderzoek Totaalscores correctoren P4C-onderzoek 

Eerste 
correc-

tor 

Eerste 
en 

tweede 
corrector 

Eerste 
derde 

corrector 

Tweede 
derde 

corrector 

Gemiddelde
beide derde 
correctoren 

Eerste 
minus 
derde 

correctoren

J1 P G H F J2 Ware 
score 

1 56 56 42 38 40.00 16.00 43 46 38 50 -,- 42 43.80 
2 40 36 24 20 22.00 18.00 25 26 25 26 -,-. 23 25.00 
3 48 47 27 36 31.50 16.50 39 48 29 40 41 -,- 39.40 
4 56 -,- 38 37 37.50 18.50 41 39 29 41 . -,- 37.50 
5 51 -,- 33 38 35.50 15.50 36 38 29 38 36 -,- 35.40 
6 43 43 24 30 27.00 16.00 28 32 26 32 31 -,- 29.80 
7 51 53 34 31 32.50 18.50 34 32 27 32 -,- 32 31.40 
8 39 39 24 21 22.50 16.50 24 28 18 23 24 -,- 23.40 
9 51 51 41 30 35.50 15.50 40 41 37 -,-. 42 -,- 40.00 

10 50 50 38 30 34.00 16.00 42 37 38 38 39 -,- 38.80 
11 51 51 31 26 28.50 22.50 32 33 35 35 -,- 34 33.80 
12 44 44 29 25 27.00 17.00 26 24 19 26 24 -,- 23.80 
13 48 48 29 36 32.50 15.50 42 41 37 41 41 -,- 40.40 
14 43 43 28 22 25.00 18.00 28 28 29 33 -,- 37 31.00 
15 62 62 53 40 46.50 15.50 51 50 43 51 51 -,-. 49.20 

Gem 48.87 47.92 33.00 30.67 31.83 17.03 35.40 36.20 3.60 36.14 36.56 31.50 34.85 

 
De eerste corrector kende aan de vijftien werken gemiddeld 48.9 punten toe en het overleg met de 
tweede corrector haalde daar bijna één punt van af. De derde correctoren uit het hoofdonderzoek 
gaven gemiddeld 31.8 punten (zie Figuur 4). 
 
Door de scores van de eerste en derde correctoren af te zetten tegen de ware score van het panel 
van vierde correctoren, kan worden bepaald in hoeverre de eerste correctoren bij deze vijf vragen te 
soepel beoordeelden dan wel dat de derde correctoren te streng waren. De ware score zoals bepaald 
door het panel ligt met 34.9 punten dicht bij de score van de derde correctoren (zie Figuur 4). 
Kennelijk hebben de eerste (en tweede) correctoren naar het oordeel van het panel (te) soepel 
beoordeeld en zijn de derde correctoren niet onredelijk streng geweest. Uitgedrukt in cijfers komt het 
verschil tussen 48.9, 31.8 en 34.9 punten overeen met de cijfers 7.1, 5.1 en 5.4.  
 

 
Figuur 4  
Gemiddeld totaalscores van de eerste, gezamenlijke, derde en vierde correctie geschiedenis  
 

Vierde correctie 
(panel)

Derde correctieEerste en tweede 
correctie

Eerste correctie

T
o

ta
al

sc
o

re

50

40

30

20

10

0



34 
 

Het panel heeft ook beoordeeld in hoeverre de eerste corrector het correctievoorschrift juist heeft 
toegepast dan wel te soepel of te streng beoordeeld heeft. Na de correctie van een antwoord maakte 
elke vierde corrector een keuze uit de antwoordmogelijkheden a) akkoord; b) twijfel aan bevoordeling; 
c) bevoordeling en d) benadeling. De kolommen van Tabel 9 vermelden van links naar rechts: 
 Het vraagnummer; 
 Het percentage juiste beoordelingen, d.w.z.  het percentage beoordelingen waarbij de eerste 

corrector het correctievoorschrift naar de mening van het panel op juiste wijze heeft toegepast; 
 Het percentage twijfelachtige bevoordelingen, d.w.z. het percentage beoordelingen waarbij het 

panel eraan twijfelt of de eerste corrector de kandidaat heeft bevoordeeld (zonder dat duidelijk is of 
dit te wijten is aan bijvoorbeeld een gebrekkige vakinhoudelijke onderlegdheid van de eerste 
corrector, onvolkomenheden in de vraagstelling of het beoordelingsmodel, de wijze waarop de 
kandidaat het antwoord geformuleerd heeft, en dergelijke); 

 Het percentage bevoordelingen, d.w.z. het percentage beoordelingen waarbij de eerste corrector 
de kandidaat naar de mening van het panel te soepel heeft beoordeeld en de kandidaat 
bevoordeeld is (zonder dat dit kan worden toegeschreven aan een gebrekkige vakkennis van de 
docent, onvolkomenheden in de vraagstelling of het beoordelingsmodel, de wijze waarop de 
kandidaat het antwoord geformuleerd heeft, en dergelijke) 

 Het percentage benadelingen, d.w.z. het percentage beoordelingen waarbij het panel van mening 
is dat de eerste corrector te streng heeft beoordeeld en de kandidaat is benadeeld.  
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Tabel 9 
Verdeling van de oordelen van het panel van vierde correctoren (rijpercentages optellend tot 100%) 
 

Vraag 
Correcte 

beoordeling 
Twijfel aan 

bevoordeling Bevoordeling Benadeling 

1 40 30 30 0 
2 59 12 23 5 
3 85 8 4 3 
4 93 4 3 0 
5 59 25 12 4 
6 53 22 25 0 
7 68 7 23 1 
8 75 3 19 3 
9 93 0 7 0 
10 64 19 16 0 
11 68 14 15 3 
12 37 21 40 3 
13 52 18 27 3 
14 53 22 25 0 
15 51 15 33 1 
16 67 14 19 0 
17 49 8 37 5 
18 60 19 21 0 
19 60 18 22 0 
20 40 26 32 3 
21 53 33 14 0 
22 62 21 12 5 
23 99 1 0 0 
24 100 0 0 0 
25 71 15 14 0 
26 75 12 12 0 
27 83 6 11 0 
28 100 0 0 0 
29 38 8 54 0 
30 69 10 18 3 
Gemiddelde 66 14 19 1 

 
Naar de mening van het panel heeft de eerste corrector het correctievoorschrift bij 66% van de 
nagekeken antwoorden juist toegepast. Bij 14% van de antwoorden staan de vierde correctoren in 
dubio of de eerste corrector de kandidaat te soepel beoordeeld heeft en de kandidaat benadeeld is. 
Bij 19% van de antwoorden is het panel van mening dat de eerste corrector de kandidaat op een voor 
hen onverklaarbare wijze bevoordeeld heeft. De eerste correctoren beoordeelden hier bijvoorbeeld 
volgens het principe ‘alles wat niet echt fout is, is goed’ of rekenden evident foute antwoord goed. 
Daar staat tegenover dat de kandidaat bij 1% van de beoordelingen benadeeld is.  
 
Tabel 9 laat ook zien dat de ene vraag meer aanleiding geeft tot soepele of strenge beoordelingen 
dan de andere vraag. Zo hebben de eerste correctoren naar de mening van het panel het 
correctievoorschrift bij alle antwoorden op vraag 24 en 28 volledig correct toegepast. Bij de vragen 1, 
29 en 12 bedraagt het percentage aan geen twijfel onderhevige correcte beoordelingen daarentegen 
slechts 40%, 38% en 37%. Vraag 29 spant de kroon met meer dan de helft (54%) te soepel 
beoordeelde antwoorden. Achteraf gezien is het jammer dat deze vraag niet in het onderzoek is 
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opgenomen. De vraagvorm ‘Geef hiervoor de verklaring door …’ komt in het nieuwe 
examenprogramma namelijk vaak voor.  
 

4.2 Tehatex havo  
 
De eerste onderzoeksvraag luidde ‘In hoeverre hebben (sommige) eerste correctoren inderdaad 
overwegend (te) soepel nagekeken (en heeft de tweede correctie ten onrechte geen directe invloed op 
de uiteindelijke score)?’ Ter beantwoording van deze vraag heeft het panel van vierde correctoren 
vijftien volledige examenwerken opnieuw nagekeken. Het doel is te weten te komen in hoeverre de 
eerste corrector het correctievoorschrift bij deze kandidaten correct heeft toegepast dan wel dat 
eventuele beoordelingsfouten bij de derde correctoren liggen.  
 
Het panel bestond uit vijf leden. Van de 95 examenwerken uit het hoofdonderzoek zijn de vijftien 
werken geselecteerd die de grootste bijdrage leverden aan het verschil tussen de scores van de 
eerste en derde correctoren. Het gaat dus om de vijftien werken waarbij het gemiddeld verschil tussen 
de scores van de eerste en de derde correctoren het sterkst positief was (en die de eerste correctoren 
het meest soepel en/of de derde correctoren het meest streng beoordeeld hebben).  
 
Het panel van vierde correctoren blijkt de werken zeer betrouwbaar beoordeeld te hebben. De 
intraclassecorrelatie (ICC) bedraagt voor een individuele corrector .82 en voor het gemiddelde over 
alle correctoren is het .96. Dit betekent dat de gemiddelde totaalscore van het panel bruikbaar is als 
‘ware score’ waartegen de scores van de eerste en derde correctoren kunnen worden afgezet.  
 
De resultaten van de beoordeling van de vijftien examenwerken door het panel zijn weergegeven in 
Tabel 10. De kolommen tonen van links naar rechts:  
 de totaalscore van de eerste correctie; 
 de gezamenlijk tussen eerste en tweede corrector overeengekomen totaalscore; 
 de totaalscore van de eerste derde correctie; 
 de totaalscore van de tweede derde correctie; 
 het gemiddelde van de totaalscores van de beide derde correcties; 
 het verschil tussen het gemiddelden van de eerste en derde correcties; 
 de totaalscores van de vijf vierde correctoren; 
 de ware score, d.w.z. de gemiddelde score van het panel.  
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Tabel 10 
Uitkomsten van de eerste, gezamenlijke, derde en vierde correctie tehatex 
 
Werk Totaalscores correctoren O2C-onderzoek Totaalscores correctoren P4C-onderzoek 

Eerste 
corrector 

Eerste 
en 

tweede 
corrector 

Eerste 
derde 

corrector 

Tweede 
derde 

corrector

Gemiddelde
beide derde 
correctoren 

Eerste 
minus 
derde 

correctoren M BE BH BB BA 

Ware 
score 

1 57 57 46 42 44.00 13.00 35 42 38 32 31 35.60 
2 58 58 32 37 34.50 23.50 31 31 28 32 30 30.40 
3 52 52 40 36 38.00 14.00 32 31 28 33 29 30.60 
4 57 54 45 37 41.00 16.00 35 39 36 40 39 37.80 
5 47 -.- 36 29 32.50 14.50 23 29 27 25 27 26.20 
6 60 60 48 43 45.50 14.50 36 48 36 41 42 40.60 
7 53 53 32 43 37.50 15.50 35 30 35 37 42 35.80 
8 45 43 33 19 26.00 19.00 29 27 31 29 29 29.00 
9 42 38 24 33 28.50 13.50 24 23 20 21 20 21.60 
10 43 40 32 24 28.00 15.00 29 30 27 30 29 29.00 
11 60 59 40 52 46.00 14.00 44 45 43 40 41 42.60 
12 47 46 34 30 32.00 15.00 27 27 28 27 32 28.20 
13 55 54 37 39 38.00 17.00 36 34 35 35 34 34.80 
14 58 56 49 37 43.00 15.00 35 36 35 34 34 34.80 
15 53 53 34 39 36.50 16.50 35 34 32 35 35 34.20 
Gem 52.47 51.64 37.47 36.00 36.73 15.73 32.40 33.73 31.93 32.73 32.93 32.75 

 
De eerste corrector kende aan de vijftien werken gemiddeld 52.5 punten toe en het overleg met de 
tweede corrector haalde daar bijna één punt van af. De derde correctoren uit het hoofdonderzoek 
gaven gemiddeld 36.7 punten (zie Figuur 5). 
 
Door de scores van de eerste en derde correctoren af te zetten tegen de ware score van het panel 
van vierde correctoren, kan worden bepaald in hoeverre de eerste correctoren bij deze vijf vragen te 
soepel beoordeelden dan wel dat de derde correctoren te streng waren. De ware score zoals bepaald 
door het panel ligt met 32.8 punten nog onder de score van de derde correctoren (zie Figuur 4). 
Kennelijk hebben de eerste (en tweede) correctoren naar het oordeel van het panel (te) soepel 
beoordeeld en zijn de derde correctoren niet onredelijk streng geweest. Uitgedrukt in cijfers komt het 
verschil tussen 52.5, 36.7 en 32.8 punten overeen met de cijfers 7.6, 5,7 en 5.3.  

 
Figuur 5 
Gemiddeld totaalscores van de eerste, gezamenlijke, derde en vierde correctie tehatex  
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Het panel heeft ook beoordeeld in hoeverre de eerste corrector het correctievoorschrift juist heeft 
toegepast dan wel te soepel of te streng beoordeeld heeft. Na de correctie van een antwoord maakte 
elke vierde corrector een keuze uit de antwoordmogelijkheden a) akkoord; b) twijfel aan bevoordeling; 
c) bevoordeling en d) benadeling. De kolommen van Tabel 10 vermelden van links naar rechts: 
 Het vraagnummer; 
 Het percentage juiste beoordelingen, d.w.z.  het percentage beoordelingen waarbij de eerste 

corrector het correctievoorschrift naar de mening van het panel op juiste wijze heeft toegepast; 
 Het percentage twijfelachtige bevoordelingen, d.w.z. het percentage beoordelingen waarbij het 

panel eraan twijfelt of de eerste corrector de kandidaat heeft bevoordeeld (zonder dat duidelijk is of 
dit te wijten is aan bijvoorbeeld een gebrekkige vakinhoudelijke onderlegdheid van de eerste 
corrector, onvolkomenheden in de vraagstelling of het beoordelingsmodel, de wijze waarop de 
kandidaat het antwoord geformuleerd heeft, en dergelijke); 

 Het percentage bevoordelingen, d.w.z. het percentage beoordelingen waarbij de eerste corrector 
de kandidaat naar de mening van het panel te soepel heeft beoordeeld en de kandidaat 
bevoordeeld is (zonder dat dit kan worden toegeschreven aan een gebrekkige vakkennis van de 
docent, onvolkomenheden in de vraagstelling of het beoordelingsmodel, de wijze waarop de 
kandidaat het antwoord geformuleerd heeft, en dergelijke) 

 Het percentage benadelingen, d.w.z. het percentage beoordelingen waarbij het panel van mening 
is dat de eerste corrector te streng heeft beoordeeld en de kandidaat is benadeeld.  
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Tabel 11 
Verdeling van de oordelen van het panel van vierde correctoren tehatex (rijpercentages optellend tot 
100%) 
 

Vraag 
Correcte 

beoordeling 
Twijfel aan 

bevoordeling Bevoordeling Benadeling 

1 40 32 28 0 
2 47 23 31 0 
3 64 13 23 0 
4 37 23 40 0 
5 63 20 17 0 
6 68 16 16 0 
7 72 9 16 3 
8 47 21 29 3 
9 52 17 28 3 
10 68 12 17 3 
11 77 11 12 0 
12 68 16 16 0 
13 52 19 29 0 
14 65 20 13 1 
15 52 25 23 0 
16 17 16 67 0 
17 59 7 33 1 
18 31 29 40 0 
19 40 28 32 0 
20 47 12 39 3 
21 75 13 11 1 
22 28 21 51 0 
23 44 23 33 0 
24 43 23 33 1 
25 79 5 15 1 
26 59 20 21 0 
27 73 16 11 0 
28 96 1 3 0 
29 45 20 33 1 
30 60 20 20 0 
31 57 13 29 0 
32 45 17 36 1 
33 59 9 29 3 
34 89 4 7 0 
35 49 17 33 0 
36 57 20 23 0 
Gemiddelde 56 17 26 1 

 
Naar de mening van het panel tehatex heeft de eerste corrector het correctievoorschrift bij 56% van de 
nagekeken antwoorden juist toegepast. Bij 17% van de antwoorden staan de vierde correctoren in 
dubio of de eerste corrector de kandidaat te soepel beoordeeld heeft en de kandidaat benadeeld is. 
Bij 26% van de antwoorden is het panel van mening dat de eerste corrector de kandidaat op een voor 
hen onverklaarbare wijze bevoordeeld heeft. De eerste correctoren beoordeelden hier bijvoorbeeld 
volgens het principe ‘alles wat niet echt fout is, is goed’ of rekenden evident foute antwoord goed. 
Daar staat tegenover dat de kandidaat bij 1% van de beoordelingen benadeeld is.  
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Tabel 10 laat ook zien dat de ene vraag meer aanleiding geeft tot soepele of strenge beoordelingen 
dan de andere vraag. Zo hebben de eerste correctoren naar de mening van het panel het 
correctievoorschrift bij alle antwoorden op vraag 28 nagenoeg correct toegepast. Bij de vragen 16, 22 
en 18 bedraagt het percentage juiste beoordelingen daarentegen slechts 17%, 28% en 31%.  
 

4.3 Nederlands vwo  
 
De eerste onderzoeksvraag luidde ‘In hoeverre hebben (sommige) eerste correctoren inderdaad 
overwegend (te) soepel nagekeken (en heeft de tweede correctie ten onrechte geen directe invloed op 
de uiteindelijke score)?’ Ter beantwoording van deze vraag heeft een panel van vierde correctoren 
vijftien volledige examenwerken opnieuw nagekeken (in het als tweede uitgevoerde deelonderzoek). 
Het doel is te weten te komen in hoeverre de eerste corrector het correctievoorschrift bij deze 
kandidaten correct heeft toegepast dan wel dat eventuele beoordelingsfouten bij de derde correctoren 
liggen.  
 
Het panel bestond uit vijf leden. Van de 105 examenwerken uit het hoofdonderzoek zijn de vijftien 
werken geselecteerd die de grootste bijdrage leverden aan het verschil tussen de scores van de 
eerste en derde correctoren. Het gaat dus om de vijftien werken waarbij het gemiddeld verschil tussen 
de scores van de eerste en de derde correctoren het sterkst positief was (en die de eerste correctoren 
het meest soepel en/of de derde correctoren het meest streng beoordeeld hebben).  
 
Het panel van vierde correctoren blijkt de werken zeer betrouwbaar beoordeeld te hebben. De 
intraclassecorrelatie (ICC) bedraagt voor een individuele corrector .72 en voor het gemiddelde over de 
vijf correctoren is het .93. Dit betekent dat de gemiddelde score van het panel bruikbaar is als ‘ware 
score’ waartegen de scores van de eerste en derde correctoren kunnen worden afgezet.  
 
De resultaten van de beoordeling van de vijftien examenwerken door het panel zijn weergegeven in 
Tabel 12. De kolommen tonen van links naar rechts:  
 de totaalscore van de eerste correctie; 
 de gezamenlijk tussen eerste en tweede corrector overeengekomen totaalscore; 
 de totaalscore van de eerste derde correctie; 
 de totaalscore van de tweede derde correctie; 
 het gemiddelde van de totaalscores van de beide derde correcties; 
 het verschil tussen het gemiddelden van de eerste en derde correcties; 
 de totaalscores van de zes vierde correctoren; 
 de ware score, d.w.z. de gemiddelde score van het panel.  
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Tabel 12 
Uitkomsten van de eerste, gezamenlijke, derde en vierde correctie Nederlands 
 
Werk  Eerste, tweede en derde correctie Vierde correctie 

Eerste 
corrector 

Eerste 
en 

tweede 
corrector 

Eerste 
derde 

corrector 

Tweede 
derde 

corrector 

Gemiddelde
beide derde 
correctoren 

Eerste 
minus 
derde 

correctoren

M D1 P E  D2  A  Ware
score 

1  27  ‐.‐  16  21  18.50 8.50 23 22 16 ‐.‐  24  25  22.00
2  37  36  29  28  28.50 8.50 31 35 34 ‐.‐  36  37  34.60
3  23  22  13  15  14.00 9.00 24 ‐.‐ 17 19  21  ‐.‐  20.25
4  42  36  32  32  32.00 10.00 39 39 39 39  39  39  39.00
5  31  30  25  24  24.50 6.50 25 26 25 26  23  25  25.00
6  38  38  30  29  29.50 8.50 34 ‐.‐ 32 ‐.‐  32  36  33.50
7  34  34  27  26  26.50 7.50 30 29 30 29  23  ‐.‐  28.20
8  27  27  21  20  20.50 6.50 28 27 27 30  ‐.‐  30  28.40
9  36  32  26  28  27.00 9.00 30 ‐.‐ 34 34  32  33  32.60
10  43  41  34  33  33.50 9.50 38 39 39 38  37  ‐.‐  38.20
11  35  34  29  27  28.00 7.00 34 33 35 33  32  33  33.33
12  31  31  23  25  24.00 7.00 34 33 34 33  26  34  32.33
13  37  37  31  27  29.00 8.00 33 37 37 35  34  38  35.67
14  34  33  30  22  26.00 8.00 31 35 34 36  24  34  32.33
15  29  29  21  23  22.00 7.00 27 27 37 28  26  ‐.‐  29.00
Gem  33.60  32.86  25.80  25.33  25.57 8.03 30.73 31.83 31.33 31.67  29.21  33.09 30.96

 
De eerste corrector kende aan de vijftien werken gemiddeld 33.6 punten toe en het overleg met de 
tweede corrector haalde daar bijna één punt van af (zie Figuur 6). De derde correctoren uit het 
hoofdonderzoek gaven gemiddeld 25.6 punten. De ware score zoals bepaald door het panel ligt met 
31.0 punten dichter bij de scores van de eerste correctoren dan van de derde correctoren. Kennelijk 
hebben de eerste (en tweede) correctoren naar het oordeel van het panel Nederlands niet onredelijk 
soepel beoordeeld en zijn de derde correctoren (te) streng geweest. Uitgedrukt in cijfers komt het 
verschil tussen 33.6, 25.6 en 31.0 punten overeen met de cijfers 7.1, 5,7 en 6.7.  
 

 
Figuur 6 
Gemiddeld totaalscores van de eerste, gezamenlijke, derde en vierde correctie Nederlands 
 
Het panel heeft ook beoordeeld in hoeverre de eerste corrector het correctievoorschrift juist heeft 
toegepast. De kolommen van Tabel 13 vermelden van links naar rechts: 
 Het vraagnummer; 
 Het percentage ontbrekende beoordelingen;  
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 Het percentage correcte beoordelingen, d.w.z. het percentage beoordelingen waarbij de eerste 
corrector het correctievoorschrift naar de mening van het panel op juiste wijze heeft toegepast; 

 Het percentage twijfelachtige bevoordelingen, d.w.z. het percentage beoordelingen waarbij het 
panel eraan twijfelt of de eerste corrector de kandidaat heeft bevoordeeld (zonder dat duidelijk is of 
dit te wijten is aan bijvoorbeeld een gebrekkige vakinhoudelijke onderlegdheid van de eerste 
corrector, onvolkomenheden in de vraagstelling of het beoordelingsmodel, de wijze waarop de 
kandidaat het antwoord geformuleerd heeft, en dergelijke); 

 Het percentage bevoordelingen, d.w.z. het percentage beoordelingen waarbij de eerste corrector 
de kandidaat naar de mening van het panel te soepel heeft beoordeeld en de kandidaat 
bevoordeeld is (zonder dat dit kan worden toegeschreven aan een gebrekkige vakkennis van de 
docent, onvolkomenheden in de vraagstelling of het beoordelingsmodel, de wijze waarop de 
kandidaat het antwoord geformuleerd heeft, en dergelijke) 

 Het percentage benadelingen, d.w.z. het percentage beoordelingen waarbij het panel van mening 
is dat de eerste corrector te streng heeft beoordeeld en de kandidaat is benadeeld.  
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Tabel 13 
Verdeling van de oordelen van het panel van vierde correctoren Nederlands (rijpercentages optellend 
tot 100%) 
 

Vraag Missing 
Correcte 

beoordeling 
Twijfel aan 

bevoordeling 
Bevoordeling Benadeling 

1 0 100 0 0 0 
2 0 100 0 0 0 
3 0 97 3 0 0 
4 0 49 11 32 8 
5 0 82 8 10 0 
6 0 89 7 0 5 
7 0 73 8 12 7 
8 0 100 0 0 0 
9 0 100 0 0 0 
10 0 100 0 0 0 
11 1 99 0 0 0 
12 0 84 8 7 1 
13 0 92 8 0 0 
14 0 88 10 1 1 
15 0 93 1 1 5 
16 0 89 7 2 2 
17 0 95 0 1 3 
18 0 99 1 0 0 
19 0 86 7 1 6 
20 0 88 3 0 9 
21 0 90 1 1 8 
22 0 98 1 1 0 
23 0 74 7 9 10 
24 0 85 7 2 6 
25 0 76 11 13 0 
26 0 82 3 5 10 
27 0 63 9 23 6 
28 0 88 5 1 7 
29 0 83 7 9 1 
30 0 77 8 9 6 
31 0 26 2 70 2 
32 13 87 0 0 0 
Gemiddelde 0 85 5 7 3 

 
Naar de mening van het panel heeft de eerste corrector het correctievoorschrift bij 85% van de 
nagekeken antwoorden juist toegepast. In 5% van de antwoorden staan de vierde correctoren in dubio 
of de eerste corrector de kandidaat te soepel beoordeeld heeft en de kandidaat benadeeld is. Bij 7% 
van de antwoorden is het panel van mening dat de eerste corrector de kandidaat op een voor hen 
onverklaarbare wijze bevoordeeld heeft. De eerste correctoren beoordeelden hier volgens het principe 
‘alles wat niet echt fout is, is goed’ of rekenden evident foute antwoord goed. Daar staat tegenover dat 
de kandidaat bij 3% van de beoordelingen benadeeld is.  
 
Tabel 13 laat ook zien dat de ene vraag meer aanleiding geeft tot soepele of strenge beoordelingen 
dan de andere vraag. Zo hebben de eerste correctoren naar de mening van het panel het 
correctievoorschrift bij alle antwoorden op vraag 1, 2, 8, 9 en 10 correct toegepast. Bij vraag 4 
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bedraagt het percentage aan geen twijfel onderhevige correcte beoordelingen daarentegen slechts 
49%. Vraag 31 spant de kroon met 70% te soepel beoordeelde antwoorden.  
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5 Resultaten tweede onderzoeksvraag geschiedenis havo 
 
De tweede onderzoeksvraag luidde ‘In hoeverre hangt het verschil tussen de scores van de eerste en 
derde correctie samen met kenmerken van de vraag en het beoordelingsmodel (denk bijvoorbeeld 
aan de openheid van de vraagstelling en de mate van sturing die het correctievoorschrift biedt)?’. Ter 
beantwoording van deze vraag hebben zes vierde correctoren een selectie van zestig antwoorden op 
vijf vragen uit het examen nogmaals nagekeken (in het als eerste uitgevoerde deelonderzoek). Voor 
elk van de vragen 1, 6, 12, 20 en 21 zijn twaalf antwoorden opnieuw gecorrigeerd.  Voor deze vijf 
vragen is gekozen omdat ze van alle 36 vragen de grootste bijdrage leverden aan het verschil tussen 
de scores van de eerste en derde correctoren. Bij deze vijf vragen was het gemiddeld verschil tussen 
de scores van de eerste en de derde correctoren het sterkst positief. In de beschrijving van de 
resultaten wordt de examenmaker als vierde corrector beschouwd. Zijn scores spelen echter geen rol 
bij de berekening van de zogeheten ‘ware score’ die bestaat uit het gemiddelde van de vijf panelleden.  
 

5.1  Eerste, derde en vierde correctie  
 

Door de scores van de eerste en derde correctoren af te zetten tegen de ware score van het panel 
van vierde correctoren, kan worden bepaald in hoeverre de eerste correctoren bij deze vijf vragen te 
soepel beoordeelden dan wel dat de derde correctoren te streng waren. In Figuur 7 zijn de 
gemiddelde scores van de drie groepen correctoren over de vijf vragen weergegeven. Te zien is dat 
de scores van de vierde correctoren gemiddeld dichter in de buurt van de derde correctoren liggen 
dan van de eerste correctoren.  
 

 
Figuur 7 
Gemiddelde scores van de eerste, derde en vierde correctoren  
 
In Figuur 8 zijn de gemiddelde scores van de eerste, derde en vierde correctoren per vraag 
weergegeven. Bij vraag 1 en 21 houdt de ware score ongeveer het midden tussen de gemiddelden 
van eerste en derde correctoren, maar bij vraag 6, 12 en 20 ligt de ware score dicht tegen het 
gemiddelde van de derde correctoren aan. Kennelijk waren de eerste correctoren eerder te soepel 
dan dat de derde correctoren te streng waren.  
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Tijdens de voorbespreking gaven de panelleden aan dat deze vraag ten tijde van het examen vragen 
opriep en veel aanleiding gaf tot discussie, onder meer tijdens de examenbesprekingen van de 
Vereniging van docenten Geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN).  
 
Resultaten vraag 1 
De eerste corrector, de beide derde correctoren, de vijf vierde correctoren en de examenmaker 
hebben ieder twaalf antwoorden van evenzoveel kandidaten beoordeeld. Hun gemiddelde scores zijn 
weergegeven in Tabel 14. De eerste corrector waardeerde al deze twaalf antwoorden met het 
maximale aantal van 2 punten, terwijl de beide derde correctoren telkens 0 punten toekenden. De 
ware score zoals bepaald door het panel van vijf  vierde correctoren (exclusief de examenmaker) 
bedraagt 1.15 en ligt dus iets dichter bij de scores van de eerste correctoren dan van de derde 
correctoren. Het gemiddelde percentage overeenstemming tussen de vijf panelleden  bedraagt 56% 
(bij drie scorecategorieën). Cohen’s Kappa – een maat die corrigeert voor overeenstemming op basis 
van toeval – bedraagt .21 en moet als laag worden beoordeeld. De panelleden verschillen bij deze 
vraag van mening over de toe te kennen punten, ook na de uitleg van de examenmaker en uitvoerige 
discussie over de toegekende punten.  
 
Tabel 14 
Gemiddelde scores vraag 1 
 

Eerste corrector Derde correctoren  Vierde correctoren 

 
Eerste Tweede Gemiddelde

 
H P J2 G J1 

Ware 
score 

S 

2.00 .00 .00 .00  1.33 .92 1.42 1.00 1.08 1.15 1.00 

 
Mogelijke oorzaken van verschillen in soepelheid bij vraag 1 
Het beoordelingsmodel bestaat uit een beoordelingsschaaltje met de toegestane scores 0, 1 en 2. Het 
beoordelingsmodel geeft alleen een voorbeeld van een volledig juist antwoord. Omdat alleen de 
maximumscore aan de hand van een voorbeeld omschreven is, biedt het beoordelingsmodel de 
corrector geen houvast bij het toekennen van 1 of 0 punten. Het herkennen en waarderen van half en 
geheel foute antwoorden wordt met andere woorden geheel en al aan de corrector overgelaten. Deze 
onvolledigheid van het beoordelingsmodel leidde in de praktijk tot grote verschillen tussen correctoren 
in soepelheid.  
 
Het beoordelingsmodel bij vraag 1 geeft zoals gezegd twee varianten van een voorbeeld van een juist 
antwoord (of onderdeel van dit antwoord). Door uitsluitend voorbeelden te geven geeft de 
examenmaker aan dat er nog meer goede antwoorden mogelijk zijn zonder dat duidelijk is hoeveel 
antwoorden nog meer goed zijn en welke antwoorden dat dan zijn. Het open-einde-karakter van het 
beoordelingsmodel blijkt in de praktijk problemen op te leveren. Naarmate het beoordelingsmodel de 
verzameling van mogelijke antwoorden minder goed dekt, heeft de corrector minder houvast bij het 
beoordelen en ontstaan er meer mogelijkheden voor eigen interpretaties en verschillen in soepelheid. 
Komt het antwoord van de kandidaat in het beoordelingsmodel voor, is de beoordeling relatief 
eenvoudig. Is dat echter niet het geval, dan moet de corrector het antwoord geheel zelfstandig 
beoordelen met behulp van algemene regel 3.3. uit het correctievoorschrift. Deze regel luidt: ‘Indien 
een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond 
van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, 
moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel’. 
Volgens de vakspecifieke regel uit deel 3 van het correctievoorschrift geldt dan als extra eis dat 
vakinhoudelijke argumenten afkomstig moeten zijn uit gezaghebbende, wetenschappelijke publicaties. 
Kandidaten blijken bij vraag 1 vaak antwoorden te geven die op geen enkele wijze terug te vinden zijn 
in het beoordelingsmodel. Zo verwijst vrijwel geen enkele kandidaat in zijn of haar uitleg naar de 
idealen van de Franse revolutie, het Franse nationalisme of de invloed van politieke commissarissen 
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die in het beoordelingsmodel genoemd worden. Voor zover kandidaten andere historische 
verklaringen geven, zijn deze meestal niet (door docenten) terug te vinden in gezaghebbende 
wetenschappelijke publicaties.  
 
Tegelijkertijd geven veel kandidaten zuiver psychologische verklaringen, die hoewel niet onlogisch, 
niet door gezaghebbende wetenschappelijke publicaties gestaafd worden. Zo verwijzen veel 
kandidaten ernaar dat de Franse overheid de burgers bij de staat wist te betrekken doordat iedere 
soldaat wel een familielid heeft dat met hem meeleeft. De panelleden waren verdeeld over de vraag of 
kandidaten voor psychologische verklaringen punten zouden moeten krijgen. Enerzijds wilde men dat 
niet, omdat men vond dat in een geschiedenisexamen geschiedenis geëxamineerd zou moeten 
worden. Anderzijds werd ervoor gepleit om psychologische verklaringen toch in de beoordeling te 
betrekken. De kandidaat geeft immers een antwoord op de vraag, en zou niet de dupe mogen worden 
van onvolkomenheden in de vraagstelling en/of het beoordelingsmodel. Verschillen in soepelheid 
ontstaan waar strenge correctoren een verwijzing naar begrippen uit het beoordelingsmodel of de 
vakliteratuur eisen en soepele correctoren genoegen nemen met niet-historisch antwoord over de 
wijze waarop de Franse overheid door de dienstplicht in te voeren burgers bij de Franse staat wist te 
betrekken. Hieronder geven we vijf voorbeelden van antwoorden die ook na uitvoerige discussies tot 
verschillende beoordelingen aanleiding gaven.  
 
Voorbeeld 1 
Een derde voorbeeld is examenwerk 5312 waarvoor de eerste corrector 2 punten over had, de beide 
derde correctoren 0 punten en van de zes vierde correctoren gaf er één 2 punten en vijf 1 punt.   
 

De dienstplicht houdt in dat alle mannen tussen de 18 en 25 jaar (of ouder) in het leger 
moesten dienen. Doordat deze mannen het leger in moesten kregen ze meer mee van de 
oorlogen in de tijd & leerden ze vechten voor hun vaderland. De betrokkenheid van de burgers 
werd vergroot doordat mannen hun vrouwen en kinderen en ouders achter lieten. Deze 
leefden met de oorlog mee omdat een geliefde van hen het leger in ging en oorlog ging 
voeren.  

 
Voorbeeld 2 
Antwoord 5163 waardeerde de eerste corrector met 2 punten, de beide derde correctoren met 0 
punten en van de zes vierde correctoren gaven er twee 2 punten, één 1 punt en drie 0 punten.  
 

De dienstplicht was ingesteld voor mannen van 18-25 jaar. De betrokkenheid van de franse 
burgers wordt hierdoor vergroot doordat de burgers nu zelf ten strijd moeten gaan 

 
Voorbeeld 3 
Voor antwoord 5374 gaf de eerste corrector 2 punten, de beide derde correctoren 0 punten en van de 
zes vierde correctoren gaven er drie 2 punten en drie 1 punt.  
 

Door de dienstplicht was iedereen vanaf een bepaalde leeftijd verplicht mee te vechten in de 
oorlog. Hierbij werden dus de burgers betrokken bij de beslissingen die de staat nam (bij deze 
dus een oorlog). Bijna alle mannen van een bepaalde leeftijd (meestal vanaf 18) werden 
opgeroepen dat ze moesten vechten en wel elke vrouw had een vader, broer, man of zoon die 
ging vechten.  

 
Voorbeeld 4 
Examenwerk 5443 kreeg van de eerste corrector 2 punten, van de beide derde correctoren 0 punten 
en alle zes vierde correctoren gaven 2 punten. 
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De burger werd betrokkener bij de staat omdat er de kans was dat die in het leger moest en 
dus afhankelijk was van de beslissingen van de staat op bv. militair gebied. Ook kende 
iedereen wel iemand die in het leger zat of zou gaan. Ze trokken het lot van die mensen aan 
en gingen dus ook de beslissingen van de staat volgen, hierdoor werden de burgers meer 
betrokken tot de staat.  

 
Voorbeeld 5 
Aan examenwerk 5195 gaf de eerste corrector 2 punten, de beide derde correctoren 0 punten en van 
de zes vierde correctoren gaven er twee 1 punt en vier 0 punten. 
 

Vrijwel alle mannen in Frankrijk die oud genoeg waren gingen in dienstplicht. Hierdoor was 
een enorm deel van de bevolking direct bij oorlogen betrokken. 

 
Een andere oorzaak van verschillen tussen correctoren in soepelheid is een geconstateerde 
inconsistentie tussen vraag en beoordelingsmodel. Overeenkomstig de formulering van de vraag 
moeten kandidaten uitleggen hoe de Franse regering door de invoering van de dienstplicht de 
betrokkenheid van Franse burgers bij de staat kon vergroten. Het beoordelingsmodel noemt echter 
alleen verklaringen voor de grotere betrokkenheid van (jonge) mannen i.c. dienstplichtigen. Veel 
kandidaten geven argumenten voor de grotere betrokkenheid van burgers die niet in het 
beoordelingsmodel voorkomen. Bijvoorbeeld dat vanwege de invoering van de dienstplicht de 
familieleden van de dienstplichtigen meer betrokken raakten bij de staat. Vierde correctoren 
verschilden van mening over de vraag in hoeverre argumenten voor een grotere betrokkenheid van 
burgers die wel in de vraagstelling maar niet in het beoordelingsmodel voorkomen in de beoordeling 
betrokken moeten worden (uiteraard mits historisch aantoonbaar juist). Strenge correctoren hielden 
zich hier strikt aan het beoordelingsmodel, terwijl soepelere correctoren een beroep deden op 
algemene regel 3.3 die voorschrijft dat naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel 
scorepunten moeten worden toegekend als antwoorden die niet in het beoordelingsmodel voorkomen 
op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt 
kunnen worden.  
 
Aanbevelingen bij vraag 1 
Het beoordelingsmodel geeft alleen een voorbeeld van een volledig juist antwoord (met twee 
toegestane varianten). Omdat alleen de maximumscore met behulp van een voorbeeld omschreven is, 
biedt het beoordelingsmodel de corrector geen houvast bij het toekennen van 1 of 0 punten. Het 
herkennen en waarderen van half en geheel foute antwoorden wordt met andere woorden geheel en 
al aan de corrector overgelaten. Deze onvolledigheid van het beoordelingsmodel leidt in de praktijk tot 
grote verschillen tussen correctoren in soepelheid.  
 
Aanbeveling 1: Bied de corrector meer steun bij het herkennen en waarderen van gedeeltelijk of 
geheel foute antwoorden door ook de schaalpunten 1 en 0 te omschrijven (bijvoorbeeld door het  
beschrijven van toegestane varianten, het vermelden van eisen (kenmerken, restricties, e.d.) waaraan 
de onderscheiden prestatieniveaus moeten voldoen en het geven van veel voorkomende 
karakteristieke voorbeelden van half en geheel foute antwoorden. Is dit niet mogelijk, schrap dan de 
vraag of kies voor een andere vraag(type), bijvoorbeeld een minder open vraagvorm.  
Aanbeveling 2: Bied de corrector meer steun bij het beoordelen door voorbeelden van veel 
voorkomende en vaak goed gerekende foute antwoorden aan het beoordelingsmodel toe te voegen.   
Door te volstaan met een voorbeeld van een juist antwoord geeft de examenmaker aan dat er nog 
meer goede antwoorden mogelijk zijn zonder dat duidelijk is hoeveel antwoorden nog meer goed zijn 
en welke antwoorden dat dan zijn. Kandidaten blijken bij vraag 1 vaak antwoorden te geven die op 
geen enkele wijze terug te vinden zijn in het beoordelingsmodel. Zo verwijst vrijwel geen enkele 
kandidaat in zijn of haar uitleg naar de idealen van de Franse revolutie, het Franse nationalisme of de 
invloed van politieke commissarissen die in het beoordelingsmodel genoemd worden. Voor zover 
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kandidaten andere historische verklaringen geven, zijn deze meestal niet (door docenten) terug te 
vinden in gezaghebbende wetenschappelijke publicaties. Daarnaast geven kandidaten 
psychologische verklaringen die evenmin door het beoordelingsmodel gedekt worden. Bij vrijwel alle 
antwoorden op vraag 1 is de corrector gedwongen een beroep te doen op algemene regel 3.3. Vanuit 
de gedachte dat een beoordelingsmodel de corrector steun zou moeten bieden, is dat onwenselijk. 
Aanbeveling 3: Gebruik het type beoordelingsmodel ‘Een voorbeeld van een juist antwoord is’ alleen 
als het beoordelingsmodel de verzameling van mogelijke antwoorden nagenoeg uitputtend kan 
beschrijven en de corrector alleen in uitzonderingsgevallen een beroep hoeft te doen op algemene 
regel 3.3 (en niet bij vrijwel alle antwoorden). 
Aanbeveling  4:  Probeer zo mogelijk alle antwoorden van kandidaten in het beoordelingsmodel onder 
te brengen. Lukt dat niet, schrap dan de vraag of kies voor een minder open vraagtype.  
Aanbeveling 5: Probeer examenvragen zo te formuleren dat kandidaten een geschiedkundig antwoord 
moeten geven waarvan de juistheid via algemeen toegankelijke vakliteratuur kan worden aangetoond.  
Aanbeveling 6: Voeg aan het beoordelingsmodel een opmerking toe dat aan niet-historische 
verklaringen (bijvoorbeeld  psychologische verklaringen) geen punten mogen worden toegekend. 
Aanbeveling 7: Probeer inconsistenties tussen vraagstelling en beoordelingsmodel te voorkomen. Het 
was beter geweest als de argumenten voor de grotere betrokkenheid van burgers aan het 
beoordelingsmodel waren toegevoegd of als de kandidaat gevraagd zou zijn uit te leggen hoe 
dienstplichtigen meer betrokken raakten bij de Franse staat in plaats van burgers.  
Aanbeveling 8: De tweede variant van een juist antwoord uit het beoordelingsmodel – dat de (jonge) 
mannen meer onder invloed van de politieke commissarissen kwamen – komt voor zover kon worden 
nagegaan niet in de antwoorden van de kandidaten voor en had zonder informatieverlies weggelaten 
kunnen worden. Overigens zij opgemerkt dat de tweede variant in de stofomschrijving stond en op 
verzoek van de CvE is toegevoegd. 
 

5.3 Vraag 6 
 
Bij vraag 6 moet de kandidaat zich inleven in de situatie dat hij/zij tijdens de Krimoorlog bij het Britse 
Ministerie van Oorlog werkt en een foto van Roger Fenton onder ogen krijgt. Deze foto is opgenomen 
in het bronnenboekje bij het examen en hierna met bijschrift weergegeven.  
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Resultaten vraag 6 
De eerste corrector, de beide derde correctoren, de vijf vierde correctoren en de examenmaker 
hebben ieder twaalf antwoorden van evenzoveel kandidaten beoordeeld. Hun gemiddelde scores zijn 
weergegeven in Tabel 15. De eerste corrector waardeerde deze twaalf antwoorden met een 
gemiddelde score van 2.67, terwijl de beide derde correctoren gemiddeld .29 punt toekenden. De 
ware score zoals bepaald door het panel (exclusief de examenmaker) bedraagt .75 punt en ligt dus 
beduidend dichter bij de scores van de derde correctoren dan van de eerste corrector. Het 
gemiddelde percentage overeenstemming tussen de vijf panelleden bedraagt 78% (bij drie 
scorecategorieën). Cohen’s Kappa – een maat die corrigeert voor overeenstemming op basis van 
toeval – bedraagt .66 en kan als goed worden aangemerkt. Na de training en uitvoerige discussies zijn 
de panelleden het sterk met elkaar eens over de toe te kennen scores. Dat blijkt ook uit de 
gemiddelde scores van de panelleden die relatief dicht bij elkaar liggen.  
 
Tabel 15 
Gemiddelde scores vraag 6 
 

Eerste corrector Derde correctoren  Vierde correctoren 

 
Eerste Tweede Gemiddelde

 
H P J2 G J1 

Ware 
score

S 

2.67 .42 .17 .29  .67 .83 .83 .75 .67 .75 .75 

 
Mogelijke oorzaken van verschillen tussen correctoren in soepelheid bij vraag 6 
De panelleden wijzen op een probleem met het tweede onderdeel van het voorbeeld van een juist 
antwoord uit het beoordelingsmodel. De kandidaat wordt geacht de bruikbaarheid van de foto te 
bepalen door de aanleiding tot het maken van de foto te noemen en vervolgens uit te leggen welk 
politiek effect hij/zij met de foto wil bereiken. Het tweede onderdeel van het voorbeeld van een juist 
antwoord is 2 punten waard en is in het beoordelingsmodel omschreven met een samengestelde zin 
die uit twee inhoudselementen bestaat: 
 Het eerste inhoudselement is ‘Met deze foto wordt een ‘bewijs’ geleverd dat de Britse 

regering/legerleiding wel goed voor de soldaten zorgt’; 
 Het tweede inhoudselement beschrijft een verwacht gevolg en luidt ‘waardoor de kritiek op de 

regering zal afnemen/de publieke opinie weer achter de regering zal gaan staan’.  
 
De panelleden merken op dat correctoren in de praktijk verschillend met dit beoordelingsmodel 
omgaan, zonder dat hen duidelijk is welke correctiewijze de juiste is. Strenge correctoren vatten de 
vraag op als een 0-2-vraag en eisen dat beide inhoudselementen in het antwoord aanwezig zijn om de 
twee punten te mogen toekennen; ontbreekt één element, krijgt de kandidaat 0 punten (dus zowel het 
bewijs als het gevolg). Minder veeleisende correctoren vatten de vraag daarentegen op als een 0-1-2-
vraag en kennen volgens de regel ‘één punt per juist element’ ook 1 punt toe als het antwoord slechts 
één correct inhoudselement bevat (dit wil zeggen: of het bewijs of het gevolg). Hieronder geven wij 
twee voorbeelden van een antwoord waarin de kandidaat slechts één element noemt (namelijk het 
bewijs dat er goed voor de soldaten gezorgd wordt) en daarvoor van verschillende correctoren 
verschillende punten ontvangt.  
 
Voorbeeld 1 
De vet gedrukte passage van onderstaand antwoord 5667 betreft een parafrase op het eerste 
inhoudselement van het tweede gedeelte van het voorbeeld van een juist antwoord uit het 
beoordelingsmodel (het bewijs). De eerste corrector gaf voor dit antwoord 3 punten, de beide derde 
correctoren 0 punten en alle zes vierde correctoren 1 punt.  
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de foto kan redelijk  bruikbaar zijn als er maar wordt gewacht met het publiceren ervan, als deze foto 
in de winter gepubliceerd zou worden kunnen we het volk laten zien dat we goed voor onze soldaten 
zorgen, en ze alle benodigde uitrusting toe sturen. 
als de foto bijv. in de zomer gepubliceerd zou worden kan het volk achterdochtig worden en er achter 
komen dat de zending warme kleding te laat is aan gekomen.  
 
Voorbeeld 2 
De vet gedrukte passage uit onderstaand antwoord 5502 betreft eveneens een parafrase op het 
eerste inhoudselement van het tweede gedeelte van het voorbeeld van een juist antwoord (het 
bewijs). De eerste corrector gaf voor dit antwoord 3 punten, de beide derde correctoren 1 
respectievelijk 0 punten en alle zes derde correctoren gaven 1 punt.  
 
aanleiding voor het maken van deze foto: 
De overheid wil laten zien met deze foto dat de Britse troepen echt wel geholpen werden, en dat ze 
dus warme kleding kregen voor de winter, en dat ze het dus redelijk goed hadden.  

 
Politiek effect: 
Het politieke effect dat je met deze foto wil bereiken is door deze foto aan de mensen te laten zien, te 
laten zien dat het goed met ze gaat en dat ze het dus politiek goed voor mekaar hebben  Een punt 
van kritiek op de foto: hij is erg licht, dit komt natuurlijk omdat het zomer is, daardoor is het minder 
geloofwaardig (en minder bruikbaar voor de Britse propaganda) dat deze foto in de winter genomen is. 
Ze bedriegen de boel.  
 
Bij vraag 6 moet de kandidaat zoals gezegd de bruikbaarheid van de foto voor de Britse propaganda 
bepalen. Een probleem is dat de examenmaker er volgens het panel ten onrechte van is uitgegaan 
dat alle kandidaten de vraag naar de bruikbaarheid van de foto positief zullen beantwoorden, dit wil 
zeggen. dat de foto bruikbaar is voor de Britse propaganda. Echter, veel kandidaten komen na 
bestudering van vraag, inleiding, foto en bijschrift tot de conclusie dat de foto NIET bruikbaar is voor 
de Britse propaganda. Een probleem is dat deze kandidaten de onder het tweede aandachtsstreepje 
van de vraagstelling gegeven opdracht ‘door uit te leggen welk politiek effect je met deze foto wilt 
bereiken’ dan niet zinvol kunnen uitvoeren en daar dus ook geen punten mee kunnen verdienen. Een 
niet-gebruikte foto kan immers geen politiek effect op de bevolking bewerkstelligen. Er zijn volgens het 
panel valide argumenten om de foto als niet bruikbaar aan te merken. Zo kunnen de personen op de 
foto met evenveel recht geïnterpreteerd worden als een stelletje merkwaardig geklede zwervers op 
een stralende zomerdag in plaats van als een groep trotse en goed toegeruste soldaten midden in de 
winter. Een antwoord dat de foto onbruikbaar is omdat deze ‘spottend’ zou zijn, zou daarom goed 
gerekend moeten worden, ook al komt dat antwoord niet voor in het beoordelingsmodel. De 
examenmaker was het hier overigens niet mee eens. Volgens hem moet de kandidaat uitgaan van het 
gestelde in de twee aandachtsstreepjes en heeft een kandidaat die bij het bepalen van de 
bruikbaarheid tot een negatieve conclusie komt de vraag niet goed gelezen en/of begrepen. Hieronder 
geven we twee voorbeelden van antwoorden van kandidaten die na het bestuderen van de vraag en 
de bron tot de conclusie kwamen dat de foto niet bruikbaar is voor de Britse propaganda (en die 
aanleiding gaven tot verschillen tussen correctoren in soepelheid).  
 
Voorbeeld 3 
Antwoord 5786 kreeg van de eerste corrector 3 punten, van de beide derde correctoren 0 punten, 
terwijl van de zes vierde correctoren er twee de score 1 en vier de score 0 gaven.  
 
Deze foto is niet geschikt voor de britse propaganda, want deze foto is gemaakt om te laten zien dat 
de kleding te laat kwam en dat ze er nu niets meer aan hebben. Dus als je hem wilt laten zien, dan wil 
je laten zien dat de Engelse slecht en ondoordacht de oorlog zijn ingegaan 
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Voorbeeld 4 
Het volgende antwoord 5784 kreeg van de eerste corrector 3 punten, van de beide derde correctoren 
1 respectievelijk 2 punten en van de zes vierde correctoren gaven er twee 1 punt en vier 0 punten (na 
een uitvoerige discussie).  
 
De foto is niet echt goed bruikbaar als propaganda. Roger Fenton heeft deze foto gemaakt om te laten 
zien hoe moeilijk het is om goederen op tijd op de Krim te krijgen. Als medewerker van het Ministerie 
van oorlog wil je dit soort spottende foto’s natuurlijk niet aan het volk laten zien, die je oorlogszuchtig 
wilt houden. Natuurlijk zou je ook kunnen schrijven over de foto’s: ‘Kijk hoe goed onze jongens het 
hebben met die winterkleding, eigenlijk hebben ze het niet eens nodig want die winter valt wel mee’. 
Dan zou het wel als propaganda bruikbaar zijn.  
 
Hieronder staan twee voorbeelden van antwoorden die de derde en vierde correctoren unaniem fout 
rekenden, terwijl de eerste corrector daaraan de score 3 toekende (examenwerk 5135 en 5691).  
 
Voorbeeld 5 
Roger Fenton is een oorlogsverslaggever en wil laten zien hoe het er aan toe gaat bij het front, hij wil 
dat degene die deze foto ziet bij zich na gaat denken. Het kan namelijk aan de ene kant stimulerend 
werken om te zien dat de Britse soldaten een groep zijn, een eenheid. Maar je kan ook negatief zijn 
en zeggen dat de soldaten er slecht uitzien, geen goede kledij hebben voor het jaargetijde. Ik denk dat 
als hij deze foto plaatse er een politieke discussie op gang kan komen.  
 
Voorbeeld 6 
- de aanleiding voor het maken van deze foto is te laten zien aan de britten hoe het er in het leger er 
daadwerkelijk aan toe ging. Het thuisfront dacht dat er goed voor de soldaten gezorgd werd. D.M.V. 
fotografie konden ze laten zien dat niet zo was.  
-politiek effect = de leider van het leger en de regering van Engeland zullen woest zijn omdat ze door 
zulke foto’s weerstand krijgen van de plaatselijke bevolking. Dus dat effect zou er ontstaan. De 
bevolking keert zich tegen de machthebbers aangezien zijn niet voor hun Britse troepen zorgen 
 
Aanbevelingen bij vraag 6 
Bij het tweede gedeelte van vraag 6 moet de kandidaat uitleggen welk politiek effect hij of zij met de 
foto wil bereiken. Conform het tweede voorbeeld van een juist antwoord moet de uitleg van de 
kandidaat zowel een juist bewijs als het verwachte gevolg ervan bevatten. Strenge correctoren vatten 
de vraag op als een 0-2-vraag en geven alleen 2 punten als beide elementen in het antwoord van de 
kandidaat aanwezig zijn (en anders 0 punten). Minder strenge collega’s vatten de vraag daarentegen 
op als een 0-1-2-vraag en kennen volgens de regel ‘één punt per juist element’ 1 punt toe als het 
antwoord slechts één correct inhoudselement bevat (dit wil zeggen: of bewijs of gevolg). Deze 
verschillende interpretaties leiden in de praktijk tot onwenselijke verschillen tussen correctoren in 
soepelheid.  
Aanbeveling 1. Geef bij het tweede voorbeeld van een juist antwoord duidelijker aan dat het hier een 
0-1-2-vraag betreft en dat correctoren hier conform algemene scoringsregel 3.2 voor gedeeltelijk juiste 
antwoorden die minder goed gekozen of minder goed geformuleerd zijn één punt mogen toekennen 
(uiteraard mits het antwoord in overeenstemming is met het beoordelingsmodel).  
Aanbeveling 2: Bied de corrector meer steun bij het herkennen en waarderen van gedeeltelijk of 
geheel foute antwoorden door ook de schaalpunten 1 en 0 te omschrijven (bijvoorbeeld door het  
beschrijven van toegestane varianten, het vermelden van eisen (kenmerken, restricties, e.d.) waaraan 
de onderscheiden prestatieniveaus moeten voldoen en het geven van veel voorkomende 
karakteristieke voorbeelden van half en geheel foute antwoorden. Is dit niet mogelijk, schrap dan de 
vraag of kies voor een andere vraag(type), bijvoorbeeld een minder open vraagvorm.  
Aanbeveling 3: Bied de corrector meer steun bij het beoordelen door voorbeelden van veel 
voorkomende en vaak goed gerekende foute antwoorden aan het beoordelingsmodel toe te voegen.  
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De vraagstelling blijkt kandidaten op het verkeerde been te zetten. De kandidaat wordt gevraagd de 
bruikbaarheid van de foto voor de Britse propaganda te bepalen. Het beoordelingsmodel geeft echter 
geen punten aan valide antwoorden van kandidaten die tot de conclusie komen dat de foto NIET voor 
dat doel bruikbaar is, bijvoorbeeld omdat de foto ‘spottend’ is. De ene corrector houdt zich hier strikt 
aan het beoordelingsmodel en rekent het antwoord fout en de ander doet en beroep op algemene 
scoringsregel 3.3 en rekent het goed.  
Aanbeveling 4. Probeer inconsistenties tussen vraag en beoordelingsmodel te voorkomen. 
Herformuleer de inleiding op de vraag door ‘Je moet bepalen of deze foto bruikbaar zou kunnen zijn 
… ‘ te vervangen door ‘Je hebt geconcludeerd dat deze foto bruikbaar is voor de Britse propaganda’. 
En herformuleer de vraag zelf door ‘Bepaal de bruikbaarheid van deze foto voor de Britse 
propaganda’ te vervangen door ‘Leg uit waarom deze foto bruikbaar is voor de Britse propaganda 
door:’. 
Aanbeveling 5: Probeer zo mogelijk alle antwoorden van kandidaten in het beoordelingsmodel onder 
te brengen. Lukt dat niet, schrap dan de vraag of kies voor een minder open vraagtype.  
 

5.4 Vraag 12 
 
Bij vraag 12 moet de kandidaat zich verplaatsen in iemand die onderzoek doet naar het lot van 
vrouwen en kinderen in de Eerste Wereldoorlog. De kandidaat moet daarbij een bron bestuderen die 
hieronder integraal is weergegeven:  
 
bron 4 
Viktoria Louise von Hohenzollern, de dochter van keizer Wilhelm II, schrijft in haar memoires over een 
gebeurtenis die zich afspeelt op 25 november 1914 in het Duitse hoofdkwartier in Charleville 
(Frankrijk) 
Vader sprak tijdens het eten over het nieuws van de ondergang van het Engelse slagschip Audacious, 
dat op een Duitse mijn was gelopen. Een van de aanwezigen merkte op, dat het maar een haar 
gescheeld had, of ook het passagierschip Oceanic, een van de Engelse zeereuzen, was op een mijn 
gelopen. Vader antwoordde: ‘God zij dank, is dat niet gebeurd.’ Toen hij zag dat zijn woorden zijn 
gesprekspartner verbaasden, ging de keizer rechtop zitten en zei met klem: ‘Denkt er altijd aan, mijne 
heren, dat ons zwaard onbezoedeld moet blijven. Wij voeren geen oorlog tegen vrouwen en kinderen. 
Wij zullen de oorlog fatsoenlijk voeren; het geeft niet wat de anderen doen. Houdt daar rekening mee.’ 
 
De inleiding op de vraag vermeldt dat de kandidaat na bestudering tot de conclusie komt dat deze 
bron niet betrouwbaar genoeg is en dat hij/zij beter andere bronnen kan zoeken. De kandidaat wordt 
gevraagd de onbetrouwbaarheid van deze bron toe te lichten door uit te leggen waardoor deze bron 
niet betrouwbaar genoeg is. Daarnaast moet de kandidaat  twee soorten van primaire bronnen 
noemen en per bron uit te leggen waarom die wel betrouwbaar genoeg zou zijn voor het onderzoek. 
De precieze formulering is als volgt: 
 
Licht dit toe door: 
− uit te leggen waardoor deze bron niet betrouwbaar genoeg is en 
− (zonder bron) twee soorten primaire bronnen te noemen en per bron uit te leggen waarom die wel 
betrouwbaar genoeg zou zijn voor je onderzoek. 

 
Het beoordelingsmodel is van het type ‘Een voorbeeld van een juist antwoord is’. Het bestaat uit twee 
schaaltjes, elk met een maximum van 2 punten. Het eerste schaaltje geeft vier correcte formuleringen 
van dezelfde uitleg of onderdeel van de uitleg waarom de bron niet betrouwbaar genoeg is 
(gescheiden door slashes). Het tweede schaaltje bevat drie voorbeelden van een betrouwbare 
primaire bron met een juiste uitleg die ieder 1 punt waard zijn met een maximum van 2. Een 
opmerking aan het einde van het beoordelingsmodel vermeldt als extra eis dat er alleen punten 
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panel vermoedt dat de eerste correctoren deze extra eis in de vraagstelling welbewust genegeerd 
hebben of erover heen gelezen hebben (en een tweede voorbeeld van dezelfde soort bron ten 
onrechte goed rekenen).  Verder merken de panelleden op dat er onduidelijkheid bestaat over wat 
onder soorten primaire bronnen moet worden volstaan. Zij vermoeden dat veel docenten geschiedenis 
niet erg vertrouwd zijn met het onderscheid in verschillende soorten bronnen. Dit vermoeden wekt 
overigens verbazing. Het onderscheid in verschillende soorten bronnen behoort namelijk al jaren tot 
domein A van het examenprogramma. 
 
Het beoordelingsmodel bevat volgens het panel een onvolkomenheid die tot verschillen in soepelheid 
aanleiding kan geven. Bij de vraag om twee soorten primaire bronnen te noemen wordt de kandidaat 
er op geattendeerd dat hij/zij de bron bij de beantwoording niet mag gebruiken. Het tweede 
aandachtsstreepje van het beoordelingsmodel begint immers met de tussen haakjes geplaatste tekst 
‘(zonder bron)’. De bron zelf vermeldt dat het de memoires van de dochter van de keizer betreft. 
Onder het eerste aandachtsstreepje van het beoordelingsmodel worden memoires en dagboeken over 
een kam geschoren: ‘Deze bron is niet betrouwbaar genoeg, omdat in dit dagboekfragment  ….’. 
Kennelijk zijn memoires en dagboeken als voorbeelden van dezelfde soort bron te beschouwen en 
zou de corrector dagboeken dus fout moeten rekenen (de kandidaat mag de bron bij deze kandidaat 
immers niet gebruiken). Vreemd genoeg wordt het dagboek in het vervolg van het beoordelingsmodel 
opgevoerd als een legitiem antwoord: ‘Ooggetuigenverslagen/dagboeken van vrouwen en kinderen uit 
de oorlog, omdat die directe informatie opleveren’. Deze tegenstrijdigheid in het beoordelingsmodel 
brengt correctoren in verwarring en kan leiden tot verschillende puntentoekenning. In theorie kunnen 
kandidaten benadeeld worden die zich ervan bewust zijn dat memoires en dagboeken tot dezelfde 
soort bron behoren en er daardoor voor kiezen een andere, maar foute bron te noemen.  
De examenmaker merkte hierover op dat noch hij noch de overige betrokkenen zich gerealiseerd 
hadden dat de correctoren en de kandidaten de tussen haakjes geplaatste tekst (zonder bron) als een 
voorschrift zouden opvatten en dat de kandidaat de bron dus niet zou mogen gebruiken. De bedoeling 
was de kandidaten erop te wijzen dat hun bronnen niet per se uit de bron afkomstig hoefden te zijn en 
dat zij dus ook ‘eigen’ bronnen mochten aanvoeren.  
 
Conform het tweede aandachtsstreepje van de vraagstelling moet de kandidaat (zonder bron) twee 
soorten primaire bronnen noemen en per bron uitleggen waarom die wel betrouwbaar genoeg zou zijn 
voor zijn of haar onderzoek. De toelichting bij het tweede onderdeel van het voorbeeld van een juist 
antwoord uit het beoordelingsmodel eist dat alleen scorepunten mogen worden toegekend als bij de 
genoemde bron een juiste uitleg volgt. De panelleden merken op dat eerste correctoren verschillend 
met deze regel zijn omgegaan. Verschillen tussen correctoren ontstaan waar de bron juist is, maar de 
uitleg ontbreekt, niet relevant of niet juist is. Strenge correctoren eisen zowel een juiste bron als een 
juiste uitleg, terwijl soepele correctoren met een juiste bron genoegen nemen, het ontbreken van een 
uitleg de kandidaat niet aanrekenen of een foute uitleg negeren. Mogelijk ervaart een deel van de 
eerste correctoren de eis van een juiste bron èn een juiste uitleg als onredelijk streng. Dit betekent 
uiteraard niet dat de eerste corrector voor eigen rechter mag spelen.  
 
Het tweede schaaltje bevat drie voorbeelden van een betrouwbare primaire bron met een juiste uitleg 
die ieder 1 punt waard zijn met een maximum van 2. Heeft de kandidaat drie antwoorden juist, mag de 
corrector toch slechts 2 punten toekennen. De ongebruikelijke toewijzing van punten aan antwoorden 
kan als onrechtvaardig ervaren worden en beoordelingsfouten in de hand werken. Correctoren gaan 
dan te werk volgens de regel ‘een punt per juist antwoord’ en kennen 1 punt teveel toe als de 
kandidaat drie juiste antwoorden geeft.  
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Hieronder geven we vijf voorbeelden van antwoorden die mede om deze reden tot grote verschillen 
tussen correctoren aanleiding gaven.  
 
Voorbeeld 1 
Antwoord 5133 is een voorbeeld van een relatief ongestructureerd antwoord waarbij de kandidaat als 
antwoord op de tweede deelvraag drie bronnen noemt (schilderijen, tekeningen en verslagen) en niet 
voor elke bron afzonderlijk uitlegt waarom die wel betrouwbaar zou zijn. Dit antwoord kreeg van de 
eerste corrector 4 punten, van de beide derde correctoren 2 punten van de zes vierde correctoren 
gaven er twee de score 2, drie de score 1 en één de score 0.  
 
Deze bron is betrouwbaar genoeg omdat het een uitspraak is die is gemaakt aan het begin van de 
oorlog. En bovendien is de uitspraak gemaakt door iemand die niet aanwezig is bij de dader.  
Bronnen uit de bevolking van België die het hebben meegemaakt zouden Beter zijn. Zoals schilderijen 
en tekeningen, en verslagen van uit die tijd.  

 
Voorbeeld 2 
Voor antwoord 5134 kende de eerste corrector 4 punten toe, de beide derde corrector 0 
respectievelijk 1 punt en van de zes vierde correctoren gaven er twee 3 punten, drie 2 punten en één 
1 punt (na uitvoerige discussies, onder meer over de vraag of de Britse troepen überhaupt dode 
kinderen en vrouwen hadden kunnen aantreffen en over de vraag of foto’s destijds altijd een juist 
beeld gaven): 
 
Door de standplaatsgebondenheid van de bron > je leest alleen de kant van keizer Willem II. waardoor 
het geen betrouwbaar beeld geeft en omdat er geen andere bronnen zijn die dit beeld kunnen 
bevestigen. 
1) foto’s van dode vrouwen/kinderen > foto’s geven geen vertekend beeld 
2) verslagen van Britse troepen, die tijdens hun marsen dode kinderen en vrouwen aantroffen 

 
Voorbeeld 3 
Voor antwoord 5567 gaf de eerste corrector 4 punten, de beide derde correctoren ieder 1 punt en van 
de zes vierde correctoren gaf er één de score 1 en vijf de score 0.  
 
Deze bron is van één persoon en het zijn haar memoires die ze dus ook nog eens verdraaid kan 
hebben 
Een soort onderzoek laten houden met vragen aan meerdere vrouwen en kinderen. Hoe zij er toen 
naar kijken. 
Vragen wat de Fransen ervan vinden. Je weet ook alleen hoe de duitsers erover denken  
 
Voorbeeld 4 
Voor antwoord 5714 gaf de eerste corrector 4 punten, de beide derde correctoren gaven 2 
respectievelijk 1 punt en van de zes vierde correctoren kende er één de score 4 toe, drie de score 3, 
één de score 2 en één de score 1. 
 
Deze bron is vanuit een Duits oogpunt geschreven. Hij is niet objectief. 
1. Dagboek van een vrouw over de Eerste Wereldoorlog. Dit is wel betrouwbaar omdat je dan precies 
weet hoe het eraan toeging en hoe die vrouw zich daaronder voelde. 
2. Brieven van een vrouw naar haar man die meevecht in de oorlog. Dit is wel betrouwbaar, omdat ze 
dan eerlijk schrijft hoe het gaat en hoe het is om een man die soldaat is te hebben.  
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Voorbeeld 5 
Aan antwoord 5783 kende de eerste corrector 2 punten toe, de beide derde correctoren ieder 0 
punten en van de zes vierde correctoren kende er 1 punt toe en de overige vijf 0 punten. 
 
Er de rest van de oorlog vrouwen en kinderen ongedeerd bleven. Deze bron niet betrouwbaar omdat 
hij gaat over het gezin van Keizer Willem 2 waardoor het niet neutraal is geschreven, plus dat hij hierin 
zowieso al liegt.  
Een neutrale bron die gaat over het leven van het thuisfront. 
Een verhaal over een vrouw van een soldaat die geschreven is door die vrouw.  

 
Het voorblad van het examenboekje vermeldt dat de kandidaat niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) mag geven dan er worden gevraagd. Desalniettemin noemen veel kandidaten bij 
vraag 12 meer dan twee bronnen (al dan niet met de bijbehorende uitleg). Volgens algemene regel 
3.5 mag de corrector dan alleen de eerste twee door de kandidaat genoemde bronnen/uitleg 
beoordelen; de derde en volgende bron/uitleg mogen niet in de beoordeling betrokken worden, ook al 
is het antwoord goed. Strenge correctoren houden zich aan deze regel. Zij verdenken kandidaten die 
drie of meer bronnen noemen van ‘prijsschieten’ of ‘hoe meer kansen hoe meer geluk’ en willen deze 
strategie niet belonen. Soepele correctoren lijken daarentegen blij met ieder goed antwoord en kijken 
niet naar het aantal gegeven elementen.  Ook panelleden bleken zich hierbij in eerste instantie wel 
eens te vergissen, maar werden dan door hun collega’s op de vingers getikt. Onderstaand antwoord is 
een voorbeeld van een via aandachtsstreepjes gestructureerd antwoord waarbij de kandidaat drie 
bronnen (krant, foto’s en dagboek) noemt met een bijbehorende uitleg.  Conform regel 3.5 mogen dan 
alleen de eerste twee aandachtsstreepjes in de beoordeling betrokken worden, maar niet alle 
correctoren lijken dat gedaan te hebben.  
 
Voorbeeld 
Het antwoord 5664 kreeg van de eerste corrector 4 punten, van de beide derde correctoren 4 
respectievelijk 0 punten en van de zes vierde correctoren gaf er één de score 3 en vijf de score 0. 
 

‐ Omdat de persoon die het schrijf, het niet zelf gezien, maar dat op het nieuws één van de 
aanwezige gesproken had over de passagierschip Oceanic. 

‐ Bijvoorbeeld de kranten. The times is een goede ‘communicatiemiddel. 
‐ omdat dit in die tijde alles vertelde over oorlogen met foto’s  en al.  
‐ als de schrijver zelf oogetuigen is van de gebeurtenis    en dit in een verhaal schrijft.  zou het  

betrouwbaar kunnen zijn. Dagboek bijv. 
 
Aanbevelingen bij vraag 12 
De kandidaat wordt gevraagd twee soorten primaire bronnen noemen, terwijl het onderscheid naar 
soort in het beoordelingsmodel niet terugkomt. Strenge correctoren eisen twee verschillende soorten 
bronnen, terwijl soepelere correctoren het onderscheid naar soort negeren en aan elke juiste tweede 
bron van dezelfde soort een punt toekennen.  
Aanbeveling 1: Zorg ervoor dat eisen die in de vraagstelling aan kandidaten gesteld worden volledig 
en duidelijk in het beoordelingsmodel terugkomen.  
 
De vraagstelling bevat een tussen haakjes geplaatste tekst (zonder bron) die kandidaten erop 
attendeert dat zij de bron in hun antwoord niet mogen gebruiken. De bron zelf vermeldt dat het de 
memoires van de dochter van de keizer betreft. Onder het eerste aandachtsstreepje van het 
beoordelingsmodel worden memoires en dagboeken over een kam geschoren: ‘Deze bron is niet 
betrouwbaar genoeg, omdat in dit dagboekfragment  ….’. Kennelijk zijn memoires en dagboeken als 
voorbeelden van dezelfde soort bron te beschouwen en zou de corrector dagboeken dus fout moeten 
rekenen (de kandidaat mag de bron bij deze kandidaat immers niet gebruiken). Vreemd genoeg wordt 
het dagboek in het vervolg van het beoordelingsmodel opgevoerd als een legitiem antwoord: 
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‘Ooggetuigenverslagen/dagboeken van vrouwen en kinderen uit de oorlog, omdat die directe 
informatie opleveren’. Deze tegenstrijdigheid in het beoordelingsmodel brengt correctoren in 
verwarring en kan leiden tot verschillende puntentoekenning.2 
Aanbeveling 2: Zorg ervoor dat in het beoordelingsmodel geen antwoorden voorkomen die conform de 
vraagstelling fout gerekend zouden moeten worden.  
 
De opmerking bij het tweede onderdeel van het voorbeeld van een juist antwoord uit het 
beoordelingsmodel vermeldt dat er alleen scorepunten mogen worden toegekend als bij de genoemde 
bron een juiste uitleg volgt. Desondanks blijken correctoren als de uitleg ontbreekt of onjuist is 
regelmatig 1 punt toe te kennen. Dit valt het beoordelingsmodel natuurlijk niet te verwijten.  
Aanbeveling 3: Maak het beoordelingsmodel meer analytisch door de bron en de uitleg afzonderlijk 
met één punt te waarderen (waarbij de maximumscore dan 2 wordt in plaats van 1).3   
 
Kandidaten mogen niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) geven dan er worden 
gevraagd. Desalniettemin noemen veel kandidaten meer dan de twee toegestane bronnen (al dan niet 
met de bijbehorende uitleg) . Volgens algemene regel 3.5 mag de corrector dan alleen de eerste twee 
door de kandidaat genoemde bronnen/uitleg beoordelen. Veel correctoren houden zich niet aan deze 
regel en betrekken ook derde en volgende argumenten in de beoordeling (als zij het eerste en/of 
tweede argument fout moesten rekenen).   
Aanbeveling 4: Voeg een opmerking toe aan het beoordelingsmodel dat voor derde en volgende 
argumenten geen punten gegeven mogen worden.4 
 
Het tweede schaaltje bevat drie voorbeelden van een betrouwbare primaire bron met een juiste uitleg 
die ieder 1 punt waard zijn met een maximum van 2. Als de kandidaat drie juiste antwoorden geeft, 
kennen sommige correctoren volgens de regel ‘1 punt per juist antwoord’ drie in plaats van twee 
punten toe.  
Aanbeveling 5: Probeer beoordelingsmodellen waarbij het aantal inhoudselementen groter is dan de 
maximumscore waar mogelijk en zinvol te vermijden.  
 
De als derde opgevoerde soort primaire bron ‘dagbladen over de situatie aan het thuisfront’ is 
waarschijnlijk door geen enkele kandidaat genoemd.  
Aanbeveling 6: Dit antwoord had dus zonder informatieverlies uit het beoordelingsmodel verwijderd 
kunnen worden.  
 
In het beoordelingsmodel worden ooggetuigenverslagen en dagboeken als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dit antwoord beschouwd (de beide elementen 
zijn immers gescheiden door slashes). De panelleden vragen zich af of dit wel terecht is. Volgens hen 
gaat het om verschillende soorten primaire bronnen die niet over een kam geschoren hadden mogen 
worden. De bijbehorende aanbeveling was ‘Ga na of ooggetuigenverslagen en dagboeken tot 
dezelfde soort primaire bron gerekend worden’. Inmiddels is uit overleg met de examenmaker duidelijk 

                                                 
2 Overigens kan men zich afvragen in hoeverre er hier daadwerkelijk sprake is van een onvolkomenheid in het 
examen. Het gaat er immers om van wie de dagboeken afkomstig zijn: vrouwen die de oorlog aan den lijve 
ondervonden of prinsesjes die hun memoires schrijven. Dat is wel een verschil! 
3 Opgemerkt wordt dat deze mogelijkheid tijdens de constructie van het examen in overleg met de CvE 
afgewezen is.  

4 Een mogelijk gevaar is dat correctoren kunnen gaan denken dat zij het aantal te beoordelen argumenten zelf 
mogen bepalen als deze opmerking niet extra vermeld wordt. Dit zou ervoor pleiten om deze algemene regel 
bij elke vraag waar dit probleem zich kan voordoen te herhalen. Een mogelijke vorm die weinig ruimte 
inneemt, is bijvoorbeeld: ‘NB: Denk aan regel 3.5!’.  
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Mogelijke oorzaken van verschillen in soepelheid bij vraag 20 
Overeenkomstig de vraagstelling moet de kandidaat drie voordelen opnoemen van de Spaanse 
verovering van Antwerpen voor de Hollandse nijverheid. Antwoorden die niet specifiek over nijverheid 
gaan, moeten dus fout gerekend worden. De panelleden merken op dat eerste correctoren regelmatig 
voordelen voor de handel goed rekenen, al is dat volgens het beoordelingsmodel niet geoorloofd. Een 
van panelleden had dat destijds als eerste corrector van zijn eigen kandidaten ook verkeerd gedaan, 
maar werd hierop door de tweede corrector geattendeerd, en heeft vervolgens alle antwoorden op 
deze vraag opnieuw nagekeken. Een deel van de correctoren neigt ertoe alle vakinhoudelijk juiste 
voordelen goed te rekenen, ook al geeft de kandidaat geen antwoord op de vraag. Dit wordt 
waarschijnlijk mede in de hand gewerkt door de inleiding op de vraag waar gesteld wordt dat zowel de 
Hollandse nijverheid als de handel profiteerden van de verovering van Antwerpen door het Spaanse 
leger. Ook een van de panelleden rekende voordelen voor de handel goed. De argumentatie was dat 
handel en nijverheid sterk met elkaar verbonden zijn en voordelen voor de handel ook ten goede 
komen aan de nijverheid. Volgens de overige panelleden is het echter evident dat nijverheid en handel 
verschillende begrippen zijn (hetgeen later door de examenmaker bevestigd werd). Hieronder geven 
we vier karakteristieke voorbeelden van antwoorden die mede om deze redenen verschillend 
beoordeeld werden.  
 
Voorbeeld 1 
Antwoord 5061 illustreert onder meer het verschil tussen correctoren die wel en geen onderscheid 
maken tussen handel en nijverheid. De eerste corrector gaf 3 punten, de beide derde correctoren 1 
respectievelijk 2 punten en de vijf vierde correctoren allen 1 punt. 
 
De Hollandse nijverheid profiteerde van de Spaanse verovering van Antwerpen omdat ze nu minder 
concurrentie hadden, de handelspositie van Antwerpen nu naar Holland verschoof en dus beter werd 
en omdat veel mensen naar Holland trokken waardoor het dichter bevolkt werd en door die redenen 
dus het middelpunt van de handel werd. 
 
Voorbeeld 2 
Voor antwoord 5373 gaf de eerste corrector 3 punten, de beide derde correctoren 2 respectievelijk 0 
punten en van de zes vierde correctoren gaf er één de score 2, twee de score 1 en twee de score 0 
(terwijl de score van één panellid niet achterhaald kon worden).  

   
Drie voordelen voor de Hollandse nijverheid van de Spaanse verovering van Antwerpen zijn: 

 De val van Antwerpen. Hierdoor kwam de handel naar Amsterdam 
 Rijke kooplieden-regenten vertrokken uit Antwerpen naar Holland en namen daarbij hun 

kapitaal en kennis mee 
 De Schelde werd afgesloten waardoor er geen schepen meer naar Antwerpen konden gaan 

en de handel nog meer in Holland gevestigd werd 
 

Voorbeeld 3 
Antwoord 5713 kreeg van de eerste corrector 3 punten, van de beide derde correctoren 2 
respectievelijk 0 punten en alle zes vierde correctoren kenden 1 punt toe.  

 
‐ De kooplieden en handelaren uit Antwerpen kwamen naar Holland, daardoor nam de kennis 

toe in Holland. 
‐ Door de afsluiting van de Schelde vestigde zich in Holland een stapelmarkt 
‐ Doordat de Schelde was afgesloten en hier meer handel kwam, namen de arbeidsplaatsen 

toe. Dat was een voordeel.  
 
  



63 
 

Voorbeeld 4 
Antwoord 5474 kreeg van de eerste corrector 3 punten, van de beide derde correctoren 2 
respectievelijk 1 punt en van de zes vierde correctoren gaven er drie 3 punten en drie 2 punten.  

1. De Antwerpse haven was niet veilig dus gingen ze naar Hollandse havens voor nijverheid 
producten.  

2. Door de verovering van Antwerpen vluchtte veel mensen naar Holland. Deze mensen gingen 
verder hun werk doen in Holland dus er was een overvloed aan werknemers.  

3. Er waren ook mensen die vluchtte, omdat ze heel rijk waren en veel kennis hadden deze 
hielpen mee aan de financiering en vernieuwing van de nijverheid.  

 
Bij vraag 20 moet de kandidaat zoals gezegd drie voordelen van de Spaanse verovering van 
Antwerpen voor de Hollandse nijverheid noemen. Het beoordelingsmodel noemt vier juiste voordelen. 
De panelleden merken op dat twee van de vier voorbeelden van een juist antwoord in het 
beoordelingsmodel niet wederzijds exclusief zijn. Het eerste voordeel dat er geschoolde 
arbeidskrachten naar Holland kwamen lijkt volgens hen sterk op het vierde voordeel dat de 
immigranten kennis/bedrijfskapitaal meenamen.5 Deze vermeende inhoudelijke overlap bracht de 
panelleden in verwarring. De een gaf een kandidaat die scholing en kennis als twee afzonderlijke 
voordelen noemde de volle 2 punten, terwijl de ander er slechts 1 punt voor over had (omdat hij/zij 
scholing en kennis als equivalenten beschouwde). Overeenkomstig het vierde voordeel uit het 
beoordelingsmodel gaf de een voor het antwoord ‘de immigranten namen hun kennis en kapitaal mee’ 
slechts 1 punt terwijl de ander er 2 punten aan toekende (omdat kennis sterk lijkt op de scholing uit 
het eerste voorbeeld van een juist antwoord uit het beoordelingsmodel). De meest soepele corrector 
kende afzonderlijke punten toe voor kennis, scholing en kapitaal en kwam dan op maximaal drie 
punten (terwijl dat er volgens het beoordelingsmodel slechts 2 hadden mogen zijn). Hieronder geven 
we twee voorbeelden van antwoorden die mede om deze reden zeer verschillend beoordeeld werden. 
 
Voorbeeld 5 
Antwoord 5254 kreeg van de eerste corrector 3 punten, van de beide derde correctoren 1 
respectievelijk 2 punten en van de zes vierde correctoren gaven er drie 2 punten en drie 1 punt.  

     
‐ Handelaren trokken naar het noorden  en namen hun contacten, kapitaal en kennis mee 
‐ Antwerpen was eerst het middelpunt van West-Europa als stapelmarkt. Nu verschoof dit naar 

Amsterdam belangrijkste stapelmarkt van West-Europa. 
‐ Werklieden en bedrijven verschoven naar het Noorden. werklieden namen hun kennis en 

vaardigheden mee.  

  

                                                 
5 Achteraf gezien lijken de panelleden het hier niet bij het rechte eind gehad te hebben. Bij de geschoolde 
arbeidskrachten gaat het met name om (arme) geschoolde wevers en bij de immigranten om rijke fabrikanten. 
Deze twee groepen hebben wel degelijk andersoortige kennis en vaardigheden. De door het panel 
geconstateerde overlap tussen de beide argumenten is derhalve slechts schijnbaar. Dit neemt niet weg dat de 

vraag en het beoordelingsmodel duidelijker geformuleerd hadden kunnen worden.  
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Voorbeeld 6 
Antwoord 5664 kreeg van de eerste corrector 3 punten, van de beide derde 
correctoren 0 respectievelijk 1 punt en van de zes vierde correctoren gaven er 
drie 2 punten, twee 1 punt en één 0 punten. 
      

‐ De kooplieden uit Antwerpen kwamen met hun kennis en ervaring naar Nederland om hier 
verder te werk te ontwikkelen. 

‐ Doordat kooplieden naar Nederland kwamen namen ze ook hun geld en macht mee. Hierdoor 
waren er rijken mensen die gingen investeren. 

‐ De Zeehandel veranderde. Van de Middellandse Zee naar de Atlantische Oceaan.  
 
Aanbevelingen bij vraag 20 
De kandidaat wordt gevraagd naar voordelen voor de nijverheid. Veel van hen noemen echter 
voordelen voor de handel, hetgeen volgens het beoordelingsmodel fout gerekend moet worden. Veel 
correctoren rekenen voordelen voor de handel echter goed (waarbij een van de argumenten was dat 
voordelen voor de handel vaak ook ten goede komen aan de nijverheid). Dit wordt waarschijnlijk mede 
in de hand gewerkt door de inleiding op de vraag waar gesteld wordt dat zowel de Hollandse 
nijverheid als de handel profiteerden van de verovering van Antwerpen door het Spaanse leger.  
Aanbeveling 1. Schrap het woordje handel uit de inleiding op de vraagstelling.  
Aanbeveling 2. Bied de corrector meer steun bij het beoordelen door voorbeelden van veel 
voorkomende en vaak goed gerekende foute antwoorden aan het beoordelingsmodel toe te voegen.  
Neem bijvoorbeeld een opmerking op voordelen voor de handel fout gerekend moeten worden.  
 
Het beoordelingsmodel noemt vier juiste voordelen (van de Spaanse verovering van Antwerpen voor 
de Hollandse nijverheid). Een van de voordelen dat er geschoolde arbeidskrachten naar Holland 
kwamen lijkt sterk op het vierde voordeel dat de immigranten kennis/bedrijfskapitaal meenamen. 
Deze vermeende inhoudelijke overlap bracht de panelleden in verwarring en verschillen in soepelheid 
in de hand te werken.  
Aanbeveling 3: Probeer ogenschijnlijke inhoudelijke overlap tussen juiste antwoorden in het 
beoordelingsmodel te vermijden.  
 
Het beoordelingsmodel bevat vier voorbeelden van een juist antwoord die ieder 1 punt waard zijn met 
een maximum van 3. Als de kandidaat vier juiste antwoorden geeft, kennen sommige correctoren 
volgens de regel ‘1 punt per juist antwoord’ 4 in plaats van 3 punten toe.  
Aanbeveling 4: Probeer beoordelingsmodellen waarbij het aantal inhoudselementen groter is dan de 
maximumscore waar mogelijk en zinvol te vermijden.  
 

5.6 Vraag 21 
 
Vraag 21 confronteert de kandidaat met een bepaalde interpretatie van een schilderij. De kandidaat 
wordt gevraagd deze interpretatie te ondersteunen, door met twee elementen uit het schilderij uit te 
leggen dat de schilder Amsterdam als centrum van de wereld zag en vervolgens twee argumenten te 
noemen die deze interpretatie ondersteunen. De bron is hieronder onverkort weergegeven: 
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1. Alles is om de stedenmaagd heen gezet; de vrouw is echt het middelpunt, iedereen kijkt die kant uit 
op het schilderij.  
2. De vrouw zit iets hoger dan de rest, vaak wil dat zeggen dat iets meer status heeft dan de rest. 
Het was terecht, omdat: 
> Amsterdam de grootste stapelmarkt had. Daarom was het het centrum.   
> De Amsterdamse export was het hoogst vanwege de handel op de Oostzee. Dus vormde het een 
centrum.  

 
Voorbeeld 2 
Onderstaand onderdeel van antwoord 5196 betreft eveneens een kunsthistorisch antwoord dat 
verschillend beoordeeld werd.  
 

‐ Twee elementen met bron: 
1. De Amsterdamse stedenmaagd zit in het midden, dus in het centrum. 

 
Een ander veel voorkomend antwoord dat in het eerste deel van het beoordelingsmodel ontbreekt, is 
Mercurius met als uitleg dat hij god van de handel en boodschapper van de goden is. De reden dat dit 
juiste antwoord in het beoordelingsmodel ontbreekt, is wellicht dat deze informatie letterlijk in de bron 
genoemd wordt, zonder dat de vraag of het beoordelingsmodel een bepaling bevat dat de kandidaat 
de bron bij de beantwoording niet mag gebruiken. Eigenlijk is hier dus sprake van een ‘weggegevertje’ 
dat waarschijnlijk niet in het beoordelingsmodel had mogen voorkomen.  
 
Voorbeeld 3 
Onderstaand onderdeel van antwoord 5196 rekent de ene corrector goed en de ander fout.  
 
Achter de Amsterdamse stedenmaagd staat Mercurius, hij is de God van de handel. Amsterdam 
stond bekend om handel. 
 
Een antwoord dat in het tweede gedeelte van het voorbeeld van een juist antwoord ontbreekt, is dat er 
in Amsterdam zeer veel kooplieden/handelaren gevestigd waren. Dit niet in de bron genoemd 
antwoord verklaart mede waarom Amsterdam destijds het centrum van de wereld was en zou dus 
goed gerekend kunnen worden. Sommige panelleden wilden dit antwoord goed rekenen.6 Antwoord 
5716 kreeg van de eerste corrector 3 punten, van de beide derde correctoren ieder 1 punt en van de 
zes vierde correctoren gaf er één 1 punt, drie 3 punten en twee 2 punten. De ene corrector rekende 
het antwoord ‘In Amsterdam waren de belangrijkste en meeste kooplieden in de wereld’ goed terwijl 
de ander het geen punt waard vond.  
 
De stedenmaagd houdt de wereldbol vast. Ze heeft haar hand op de wereld. zij heeft de macht 
over de wereld.  
Achter haar staat de god van de handel. Ze wordt door hem gesteunt. Zij heeft dus ook de macht 
over de handel. En wat dat betreft is Amsterdam ook het centrum van de wereld. 
In Amsterdam waren de belangrijkste en de meeste kooplieden in de wereld. 
De VOC en WIC handelden over de gehele wereld. En stonden daar bekend om in de gehele 
wereld.  
 
Bij de eerste deelvraag moet de kandidaat de interpretatie van het schilderij aan de hand van twee 
elementen uit het schilderij uitleggen. Het eerste voorschrift uit het beoordelingsmodel beschrijft drie 

                                                 
6 Achteraf gezien zijn er volgens de examenmaker ook argumenten om het antwoord dat er in Amsterdam zeer 
veel kooplieden/handelaren gevestigd waren fout te rekenen. Het begrip stapelmarkt impliceert reeds dat er in 
Amsterdam veel kooplieden gevestigd waren. Het aantal kooplieden is dus niet zo relevant, er woonden er ook 
veel in Hoorn en Kampen en zeker veel meer in steden die in die tijd veel groter waren, zoals Parijs en Londen. 
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elementen aan de hand waarvan de kandidaat de juistheid van de interpretatie kan ondersteunen door 
uit te leggen dat de schilder Amsterdam als centrum van de wereld afbeeldt. Blijkens de vraagstelling 
‘ondersteun de interpretatie door met twee elementen uit het schilderij uit te leggen ….’ moet de 
kandidaat niet alleen een juist element noemen, maar ook een juiste uitleg geven. Conform algemene 
regel 3.6 moet de corrector 0 punten toekennen als de gevraagde uitleg ontbreekt of fout is (tenzij in 
het beoordelingsmodel anders is aangegeven). Soepele correctoren geven dat ene punt echter ook 
als de gevraagde uitleg ontbreekt dan wel fout is, terwijl anderen conform algemene regel 3.6 een juist 
element èn een juiste uitleg eisen. Deze verschillen in soepelheid worden mogelijk in de hand gewerkt 
door een inconsistentie in het eerste voorschrift van het beoordelingsmodel. Het eerste voorschrift 
beschrijft bij de eerste twee elementen zowel het element zelf als de bijbehorende uitleg, namelijk hoe 
dat element duidelijk maakt dat Amsterdam de wereld(handel) beheerst. Merkwaardig genoeg wordt 
bij het derde element volstaan met een feitelijke beschrijving van het desbetreffende element en blijft 
de nadere uitleg achterwege. Het is denkbaar dat deze inconsistentie binnen het eerste voorschrift 
correctoren in verwarring heeft gebracht over de vraag of zij de uitleg moeten meetellen bij het 
toekennen van punten. Hieronder staan twee voorbeelden van antwoorden waarbij een uitleg 
ontbreekt maar die veel correctoren desondanks goed rekenden (antwoord 5783 en 5786 ).  
 
Voorbeeld 1 
Antwoord 5783 kreeg van de eerste corrector 4 punten, de beide derde correctoren gaven 2 punten 
en van de zes vierde correctoren gaven er vier 3 punten, één 2 punten en één 1 punt.  
 

‐ De vrouw in het midden ‘de Amsterdamse stedenmaagd heeft haar hand op de wereldbol. 
‐ Achter haar zie je veel schepen en ze is omgeven met kooplieden en handelaren.  

 
Voorbeeld 2 
Antwoord 5786 kreeg van de eerste corrector 4 punten, de beide derde correctoren gaven 2 punten 
en van de zes vierde correctoren gaven er een 4 punten, een 3 punten en vier 2 punten.  
 
Elementen: 
1e: de stedenmaagd heeft haar arm zo op de wereldbol liggen dat het lijkt alsof het van haar is 
2e: De god van de handel ziet dit en laat het toe.  
 
Een andere oorzaak van verschillen tussen correctoren in soepelheid is dat correctoren die zowel een 
juist element als een juiste uitleg eisen van mening verschillen over wat onder een juiste uitleg moet 
worden volstaan. Strengere panelleden eisen dat de uitleg volledig expliciet is, terwijl hun soepelere 
collega’s genoegen nemen met een minder duidelijk antwoord. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij 
het volgende onderdeel van het al eerder besproken antwoord 5196:  
 
Achter de Amsterdamse stedenmaagd staat Mercurius, hij is de God van de handel. Amsterdam 
stond bekend om handel. 
 
Bij de beantwoording van de (tweede) deelvraag naar een argumentatie voor de interpretatie van de 
schilder geeft de tussen haakjes geplaats tekst ‘(zonder bron)’ aan dat de kandidaat de bron niet mag 
gebruiken. Sommige kandidaten gebruiken de bron echter toch, zonder dat de corrector het antwoord 
fout rekent. Een mogelijke oorzaak is dat de tussen haakjes geplaatste tekst in de vraagstelling weinig 
opvalt. Waarschijnlijk heeft een deel van de kandidaten en correctoren hier overheen gelezen. Twee 
voorbeelden een onderdeel van een antwoord dat de ene corrector terecht fout rekent en de ander ten 
onrechte goed zijn hieronder weergegeven (beide van examenwerk 5703): 
 
je ziet veel goederen waarin gehandeld wordt (bijv. goud/zilver) 
 
je ziet mensen uit allerlei werelddelen, bijv. links staan Egyptische mensen met een kameel 
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Tot slot meende het panel de volgende vakinhoudelijke onvolkomenheden in het beoordelingsmodel 
te ontdekken (die aanleiding kunnen geven tot verschillen tussen correctoren in soepelheid):  
 De hoorn des overvloed wijst volgens het panel niet zozeer op Amsterdam als centrum van de 

wereld als wel op Amsterdam als een welvarende stad. 
 Amsterdam was destijds volgens het panel niet het centrum van de hele wereld, maar hooguit van 

West-Europa. Verder was Amsterdam niet zozeer het centrum van de wereld als van de 
wereldhandel. Denk bijvoorbeeld aan China. Overigens pareerde de examenmaker deze kritiek 
door erop te wijzen dat de kandidaat de opdracht overeenkomstig de vraagstelling moet uitvoeren, 
ook al zou de interpretatie van het schilderij in het examen niet juist zijn. Achteraf gezien lijkt het 
panel het hier niet bij het rechte eind gehad te hebben. De naam van het schilderij is ‘Amsterdam 
caput mundi’. De makers (of naamgevers) van het schilderij vonden Amsterdam dus wel het 
centrum van de wereld en hebben die suggestie dus wel degelijk gewekt. 

 Overeenkomstig het derde element van het eerste beoordelingsschaaltje moeten correctoren voor 
een antwoord dat ernaar verwijst dat mensen (exotische) handelswaar naar Amsterdam brengen 
één punt toekennen. De vierde correctoren merken op dat dit element niet goed uit het schilderij 
valt op te maken. Dit verklaart mogelijk waarom kandidaten dit element niet of nauwelijks in hun 
antwoorden noemen.  

 
Aanbevelingen bij vraag 21 
De panelleden zijn van mening dat het beoordelingsmodel niet volledig is. Volgens hen ontbreken 
kunsthistorische verklaringen, Mercurius als god van de handel en boodschapper van de goden en dat 
er destijds in Amsterdam de meeste kooplieden en handelaren gevestigd waren (als een van de 
verklaringen voor Amsterdam als centrum van de wereld). De een gaf voor dergelijke antwoorden wel 
punten en de ander niet.  
Aanbeveling 1: Gebruik het type beoordelingsmodel waarbij met een voorbeeld van een juist antwoord 
wordt volstaan alleen als het mogelijk is om de verzameling van mogelijke antwoorden nagenoeg 
uitputtend te beschrijven en de corrector alleen in uitzonderingsgevallen een beroep hoeft doen op 
algemene regel 3.3. 
Aanbeveling  2:  Probeer zo mogelijk alle antwoorden van kandidaten in het beoordelingsmodel onder 
te brengen. Lukt dat niet, schrap dan de vraag of kies voor een minder open vraagtype.  
 
Bij de eerste deelvraag moet de kandidaat om telkens 1 punt te krijgen niet alleen een juist element 
noemen, maar ook een juiste uitleg geven. Soepele correctoren geven dat ene punt echter ook als de 
gevraagde uitleg ontbreekt dan wel fout is, terwijl anderen conform algemene regel 3.6 een juist 
element èn een juiste uitleg eisen. Deze verschillen in soepelheid worden mogelijk in de hand gewerkt 
door een inconsistentie in het eerste voorschrift van het beoordelingsmodel.  
Aanbeveling 3: Maak correctoren er op attent dat een juist element zonder een juiste toelichting geen 
punt oplevert door algemene regel 3.6  in het beoordelingsmodel te herhalen.  
Aanbeveling 4: Probeer inconsistenties binnen een voorschrift te vermijden door als naast een 
element ook een uitleg vereist is altijd beide in het beoordelingsmodel op te nemen.  
 
De tussen haakjes geplaatste tekst ‘(zonder bron)’ in de vraag geeft aan dat de kandidaat de bron niet 
mag gebruiken. Sommige kandidaten gebruiken de bron echter toch,  zonder dat de corrector het 
antwoord fout rekent.  
Aanbeveling 5: Bied de corrector meer steun bij het beoordelen door voorbeelden van veel 
voorkomende en vaak goed gerekende foute antwoorden aan het beoordelingsmodel toe te voegen.   
Maak kandidaten en correctoren er in de vraagstelling en het beoordelingsmodel beter op attent dat 
antwoorden waarbij de bron gebruikt wordt fout gerekend moeten worden.  
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Beide schaaltjes van het beoordelingsmodel bevatten drie voorbeelden van een juist antwoord die 
ieder 1 punt waard zijn met een maximum van 2. Als de kandidaat drie juiste antwoorden geeft, 
kennen sommige correctoren volgens de regel ‘1 punt per juist antwoord’ 3 in plaats van 2 punten toe.  
Aanbeveling 6: Probeer beoordelingsmodellen waarbij het aantal inhoudselementen groter is dan het 
maximumscore waar mogelijk en zinvol te vermijden.  
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6 Resultaten tweede onderzoeksvraag tehatex havo 
 
De tweede onderzoeksvraag luidde ‘In hoeverre hangt het verschil tussen de scores van de eerste en 
derde correctie samen met kenmerken van de vraag en het beoordelingsmodel (denk bijvoorbeeld 
aan de openheid van de vraagstelling en de mate van sturing die het correctievoorschrift biedt)?’. Ter 
beantwoording van deze vraag hebben zes vierde correctoren een selectie van zestig antwoorden op 
vijf vragen uit het examen nogmaals nagekeken (in het als eerste uitgevoerde deelonderzoek). Voor 
elk van de vragen 13, 16, 18, 20 en 32 zijn twaalf antwoorden opnieuw gecorrigeerd. Voor deze vijf 
vragen is gekozen omdat ze van alle dertig vragen de grootste bijdrage leverden aan het verschil 
tussen de scores van de eerste en derde correctoren. Bij deze vijf vragen was het gemiddeld verschil 
tussen de scores van de eerste en de derde correctoren het sterkst positief. In de beschrijving van de 
resultaten wordt de examenmaker als vierde corrector beschouwd. Zijn scores spelen echter geen rol 
bij de berekening van de zogeheten ‘ware score’ die bestaat uit het gemiddelde van de vijf panelleden.  
 

6.1  Eerste, derde en vierde correctie 
 
Door de scores van de eerste en derde correctoren af te zetten tegen de ware score van het panel 
van vierde correctoren, kan worden bepaald in hoeverre de eerste correctoren bij deze vijf vragen te 
soepel beoordeelden dan wel dat de derde correctoren te streng waren. In Figuur 9 zijn de 
gemiddelde scores van de drie groepen correctoren over de vijf vragen weergegeven. Te zien is dat 
de scores van de vierde correctoren gemiddeld wat dichter in de buurt van de derde correctoren liggen 
dan van de eerste correctoren.  
 

 
Figuur 9 
Gemiddelde scores van de eerste, derde en vierde correctoren  
 
In Figuur 10 zijn de gemiddelde scores van de eerste, derde en vierde correctoren per vraag 
weergegeven. Bij vraag 18 houdt de ware score ongeveer in het midden tussen de gemiddelden van 
eerste en derde correctoren, maar bij vraag 13, 16 20 en 32 ligt de ware score dicht tegen het 
gemiddelde van de derde correctoren aan of daar iets onder. Kennelijk hebben de eerste correctoren 
eerder te soepel beoordeeld dan dat de derde correctoren te streng waren.  

Vierde correctoren (ware 
score)

Derde correctorenEerste correctoren

G
em

id
d

el
d

e

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0



 

Figuur 1
Gemidde
 

6.2 V
 
Vraag 13
kandidaa
 

 

0 
elde scores v

raag 13 

3 gaat over d
at moet eers

van de eerst

de ruimtewee
t twee afbee

e, derde en v

ergave in han
eldingen bekij

vierde correc

ndschriften i
ijken die hier

 

ctoren per vr

n de romaan
ronder verkle

raag 

nse en gotisc
eind zijn wee

 

che stijl. De 
ergeven.  

72 



 

In de inle
dat het h
de manie
noemvra
 

 
Bij deze 
bestaat u
voorschr
drie. Elk 
Het beoo
 

 
 
Resultat
De eerst
hebben 
weergeg
punten, t
De ware
examenm
eerste co
bedraag
overeens
panelled
 
 

eiding op de 
handschrift o
er waarop ru
aag die als vo

vraag kan d
uit twee voor
rift bevat een
juist antwoo

ordelingsmod

ten vraag 13
te corrector, 
ieder twaalf 

geven in Tab
terwijl de bei

e score zoals
maker) bedra
orrector. Het
t 60% (bij vij
stemming op

den zijn het re

vraag wordt
p afbeelding

uimte gesugg
olgt is geform

e kandidaat 
rschriften, ied
n opsomming
ord levert de 
del is hierond

3 
de beide der
antwoorden 
el 19. De ee
ide derde co
 bepaald doo
aagt 1.3 en l
t gemiddelde
f scorecateg
p basis van t
edelijk met e

 

t de kandidaa
g 10 tot de go
gereerd word
muleerd: 

maximaal vi
der met een 
g van vier jui
kandidaat 1 
der onverkor

rde corrector
van evenzov
rste correcto
rrectoren er 
or het panel 
igt dus dicht

e percentage
gorieën). Coh
oeval – bedr

elkaar eens o

at verteld da
otiek wordt g
dt binnen de 

er punten be
schaaltje me
ste antwoord
punt op met
rt weergegev

ren, de vijf vi
veel kandida
or waardeerd
gemiddeld .9
van de vijf  v

ter bij de sco
e exacte over
hen’s Kappa 
raagt .46 en 
over de hoog

t het handsc
erekend en d
initialen. De 

ehalen. Het b
et de toegest
den en bij he
t een maximu
ven: 

ierde correct
aten beoorde
de deze twaa
9 respectieve
vierde correc
res van de d
reenstemmin
– een maat 
kan als midd

gte van de to

hrift op afbee
dat dat onde
vraag is een

bijbehorende
tane scores 

et tweede voo
um van 2 pun

toren en de e
eld. Hun gem

alf antwoorde
elijk 1.1 punt

ctoren (exclus
derde correct
ng tussen de 
die corrigeer

delmatig word
e te kennen 

elding 9 rom
er meer te zie
n zogenaamd

 

e beoordeling
0, 1 en 2. He
orschrift zijn 
nten per sch

examenmake
middelde sco
en met gemid
ten aan toek
sief de 
toren dan va
 vijf panelled
rt voor 
rden beoorde
scores.  

73 

maans is, 
en is aan 
de 

gsmodel 
et eerste 
het er 

haaltje. 

er 
ores zijn 
ddeld 2.9 

kenden. 

n de 
den 

eeld. De 



74 
 

Tabel 19 
Gemiddelde scores bij vraag 13 
 

Eerste 
corrector 

Derde correctoren Vierde correctoren 

 Eerste Tweede Gemid-
delde 

M BE BH BA BB Ware 
score 

H 

2.92 1.25 .92 1.08 1.25 1.17 1.25 1.50 1.08 1.25 1.42 

 
Mogelijke oorzaken van verschillen in soepelheid bij vraag 13 
Verschillen tussen correctoren in soepelheid kunnen op verschillende wijze tot stand komen. 
Hieronder bespreken we enkele verschillen die mogelijk samenhangen met kenmerken van de vraag 
en/of het beoordelingsmodel. 
 
Aansluiting beoordelingsmodel op vraagstelling 
De eenvoud van de vraagstelling staat op gespannen voet met de lengte en complexiteit van de 
inhoudselementen van het beoordelingsmodel. De vraag is een eenvoudige noemvraag waarbij de 
kandidaat de twee aspecten van de ruimteweergave alleen maar hoeft te noemen en dus kan volstaan 
met een kort en kernachtig antwoord; een toelichting of motivering is niet vereist. Het 
beoordelingsmodel bestaat daarentegen uit lange, vaak complexe zinnen. Een voorbeeld is de 
woordrijke formulering van het aspect ruimtelijkheid: ‘De ruimtelijkheid van de bank is onduidelijk en 
dus nog geen correcte perspectivistische constructie (enerzijds lijkt het een rechte bank zonder 
leuningen, anderzijds lijken de figuren dieper te zitten dan de dieren en/of lijkt het of de zijkanten 
enigszins naar achteren convergeren)’.   
Daarnaast bevat het beoordelingsmodel vaktermen die kandidaten uitzonderingen daargelaten niet 
snel zullen gebruiken. Leerlingen formuleren aspecten van de ruimteweergave maar zelden in termen 
die in het beoordelingsmodel voorkomen. In het beste geval vormen de antwoorden goed gelukte 
parafrases van een of meer elementen uit het beoordelingsmodel. Correctoren blijken het 
beoordelingsmodel eerst te moeten vereenvoudigen en ‘vertalen’ alvorens het op de antwoorden van 
de kandidaten te kunnen toepassen. Dit vertaalprobleem roept de vraag op hoe precies een aspect 
van de ruimteweergave verwoord moet zijn het punt te mogen toekennen. Correctoren verschillen van 
mening over de vraag of uit de formulering geconcludeerd kan worden dat de kandidaat de essentie 
van de leerstof begrepen heeft. De een geeft de kandidaat het voordeel van de twijfel, terwijl de ander 
daartoe niet genegen is. De een laat zich leiden door wat er staat, terwijl de ander meer tot 
interpretatie van het antwoord van de kandidaat bereid is. De een interpreteert het antwoord in de 
geest van het beoordelingsmodel, maar de ander doet dat niet. Hieronder geven we enkele 
voorbeelden van aspecten uit het beoordelingsmodel die aanleiding gaven tot verschillen tussen 
correctoren in soepelheid (waarbij het taalgebruik van de kandidaat volledig intact gelaten is).  
 
Voorbeeld 1 
De vierde correctoren verschillen van mening of de term ‘plat’ een voldoende exacte en diepgaande 
omschrijving van de term ‘vlak’ uit het beoordelingsmodel was. Voor antwoord 6386 gaf de eerste 
corrector 4 punten, de beide derde correctoren 1 respectievelijk 2 punten en van de zes vierde 
correctoren gaf er één de score 2 en vijf gaven de score 1.  
 
Romaans: 
-   Geen diepte door achtergrond ook plat uit te beelden 
-   alles heel plat door niet klopende anatomie 
Gotiek: 
-   al meer diepte door gebruik van vormen in achtergrond 
-   minder plat door beter klopende anatomie 
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Voorbeeld 2 
De vierde correctoren verschilden van mening over de vraag in hoeverre antwoorden zoals ‘er zit 
meer 3D in’, ‘driedimensionaal’ en de ‘lichamen kregen al meer vorm’  als bewijs voor begrip van de 
vormgevingsaspect plastisch en ruimtelijkheid uit het beoordelingsmodel beschouwd mogen worden. 
Dat wordt duidelijk uit antwoord 6515 dat van de eerste corrector 4 punten kreeg, van de beide derde 
correctoren 3 respectievelijk 1 punt van de zes vierde correctoren gaven er twee 4 punten, twee 3 
punten en twee 2 punten.  
 
afbeelding 9: 
1. het is allemaal heel plat, de vormen van de personen zijn niet goed zichtbaar de personen zijn niet 

plastisch. 
2. de achtergrond is een gekleurd vlak later in de gotiek wordt dat gekleurde vlak een landschap. 
afbeelding 10: 
1. er zit meer 3D in door het bankje waarop ze zitten, ze kan het lichaam onder de kleding zien, de 

lichamen krijgen al meer vormen 
2. de gezichten worden gedetaleerde er is meer gevoel in de gezichten te zien.  
 
Voorbeeld 3 
Antwoord 6244 kreeg van de eerste corrector 3 punten, de beide derde correctoren gaven 1 
respectievelijk 2 punten en van de zes derde correctoren kenden er twee 3 punten en vier 2 punten 
toe.  
 
Afb. 9: (robuuste letters) platte weergave van de personen, statische weergave 
Afb. 10: * schaduweffecten in de personen 
               * ze zitten ergens op. Dat geeft diepte aan.  

 
Beoordelingsproblemen bij korte en gestructureerde antwoorden 
De vraag is geformuleerd als een noemvraag waarbij de kandidaat van elke stijl twee kenmerkende 
aspecten van de vormgeving moet noemen. De vraagstelling is open in de zin dat de kandidaat zelf 
mag bepalen hoe lang het antwoord is en hoe hij of zij het wil structureren. De lengte en structurering 
van de antwoorden blijkt dan ook sterk van kandidaat tot kandidaat te verschillen. Een deel van de 
kandidaat geeft een kernachtig en relatief goed gestructureerd antwoord. De kandidaat  brengt de 
structurering aan door middel van bijvoorbeeld aandachtsstreepjes, cijfers of korte zinnen die telkens 
op een nieuwe regel beginnen. Korte en goed gestructureerde antwoorden passen goed bij het 
analytische karakter van het beoordelingsmodel. Toch deden zich ook bij deze ogenschijnlijk makkelijk 
te beoordelen antwoorden verschillen in soepelheid voor. Hieronder geven we een voorbeeld van een 
kort antwoord dat via aandachtsstreepjes gestructureerd is en dat toch tot aanzienlijke verschillen 
tussen correctoren aanleiding gaf.  
 
Voorbeeld  
Antwoord 6566 is een voorbeeld van een kort en bondig antwoord dat mede daardoor gemakkelijk te 
beoordelen zou moeten zijn. De eerste corrector kent er 2 punten aan toe, de beide derde correctoren 
1 respectievelijk 0 punten en van de zes vierde correctoren gaven er drie 1 punt en drie 0 punten.  
 
Afbeelding 9 
‐ lijnasspecten 
‐ kleur 
afbeelding 10 
‐ overlapping  
‐ verschil tussen voor- en achtergrond 
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De kandidaat geeft behalve het gevraagde aspect een nadere toelichting of verduidelijking 
Een deel van de kandidaten geeft bij een aandachtsstreepje behalve een omschrijving van een 
vormgevingsaspect ook een nadere verduidelijking of toelichting. Verschillen tussen correctoren 
ontstaan als het vormgevingsaspect juist is, maar de verduidelijking of toelichting niet relevant of niet 
juist is. Voor een dergelijk antwoord moet één punt worden toegekend. Immers, de kandidaat hoeft het 
aspect alleen maar te noemen; een nadere toelichting of verduidelijking is niet verplicht en zou de 
kandidaat dan ook niet aangerekend mogen worden. Strenge correctoren eisen echter dat zowel het 
aspect als de toelichting juist zijn, terwijl soepelere correctoren de foute toelichting simpelweg 
negeren. Strengere correctoren motiveren hun beoordelingsgedrag door ernaar te verwijzen dat uit de 
foute toelichting blijkt dat de kandidaat de stof niet echt begrepen heeft en kennen dat ene punt dan 
niet toe.   
 
Meer antwoorden dan gevraagd  
De kandidaat moet zoals gezegd van elke afbeelding twee aspecten van de ruimteweergave noemen 
die kenmerkend zijn voor de betreffende stijl. Het voorblad van het examenboekje vermeldt dat de 
kandidaat niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) mag geven dan er worden gevraagd. 
Desalniettemin noemen veel kandidaten meer dan twee aspecten, soms binnen hetzelfde 
aandachtsstreepje, bullet, cijfer of zin. Volgens algemene regel 3.5 uit het correctievoorschrift mag de 
corrector dan alleen de twee eerstgegeven antwoorden beoordelen; het derde en volgende aspect 
mag niet in de beoordeling betrokken worden, ook al is het antwoord goed. Strenge correctoren 
houden zich aan deze regel. Zij verdenken kandidaten die drie of meer aspecten noemen van 
‘prijsschieten’ of ‘hoe meer kansen hoe meer geluk’ en willen deze strategie niet belonen. Soepele 
correctoren lijken blij met ieder juist aspect en kijken niet naar het aantal aspecten. Ook panelleden 
bleken zich hierbij in eerste instantie wel eens te vergissen, maar werden dan door hun collega’s op 
de vingers getikt.  
 
Zelfde aspect meermaals opvoeren  
Sommige kandidaten voeren eenzelfde aspect op als kenmerk van zowel de romaanse als de 
gotische stijl. De ene corrector kent hiervoor 1 punt toe en de ander 0 punten. Strenge correctoren 
vermoeden dat kandidaten die eenzelfde antwoord twee keer opvoeren weten dat het antwoord een 
relevant onderscheidend kenmerk van beide stijlen is, maar niet voor welke stijl het kenmerkend is. 
Overeenkomstig het beoordelingsmodel moet de corrector in dit geval 1 punt toekennen, maar 
sommigen doen dan niet omdat zij gokgedrag van kandidaten niet willen belonen en/of omdat zij 
vinden dat de kandidaat de stof onvoldoende beheerst om dat ene punt te mogen toekennen.  
 
Voorbeeld 
In antwoord 6387 presenteert de kandidaat dezelfde uitstekende voet als een kenmerk van beide 
stijlen. Dit antwoord kreeg van de eerste corrector 2 punten, van de beide derde correctoren 0 
respectievelijk 1 punt  en van de zes vierde correctoren gaven er twee 1 punt en vier 0 punten.  
 
afbeelding 9: ze staan los van de achtergrond 
                        de voet van de man staat buiten de letter ‘O’ 
afbeelding 10: Door het plan van de afbeelding 

                 de voet van de man steekt buiten de letter ‘S’ 
 
Het gebruik van tekst tussen haakjes 
In het antwoord heeft de kandidaat een of meer woorden tussen haakjes geplaatst. De ene corrector 
betrekt deze tussen haakjes geplaatste tekst in de beoordeling (vooral als deze tekst vakinhoudelijk 
juist is) en de ander doet dat niet (vooral als de tekst niet juist is).   
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Onduidelijkheid over het aantal en de afgrenzing van genoemde aspecten 
Een deel van de kandidaten geeft een langer en ongestructureerd antwoord in de vorm van een 
aaneengesloten tekst zonder aandachtsstreepjes, bullets, cijfers, zinnen die op een nieuwe regel 
beginnen en dergelijke. Bij deze langere antwoorden is vaak niet onmiddellijk duidelijk hoeveel 
aspecten de kandidaat genoemd heeft en waar de grens tussen deze aspecten in de tekst van het 
antwoord getrokken moet worden. Analytisch beoordelende docenten proberen de tekst in 
beoordeelbare tekstdelen te ontleden die overeenkomen met onderdelen van het beoordelingsmodel. 
Dit is een lastige klus die vaak tot verschillende uitkomsten leidt. De ene corrector onderscheidt meer 
beoordeelbare aspecten in het antwoord van de kandidaat dan de ander, met verschillende scores als 
mogelijk gevolg. Er zijn echter ook correctoren die dan meer holistische te werk gaan. Zij kennen de 
scores veel meer toe op basis van de algemene indruk die het antwoord op hen maakt.  Een 
veelgehoorde motivering is  ‘Ik denk dat deze leerling wel zo ongeveer begrepen heeft waar het hier 
om gaat, al staat het er niet als zodanig, en dus ken ik één punt toe’ (en geen twee).  
 
Voorbeeld  
Een voorbeeld van een antwoord waarbij de grenzen van de aspecten niet direct duidelijk zijn, is 
antwoord 6787. Dat kreeg van de eerste corrector 3 punten, van de beide derde correctoren 
respectievelijk 2 en 0 punten en alle zes vierde correctoren kenden de score 0 toe. 

13. In afbeelding 9: is er buiten ‘Christus’ en ‘de Kerk’ geen plaats. Ook omhelzen 
Christus en de Kerk elkaar innig, voor deze innige omhelzing is niet genoeg plaats. Als 
ze elkaar niet zouden omhelzen, zou er geen plaats zijn voor alle twee. Het lijkt wel of 
ze zichzelf proberen zo klein mogelijk te maken om in de afbeelding te passen. Ze  
lijken zich nauwelijks te kunnen bewegen. Dit is allemaal kenmerkend voor de  
romaanse stijl. Er wordt weinig ruimte gesuggereerd. 
In afbeelding 10: Is er naast de twee dames ruimte voor een bank, een boom, een hond 
en een konijn. Ook houden beide dames hun armen open. Er is genoeg ruimte en ze  
kunnen zich vrij bewegen. Dit is kenmerkend voor de gotiek. Omdat in de gotiek meer 
ruimte wordt gesuggereerd.  
 
Het omgaan met niet aan de vraagstelling gerelateerde ‘ballast’ 
Langere en ongestructureerde antwoorden bevatten naast vakinhoudelijk juiste informatie vaak 
informatie die niet direct aan de vraagstelling gerelateerd is of die pertinent onjuist. Deze ‘ballast’ kan 
zowel vakinhoudelijk juist als onjuist zijn. Stel een kandidaat geeft in één zin twee aspecten waarvan 
het eerste vraaggerelateerd en juist is en het tweede niet-vraaggerelateerd en vakinhoudelijk apert 
onjuist. Correctoren verschillen in de mate waarin zij de kandidaat deze onjuiste informatie 
aanrekenen: de een doet dat niet en geeft één punt en de ander doet dat wel en kent nul punten toe 
omdat uit het tweede element blijkt dat de kandidaat de stof eigenlijk niet begrepen heeft of omdat hij 
of zij ‘prijsschieten’ wil afstraffen.  
 
Voorbeeld 
Antwoord 6181 is een voorbeeld van een lang antwoord waarin de omschrijving van de kenmerken 
van de desbetreffende stijl niet via bijvoorbeeld aandachtsstreepjes onderscheiden zijn. Het kreeg van 
de eerste corrector 3 punten, van de beide derde correctoren 2 respectievelijk 1 punt en van de zes 
vierde correctoren gaf er één de score 3, een de score 2, drie de score 1 en één de score 0.  
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Afbeelding 9: Hier wordt vooral gewerkt met complimentaire kleuren en met cirkels binnen de O zelf 
om ruimte te creëren. Ook door de verschillende maten van dikte van de cirkels wordt ruimteweergave 
gemaakt. De mensen staan in de O en doordat de voeten iets over de rand heen komen krijg je 
ruimte. Het is een meer vlakke stijl met veel decoratie. 
Afbeelding 10: Hierbij lijkt het of de twee figuren in de S zitten. Waardoor je de S een beetje 3-
dimensionaal ziet. Bij deze letter is niet veel decoratie als bij de Romaanse stijl. Alleen een paar 
frumeltjes hier en daar. De mensen die erin zitten en de achtergrond zijn donker en een beetje met 
dezelfde gemaakt > donkerblauw en iets lichter blauw en hetzelfde met bruin. Daardoor krijg je een 
geheel. Doordat de mensen erin zitten en 1 voet over de S krijg je de ruimte.  
 
Aantal inhoudselementen anders dan aantal scorepunten 
Het beoordelingsmodel bestaat uit twee schaaltjes met drie juiste antwoorden die elk 1 punt waard zijn 
met een maximum van 2. Heeft de kandidaat drie antwoorden juist, mag de corrector toch slechts 2 
punten toekennen. De ongebruikelijke toewijzing van punten aan antwoorden kan als onrechtvaardig 
ervaren worden en beoordelingsfouten in de hand werken. Correctoren gaan dan te werk volgens de 
regel ‘een punt per juist antwoord’ en kennen 1 punt teveel toe als de kandidaat drie juiste antwoorden 
geeft.  
 
Aanbevelingen vraag 13 
De openheid van de vraag leidt tot antwoorden die sterk verschillen qua lengte en structurering. Deze 
variatie in de antwoorden bemoeilijkt de correctie en leidt tot verschillen in soepelheid.  
Aanbeveling 1: Maak de vraag minder open door restricties op te leggen aan de beantwoording. Zeg 
kandidaten bijvoorbeeld kort en kernachtig te formuleren.  
Aanbeveling 2: Zeg kandidaten dat ze hun antwoord door middel van aandachtsstreepjes (of 
anderszins) moeten structuren en dat ze per aandachtsstreepje niet meer dan één vormgevingsaspect 
mogen noemen.  
 
De vraag is een eenvoudige noemvraag waarbij de kandidaat met korte antwoorden kan volstaan, 
terwijl het beoordelingsmodel uit lange en complexe zinnen bestaat. Elk inhoudselement van het 
beoordelingsmodel bevat meerdere kenmerken van een goed antwoord, zonder dat duidelijk is 
hoeveel en welke kenmerken in het antwoord van de kandidaat aanwezig moeten zijn om dat ene 
punt te mogen toekennen. Een strenge corrector eist dat alle kenmerken aanwezig zijn en een 
soepele collega vindt één of twee kenmerken al voldoende voor één punt.  
Aanbeveling 3: Vereenvoudig het beoordelingsmodel door de zinnen in te korten en ze minder 
complex te maken (zie bijvoorbeeld af van het gebruik van een dubbele punt in de omschrijving van 
inhoudselementen).  
Aanbeveling 4: Noem per inhoudselement slechts één kenmerk. Is dat niet mogelijk of zinvol, neem 
dan een opmerking op dat alle genoemde kenmerken in het antwoord aanwezig moeten zijn om dat 
ene punt te mogen toekennen. Een andere mogelijk is de dichotome scoring te vervangen door 
polytome scoring en dan precies aan te geven hoe de corrector de onderscheiden prestaties kan 
herkennen en er punten aan moet toekennen.  
 
Kandidaten noemen vaak meer dan de twee gevraagde vormgevingskenmerken, soms zelfs binnen 
één en hetzelfde aandachtsstreepje (of bullet, cijfer e.d.). Correctoren lijken algemene regel 3.5 dat 
derde en volgende kenmerken niet in de beoordeling betrokken mogen worden vaak niet toe te 
passen.  
Aanbeveling 5: Neem onderaan het beoordelingsmodel een verwijzing op naar algemene regel 3.5 
van het beoordelingsmodel.  
 
Een deel van de kandidaten voorziet een juist vormgevingskenmerk ongevraagd van een foute 
toelichting, uitleg of voorbeeld. Verschillen in soepelheid ontstaan waar de ene corrector de kandidaat 
bestraft voor die onjuiste toevoeging (score 0) en de ander dat niet doet (score 1).  
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punten zijn drie juiste goede antwoorden nodig, voor één punt twee juiste antwoorden en voor minder 
dan twee juiste antwoorden mag de corrector geen punten toekennen. Het panel vraagt zich af 
waarom niet simpelweg gekozen is voor één punt per juist antwoord. De ongebruikelijke toewijzing 
van punten aan antwoorden wordt als irritant en onnodig ervaren en blijkt beoordelingsfouten in de 
hand te werken. Zelfs tijdens de panelbijeenkomsten kwam het af en toe voor dat een corrector toch te 
werk ging volgens de regel ‘een punt per juist antwoord’ en in eerste instantie te veel punten 
toekende, maar daar door de andere panelleden op gewezen werd.  
 
Discrepantie tussen vraagstelling en beoordelingsmodel 
Naar de mening van het panel sluit het beoordelingsmodel slecht aan op de vraagstelling en is het 
beoordelingsmodel verre van volledig. De kandidaat moet zoals gezegd vier andere 
vormgevingsaspecten noemen die doen denken aan een stripverhaal. Bijgevolg zouden correctoren 
alle juiste vormgevingskenmerken van stripverhalen goed moeten rekenen. Het beoordelingsmodel 
beschrijft echter alleen vormgevingskenmerken van één specifiek type stripverhaal, namelijk 
stripverhalen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, met als bekende voorbeelden Suske en 
Wiske en Donald Duck. Bij een groot deel van de antwoorden op vraag 16 is de corrector gedwongen 
een beroep te doen op algemene regel 3.3. Deze regel luidt: ‘Indien een antwoord op een open vraag 
niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke 
argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel’. De examenmaker is er volgens 
de panelleden ten onrechte van uitgegaan dat de aspecten uit het beoordelingsmodel kenmerkend 
zijn voor stripverhalen in het algemeen. Zoals een van de panelleden het uitdrukte: ‘In stripverhalen 
zijn er tegenwoordig geen technische beperkingen meer en kan alles’. Zo zijn strips tegenwoordig nog 
maar zelden gerasterd. Tijdens de correctie van de twaalf antwoorden uit het onderzoek bleken de 
correctoren sterk te verschillen in de mate waarin zij vormgevingskenmerken van stripverhalen die niet 
in het beoordelingsmodel voorkwamen fout rekenden. De een rekende algemene 
vormgevingskenmerken goed en de ander gaf er geen punten voor. De panelleden merken op dat zij 
deze fout in de vraag en het beoordelingsmodel volgens algemene regel 9 aan de toenmalige CEVO 
hadden moeten melden en dat zij de antwoorden van hun eigen kandidaten hadden moeten 
corrigeren alsof het beoordelingsmodel volledig juist was geweest. Geen van hen had dat echter 
gedaan.  
 
Vaktaal versus leerlingentaal  
Het beoordelingsmodel is geformuleerd in de vaktaal en niet in termen die kandidaten gebruiken. Van  
correctoren wordt verwacht dat zij door de parafraseringen van de kandidaten heenkijken. De 
panelleden verschilden vaak van mening over de vraag of de essentie van het beoordelingsmodel in 
het antwoord van de kandidaat was terug te vinden. Anders gezegd: Hoe specifiek moet het antwoord 
van de kandidaat zijn om dat ene punt te mogen toekennen? Als voorbeeld van een kenmerk uit het 
beoordelingsmodel noemen we hier ‘de zwarte contouren’. Kandidaten gaven zeer verschillende 
parafraseringen van dit kenmerk. De ene corrector rekende alleen contourlijnen of omtreklijnen goed, 
terwijl ander minder veeleisend was en ook antwoorden goed rekende zoals ‘dikke, zwarte lijnen’, 
‘zwarte lijnen’, ‘Door de dikke lijnen vooral om de tekening heen’ of ‘Dikke duidelijke omlijning’.   
 
Grote verschillen in soepelheid waren er ook bij het laatste inhoudselement uit het beoordelingsmodel 
‘de rasterpunten die naar zeefdruk verwijzen’ (als een van de kenmerken van stripverhalen uit de jaren 
50 en 60). Kandidaten gaven uiteenlopende antwoorden zoals ‘het is stippelig ingekleurd’, ‘het is 
allemaal met kleine puntjes getekend, voor het oog is het een geheel’ en ‘het gebruik van de puntjes  
(rasters)’.  Voor de ene corrector vormde het antwoord voldoende bewijs dat de kandidaat de essentie 
begrepen had, terwijl de ander het te summier vond om er 1 punt voor te geven (zonder dat de een de 
ander van zijn of haar gelijk wist te overtuigen).  
 
Vergelijkbare beoordelingsproblemen deden zich voor bij het antwoord ‘het beperkte kleurgebruik 
(bijvoorbeeld één egale kleur voor het haar). Kandidaten gaven antwoorden zoals ‘door het 
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kleurgebruik’, ‘het felle kleurgebruik’, ‘de zuivere kleuren’, ‘alle vlakken zijn 1 felle kleur’ of 
‘onnatuurlijke felle kleuren’ of, nog mooier, ‘de felle witte kleur’. De soepele corrector meende niet uit 
te kunnen sluiten dat de kandidaat hierbij het beperkte kleurgebruik in gedachten had gehad, terwijl de 
strengere collega dit antwoord pas  goed wilde rekenen als de kandidaat het van een passende 
verklaring of toelichting zou hebben voorzien (hoewel de vraagstelling dit niet van de kandidaat eist).  
 
Hieronder geven we vier voorbeelden van antwoorden die mede om de hierboven genoemde redenen 
verschillend beoordeeld werden. 
 
Voorbeeld 1 
Antwoord 6134 kreeg van de eerste corrector 2 punten, van de beide derde correctoren 1 punt en van 
de zes vierde correctoren gaf er één de score 1 en vijf de score 0. 
 

‐ door de dikke zwarte lijnen 
‐ de tranen die uit haar ogen vallen 
‐ de tranen zie je weer terug op de kussen/deken waar ze op ligt 
‐ het is geschetst, geen anatomie 

 
Voorbeeld 2 
Antwoord 6253 kreeg van de eerste corrector 2 punten, van de beide derde correctoren 1 
respectievelijk en 0 punten van de zes vierde correctoren gaven er vier de score 1 en twee de score 0. 
 

‐ hele dikke zwarte lijnen 
‐ Expressionistisch kleurgebruik 
‐ Grote vlakken 
‐ Niet realistisch, een hoofd van een meisje ziet er in het echt anders uit dan op afbeelding 13. 

De kenmerken kloppen wel (ogen, oren, mond, neus, haar ….) maar verder is er dan ook niets 
te zien.  

 
 
Voorbeeld 3 
Antwoord 6136 kreeg van de eerste corrector 3 punten, van de beide derde correctoren 1 
respectievelijk en 2 punten van de zes vierde correctoren gaf er één de score 2 en vijf de score 1. 
 

 het is met allemaal kleine puntjes getekend, voor het oog is het een geheel. 
 De manier waarop de traan valt 
 De foto lijkt afgesneden, dat heb je vaak in stripverhalen. 
 Er zit verder niet echt perspectief in, het is bijna één geheel.  

 
Voorbeeld 4 
Antwoord 6314 kreeg van de eerste corrector 2 punten, de beide derde correctoren gaven 0 
respectievelijk 1 punt van de zes vierde correctoren gaf er één de score 1 en vijf de score 0. 
 

‐ Onnatuurlijke felle kleuren 
‐ Geen schaduwwerking dus licht komt overal vandaan 
‐ Grote plas water onder hoofd 
‐ Niet anatomisch correct (hele dikke wimpers oor hangt te laag)  

 
 
Aanbevelingen vraag 16 
De kandidaat wordt gevraagd nog vier vormgevingsaspecten van stripverhalen te noemen, terwijl in 
het beoordelingsmodel alleen specifieke kenmerken van stripverhalen uit de jaren vijftig en zestig van 
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Vakinhoudelijke onvolkomenheden 
Deze vraag bevat volgens het panel de volgende vakinhoudelijke onvolkomenheden: 
 Volgens het beoordelingsmodel toont het werk van Lichtenstein een clichébeeld van verdriet, terwijl 

het werk van Emin dat niet zou zijn. Het panel is daarentegen unaniem van mening dat beide 
kunstwerken een clichébeeld van verdriet geven. Een dikke tranend huilend meisje van 
Lichtenstein is evenzeer een cliché als het getekende hart van Emin.  

 Volgens het beoordelingsmodel zou het werk van Lichtenstein een beeld van de buitenkant van 
verdriet weergeven, terwijl het werk van Emin een persoonlijke hartekreet of een emotionele 
(aan)klacht zou zijn. De panelleden herkennen dit onderscheid niet en merken op dat het verschil 
tussen buiten- en binnenkant van verdriet ook bij kandidaten niet overkomt (uitzonderingen 
daargelaten). 

 Correctoren merken op dat het schilderij van Lichtenstein niet noodzakelijkerwijs op liefdesverdriet 
betrekking hoeft te hebben. Een verdedigbare interpretatie is bijvoorbeeld dat het meisje wederom 
gevallen is bij het skeeleren en zich wanhopig afvraagt wanneer ze deze vaardigheid eindelijk 
onder de knie zal krijgen.  

 
Al met al is het panel van mening dat het beoordelingsmodel te veel vakinhoudelijke tekortkomingen 
bevat om de antwoorden van de kandidaten zinvol te kunnen beoordelen. Achteraf gezien hadden zij 
de onvolkomenheden overeenkomstig algemene regel 9 aan de toenmalige CEVO moeten meedelen. 
Zij hebben dit echter achterwege gelaten omdat zij daar te weinig heil van verwachtten. Daarnaast 
hadden zij conform algemene regel 7 het werk van de kandidaten moeten beoordelen alsof het 
examen en het beoordelingsmodel juist waren. In dat geval hadden zij vrijwel alle antwoorden van de 
kandidaten met nul punten moeten waarderen. Omdat het onzeker is of de CEVO de vraag uit het 
examen zou verwijderen of de normering achteraf zou aanpassen, heeft men ‘zelfstandig afgeweken 
van het correctievoorschrift’, hetgeen uiteraard niet is toegestaan. Een volgens de panelleden veel 
gehanteerde strategie bij vakinhoudelijk gebrekkige vragen is de kandidaten in beginsel een 
‘gemiddelde score’ toe te kennen, in dit geval één punt, en alleen als het antwoord uitzonderlijk goed 
of slecht is twee respectievelijk nul punten toe te kennen.  
 
Onvolkomenheden in de vraagstelling en het beoordelingsmodel  
De vraag is een zogeheten bespreekvraag waarbij de kandidaat het verschil tussen de wijze waarop 
liefdesverdriet in twee werken is verbeeld moet bespreken. Het gebruik van het werkwoord bespreken 
veronderstelt dat een langer antwoord wenselijk of nodig is, terwijl een antwoord dat volgens het 
beoordelingsmodel volledig juist is zeer kort kan zijn. Een van de panelleden merkte terecht op dat 
deze vraag beter in de vorm van een noem- of benoemvraag gesteld had kunnen worden.  
 
Het beoordelingsmodel eist dat de antwoorden van de kandidaten een bepaalde strekking hebben. De 
strekking is volgens het beoordelingsmodel dat het werk van Lichtenstein een clichébeeld van de 
buitenkant van verdriet toont en dat het werk van Emin een persoonlijke hartekreet of emotionele 
aanklacht is (en dus geen clichébeeld geeft en betrekking heeft op de binnenkant van verdriet). Een 
kandidaat die er blijk van geeft dit verschil te begrijpen zou dus beide inhoudselementen in onderling 
verband moeten noemen. In de volledige dataset van het hoofdonderzoek is er slechts één kandidaat 
die het juiste antwoord geeft dat de examenmaker in het gedachten heeft gehad bij het maken van het 
beoordelingsmodel (en waarvoor zowel de eerste corrector als de beide derde correctoren de 
maximale score van 2 punten toekenden).  
 
Voorbeeld 
Antwoord 6311 laat zien dat beide kenmerken van de strekking van dit antwoord aanwezig zijn (d.w.z. 
cliché/binnenkant versus een cliché/hartekreet/buitenkant). 
 
In afb 13 is de pijn van de buitenkant te zien, ze huilt. en in afb 14 is de pijn van de binnenkant want er 
is pijn in zijn of haar ziel.  
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Het panel vindt het merkwaardig dat een kandidaat die slechts één van beide inhoudselementen uit 
het beoordelingsmodel noemt toch 1 punt kan verdienen. Het noemen van slechts een van beide 
elementen biedt volgens hen geen enkele garantie dat de kandidaat ook maar iets van de strekking 
heeft begrepen (althans van het strekking zoals bedoeld door de examenmaker).  
 
De beide voorschriften/inhoudselementen uit het beoordelingsmodel bevatten onnodig veel tekst, in 
ieder geval veel meer tekst dan voor het herkennen van goede en foute antwoord nodig is. De 
omschrijving van de eisen voor het toekennen van het eerste punt bestaan uit een hoofdzin 
‘Lichtenstein toont een cliché-beeld van de buitenkant van verdriet’ gevolgd door een dubbele punt. 
Het gedeelte achter de dubbele punt is kennelijk bedoeld als nadere verduidelijking van wat de 
corrector onder een clichébeeld van de buitenkant van verdriet moet verstaan: ‘een (mooi blond) 
meisje ligt dikke tranen te huilen’ (waarbij de tussen haakjes geplaatste tekstdelen volgens algemene 
scoringsregel 3.8 niet in het antwoord van de leerling hoeven voor te komen). Hiermee bevat dit eerste 
inhoudselement drie aspecten, te weten cliché-beeld, buitenkant van verdriet en ‘dikke tranen huilen’, 
zonder dat duidelijk is hoeveel en welke aspecten in het antwoord van de kandidaat aanwezig moeten 
zijn om 0 of 1 punt te mogen toekennen. De ene corrector eist dat alle drie kenmerken aanwezig zijn 
en de andere vindt één of twee al voldoende voor één punt.  
 
Een van de discussiethema’s bij het eerste inhoudselement was of het gedeelte achter punt wel 
gezien kan worden als een verduidelijking van het gedeelte voor de punt. Uit een feitelijke 
constatering zoals ‘een blond meisje ligt dikke tranen te huilen’ kan men namelijk niet afleiden dat de 
leerling de strekking van het eerste kunstwerk begrepen heeft, namelijk dat het een cliché-beeld van 
de buitenkant van verdriet weergeeft (en het tweede kunstwerk meer een persoonlijke hartekreet is). 
De panelleden kwamen tot de conclusie dat men eigenlijk pas een punt zou mogen toekennen als het 
antwoord van de kandidaat iets bevat dat ernaar verwijst dat het werk van Lichtenstein een 
clichébeeld van de buitenkant van verdriet weergeeft. Geen van hen heeft deze regel echter 
daadwerkelijk toegepast. Een belangrijke reden is dat er nog maar zeer weinig kandidaten punten 
zouden behalen en men kandidaten niet de dupe wilde laten zijn van onvolkomenheden in de 
vraagstelling en het beoordelingsmodel.  
 
De omschrijving van de eisen voor de toekenning van het tweede punt bestaat uit een hoofdzin ‘Het 
werk van Emin is een persoonlijke hartekreet of een emotionele (aan)klacht’ gevolgd door een 
dubbele punt. Het gedeelte achter de dubbele punt geeft een nadere verduidelijking of toelichting van 
wat de corrector onder deze persoonlijke hartekreet/klacht zou moeten verstaan: ‘een verwijt aan de 
geliefde is heel direct in grote  letters op de muur ‘geschreven’ (waarbij de tussen haakjes geplaatste 
tekstdelen die volgens scoringsregel 3.8 niet in het antwoord van de leerling hoeven voor te komen 
gemakshalve zijn weggelaten). Onder panelleden bestond grote verwarring over welke elementen uit 
dit deel van het beoordelingsmodel in het antwoord van de kandidaat moeten voorkomen om dat 
tweede punt te mogen toekennen (persoonlijke hartekreet, verwijt aan de geliefde en/of ‘geschreven in 
grote letters op de muur’). Een antwoord zoals ‘een verwijt aan de geliefde is heel direct in grote  
letters op de muur geschreven’ is, hoewel op zich geen onjuiste constatering, geen ‘bewijs’ dat de 
leerling de strekking heeft begrepen, namelijk dat het tweede kunstwerk een  persoonlijke hartekreet 
of emotionele klacht zou weergeven en het eerste kunstwerk een cliché-beeld. De panelleden 
concludeerden dan ook dat voor een goed antwoord naar meer nodig is dan de feitelijke constatering 
dat er iets in (grote) letters op de muur geschreven is.  
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Hieronder geven we enkele voorbeelden van antwoorden waarbij een relatie met het 
beoordelingsmodel vaak ver te zoeken is en die aanleiding gaven tot sterk verschillende 
puntentoekenning.  
 
Voorbeeld 1 
Antwoord 6136 kreeg van de eerste corrector 2 punten, van de beide derde correctoren 0 punten en 
van de zes vierde correctoren gaven er twee 1 punt en vier 0 punten.   
 
De pijn is in afb. 13 doorverwerkt door middel van een traan. Op afb. 14 wordt het door middel van het 
lege hart met de tekst uitgedrukt. De leegte staat ook voor verdriet. 
 
Voorbeeld 2 
Antwoord 6133 kreeg van de eerste corrector 2 punten, van de beide derde correctoren 0 punten en 
van de zes vierde correctoren gaven er twee 2 punten, drie 1 punt en één 0 punten.  
 
In afb 13 is de pijn uitgedrukt in tranen van de vrouw en de droevige ogen.  
In afb 14 is de pijn uitgedrukt in de tekst. en niet in het plaatje.  
 
Voorbeeld 3 
Antwoord 6782 kreeg van de eerste corrector 2 punten, van de beide derde correctoren 0 punten en 
van de zes vierde correctoren gaven er vier 2 punten, één 1 punt en één 0 punten.   
 
In hopeless wordt de pijn uitgebeeld aan de hand van het trieste gezicht dat tranen laat vallen. In 
afbeelding 14 wordt de pijn aangegeven met de koele blauwe letters die in het hart staan.  
 
Voorbeeld 4 
Antwoord 6122 kreeg van de eerste corrector 2 punten, van de beide derde correctoren 0 punten en 
van de zes vierde correctoren gaven er drie 2 punten, twee 1 punt en één 0 punten.  
 
Bij figuur 13 word pijn lichaamlijk uitgebeeld  ze licht op de grond (houding van onmacht) en ze huilt > 
verdriet. Uitgebeeld door een figuur.  
Bij figuur 14 word de pijn vooral duidelijk gemaakt door de tekst zelf en de grafische vormgeving van 
de letters. Net of dat het laatste is wat hij heeft gezegd. Uitgebeeld door grafische tekst.  
 
Voorbeeld 5 
Antwoord 6654 kreeg van de eerste corrector 2 punten, van de beide derde correctoren 0 punten en 
van de zes vierde correctoren gaven er twee 2 punten, twee 1 punt en twee 0 punten.  
 
In afbeelding 13 heeft de afgebeelde vrouw tranen in haar ogen en ligt ze hopeloos op de grond. Ze 
lijkt alle hoop opgegeven te hebben en lijkt naast een gebroken hart alleen maar woede te voelen. 
In afbeelding 14 is het werk in een hartjesvorm en straalt het felle kleuren uit, dit wekt op dat de < 
onleesbaar fragment >   juist naast een gebroken hart hoop en vrede heeft bij de situatie.  
 
Aanbevelingen vraag 18 
Volgens het panel bevat vraag 18 te veel vakinhoudelijke en andere onvolkomenheden om het 
beoordelingsmodel zinvol te kunnen toepassen. Dit leidt ertoe dat correctoren zelfstandig afwijken van 
het beoordelingsmodel en er grote verschillen in soepelheid ontstaan.   
Aanbeveling 1: Probeer vakinhoudelijke onvolkomenheden zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Achteraf gezien hadden de panelleden de onvolkomenheden overeenkomstig algemene regel 9 aan 
de toenmalige CEVO kunnen meedelen. Zij hebben dit echter achterwege gelaten omdat zij daar te 
weinig heil van verwachtten. Daarnaast hadden zij conform algemene regel 7 het werk van de 
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uitzien. Niet alle correctoren hebben gecentreerd dan ook goed gerekend, ook al staat het in het 
beoordelingsmodel.  

 De meningen van de panelleden zijn verdeeld over de juistheid van antwoorden zoals ‘Er staan 
niet evenveel woorden op elke regel’ en ‘De hoeveelheid woorden verschilt’. De ene corrector 
vindt dit een vormgevingskenmerk en rekent het goed, terwijl de ander dit vooral ziet als een 
kenmerk van de inhoud van het gedicht en het fout rekent.   

 Dit geldt ook voor het kenmerk punt (er staat namelijk slechts achter één woord een punt). De een 
vindt dit een vormgevingskenmerk omdat de punt het verschil tussen paard en ruiter accentueert 
en de ander vindt het meer een aspect van dictie in de zin dat de punt een rustmoment weergeeft.  

 
De kandidaat wordt gevraagd nog vier andere opvallende kenmerken van de vormgeving van de tekst 
noemen. Het voorblad van het examenboekje vermeldt dat de kandidaat niet meer antwoorden 
(redenen, voorbeelden e.d.) mag geven dan er worden gevraagd. Desalniettemin noemen sommige 
kandidaten meer dan vier kenmerken (al dan niet met uitleg). Volgens algemene regel 3.5 mag de 
corrector dan alleen de eerste vier door de kandidaat genoemde kenmerken beoordelen; het vijfde en 
volgende kenmerk mogen niet in de beoordeling betrokken worden, ook al is het antwoord goed. 
Strenge correctoren houden zich aan deze regel. Zij verdenken kandidaten die vijf of meer kenmerken 
noemen van ‘prijsschieten’ of ‘hoe meer kansen hoe meer geluk’ en willen deze strategie niet belonen. 
Soepele correctoren lijken blij met ieder goed antwoord en kijken niet naar het aantal gegeven 
elementen. Ook panelleden bleken zich hierbij in eerste instantie wel eens te vergissen, maar werden 
dan door hun collega’s op de vingers getikt.  
 
Voorbeeld 
Onderstaand antwoord 6133 is een voorbeeld van een via aandachtsstreepjes gestructureerd 
antwoord waarbij de kandidaat vijf kenmerken noemt.  Conform regel 3.5 mogen dan alleen de eerste 
vier aandachtsstreepjes in de beoordeling betrokken worden, maar niet alle correctoren lijken dat 
gedaan te hebben. Het antwoord kreeg van de eerste corrector 3 punten, van de beide derde 
correctoren 2 respectievelijk 1 punt en van de zes vierde correctoren gaven er twee 2 punten en vier 1 
punt.  
 

‐ de tekst splitst zich. eerst staat er maar één woord op elke regel > later 2 > daarna 4, etc. 
‐ verschillende lettertypen, ‘WOLK’ is erg recht en hoekig geschreven, en de andere woorden 

erg rond 
‐ In het midden/beetje onder het midden van de tekst zijn er heel veel woorden aan de boven 

en onderkant minder. 
‐ Er staan streepjes onder de E en de I 
‐ Dikke en dunne letters. 

 
Lang niet altijd zijn de antwoorden van de leerling zo netjes gestructureerd als in het voorbeeld 
hierboven. Hieronder staat een voorbeeld van een relatief ongestructureerd antwoord waarbij niet 
onmiddellijk duidelijk is hoeveel kenmerken de kandidaat nu eigenlijk genoemd heeft, waar de grens 
tussen de kenmerken precies ligt en vanaf welke plek in het antwoord het resterende gedeelte 
genegeerd moet worden.  
 
Voorbeeld 
Na enig gepuzzel waren de panelleden het erover eens dat antwoord 6392 gelezen moet worden tot 
‘Je ziet achter het woord Paard een punt’ en dat de rest van het antwoord genegeerd moet worden. 
Het antwoord kreeg van de eerste corrector 3 punten, de beide derde correctoren gaven 3 
respectievelijk 0 punten en van de zes vierde correctoren gaven er vier 2 punten en twee 1 punt.  
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Er wordt elke keer een ander word gevormd door de letters. Er is ook een verschil in 
de dikte van de letters. Zo is het woord wolk veel dikker dan het woord stip. Er 
worden andere lettertypes gebruikt. Verder wordt er gebruik gemaakt van interpunctie. 
Je ziet achter het woord Paard een punt en onder het woord stippe/steppe een streepje. 
Ook zie je herhaling van woorden. Er is een grote spatie te zien.  

 
Hieronder staan nog drie voorbeelden van antwoorden waar de toegekende punten relatief ver 
uiteenliepen. 
 
Voorbeeld 
Antwoord 6182 kreeg van de eerste corrector 3 punten en van alle overige correctoren 0 punten.  
 

 Het begint met een woord ruiter, later komt die niet meer terug maar gaat het over in ‘paard’ en 
‘stap’. 

 Eerst is het telkens 1 woord onder elkaar, dan krijg je twee woorden naast elkaar, dan van 4 en 
6, dan bouwt het weer af. 

 Er zijn onderstrepingen wanneer er een letter verandert. 
 Het eindigt met een woord die je nooit verwacht had.    

 
Voorbeeld 
Antwoord  6252 kreeg van de eerste corrector 3 punten, van de beide derde correctoren 2 
respectievelijk 1 punt en van de zes vierde correctoren kenden er drie 2 punten en drie 1 punt toe.  
 

1. de tekst is op een bepaalde manier vormgeven, het is niet gewoon allemaal recht onder 
elkaar gezet, maar in een vorm. 

2. er is niet voor 1 lettertype gekozen 
3. de tekst is in rijtjes opgeschreven 
4. op het laatst worden er streepjes onder de bepaalde letters gezet.   

 
Voorbeeld 
Antwoord 6185 kreeg van de eerste corrector 3 punten, van de beide derde correctoren 1 punt en van 
de zes vierde correctoren gaven er twee 2 punten en vier 1 punt.  
 

Het is een soort ruit, er zijn steeds dezelfde, of bijna dezelfde woorden gebruikt, verschillende 
lettertypes, onderstreping van de veranderde letters.   

 
Aanbevelingen vraag 20 
De antwoorden van de kandidaten verschillen sterk qua lengte en structurering. Dit bemoeilijkt de 
correctie en leidt tot verschillen in soepelheid.  
Aanbeveling 1: Maak de vraag minder open door restricties op te leggen aan de beantwoording. Zeg 
kandidaten bijvoorbeeld kort en kernachtig te formuleren.  
Aanbeveling 2: Zeg kandidaten dat ze hun antwoord door middel van aandachtsstreepjes (of 
anderszins) moeten structuren en dat ze per aandachtsstreepje niet meer dan één kenmerk mogen 
noemen.  
 
Kandidaten mogen niet meer kenmerken noemen dan er worden gevraagd. Desalniettemin noemen 
veel kandidaten meer dan vier kenmerken.  Volgens algemene regel 3.5 mag de corrector dan alleen 
de vier eerstgenoemde kenmerken beoordelen. Een deel van de correctoren houdt zich niet aan deze 
regel en betrekt ook vijfde en volgende kenmerken in de  beoordeling.   
Aanbeveling 3: Voeg een opmerking toe aan het beoordelingsmodel dat voor vijfde en volgende 
kenmerken geen punten gegeven mogen worden.  
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overeenstemming op basis van toeval – bedraagt .91 en kan als uitzonderlijk hoog worden 
aangemerkt. Na uitvoerige discussie kennen de panelleden nagenoeg identieke scores toe.  
 
Tabel 23 
Gemiddelde scores vraag 32 
 

Eerste 
corrector 

Derde correctoren Vierde correctoren 

 
Eerste Tweede 

Gemid-
delde 

M BE BH BA BB 
Ware 
score 

H 

2.00 .67 .42 .54 .25 .25 .25 .33 .25 .27 .25 

 
Mogelijke oorzaken van verschillen in soepelheid bij vraag 32 
Hieronder bespreken we enkele kenmerken van de vraag en het beoordelingsmodel die aanleiding 
gaven tot verschillen tussen correctoren in soepelheid.  
 
Veel kandidaten noemen de rode kleur van het beeld als een van de oorzaken van de vervreemdende 
werking op de argeloze toeschouwer. Sommige panelleden wilden hiervoor in eerste instantie een 
punt toekennen. Na enige discussie werd vastgesteld dat een felle kleur in het postmoderne tijdperk 
niet meer uitzonderlijk is. Een felrode wipkip zou immers ook geen vervreemdend effect gehad 
hebben. Besloten werd dat het kenmerk kleur terecht niet in het beoordelingsmodel was opgenomen. 
Dat niet alle correctoren deze mening zijn toegedaan, is te zien in de hieronder weergegeven 
voorbeelden.  
 
Voorbeeld 1 
De eerste corrector gaf voor antwoord 6566 2 punten, de beide derde correctoren 0 en punten en de 
zes vierde correctoren ook 0 punten. 
 
De kleur is erg opvallend, normaal zou je een wat donkerder kleur verwachten. 
De ruimte die het beeld in beslag neemt.  
 
Voorbeeld 2 
De eerste corrector gaf voor antwoord 6387 2 punten, de beide derde correctoren 1 respectievelijk 0 
punten en de zes vierde correctoren ook 0 punten. 
 

‐ het past niet goed in de omgeving van een park 
‐ Het is heel opvallend door de grote en rode kleur 

 
Andere kandidaten verklaren de vervreemdende werking vanuit het woord free dat suggereert dat het 
stempel of het park gratis is (terwijl het dat gewoon ook is). Dit antwoord staat niet in het 
beoordelingsmodel, maar sommige correctoren rekenden het conform algemene regel 3.3. toch goed. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit voorbeeld 3 en 4.  
 
Voorbeeld 3 
Antwoord 6182 kreeg van de eerste corrector 2 punten, van de beide derde correctoren 2 
respectievelijk 0 punten en alle zes vierde correctoren kenden de score 0 toe.  
 
Ten eerste omdat het beeld zich in een park bevindt, daar verwacht je natuur en geen grote beelden > 
vooral niet zonder betekenis. 
Ten tweede omdat het een stempel is waar ‘free’ op staat, betekent dat dan dat het park vrij of gratis 
is? Dat geeft verwarring.   
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Voorbeeld 4 
Antwoord 6136 kreeg van eerste corrector 2 punten, van de beide derde correctoren 0 respectievelijk 
1 punt en van de zes vierde correctoren gaven er twee 2 punten en vier 1 punt.  
 

 Het is een hele grote stempel, waarop free staat. Dus kan men gratis het beeld bezichtigen. 
 Je komt zo’n stempel niet zo gauw tegen in een rustig plantsoen. Het is voor de mensen dus even 

schrikken.  
 
Een van de juiste antwoorden uit het beoordelingsmodel is ‘Het is een enorme ‘blow-up’ van een 
(klein) gebruiksvoorwerp’. Kandidaten blijken op zeer veel verschillende manieren aan te geven dat de 
grootte van het beeld een vervreemdend effect op de toeschouwer kan hebben. De ene corrector eist 
een expliciete verwijzing naar een blow-up of een enorme uitvergroting van een gebruiksvoorwerp, 
terwijl de ander genoegen neemt met ieder antwoord waarin iets van grootte naar voren komt.  
 
Voorbeeld 5 
Een voorbeeld van een onmiskenbaar juiste omschrijving van hetgeen het beoordelingsmodel met 
‘blow-up’ bedoelt, is antwoord 6241. Alle correctoren kenden hiervoor 1 punt toe, waarbij de eerste 
corrector voor het evident foute antwoord ‘hij staat midden op het veld’ nog een tweede punt 
toekende.  
 
‐ het is vergroot object, abnormaal groot vergeleken met het object in werkelijkheid 
‐ hij staat midden op het veld 
 
Voorbeeld 6 
Het eerste onderdeel van onderstaand antwoord 6136 lijkt een weinig expliciete parafrase op de 
‘enorme blow-up van een (klein) gebruiksvoorwerp’ uit het beoordelingsmodel. Het antwoord als 
geheel kreeg van de eerste corrector 2 punten, de beide derde correctoren gaven 0 respectievelijk 1 
punt en van de zes vierde correctoren gaven er twee 2 punten en vier 1 punt.  
 
‐ Het is een hele grote stempel, waarop free staat. Dus kan men gratis het beeld bezichtigen. 
‐ Je komt zo’n stempel niet zo gauw tegen in een rustig plantsoen. Het is voor de mensen dus even 

schrikken.  
 
Overige voorbeelden 
De volgende onderdelen van antwoorden over de grootte van het stempel werden door alle 
panelleden fout gerekend terwijl de eerste corrector er wel een punt voor over had: 
 ‘Omdat het zo groot en opvallend is, dit verwacht je niet in een plantsoen’ (6183); 
 ‘De compositie schrikt je een beetje af want het is een hele grote stempel, en een stempel 

bevestigd altijd iets’ (6562); 
 ‘Het past niet in de natuur omdat het zo groot is’ (6314); 
 ‘Het beeld is enorm voor in zo’n soort omgeving, normaal zou men rustig in een park zitten, maar 

nu staat er een gigantisch kunstwerk’ (6187);  
 ‘Door de grootte en opvallende kleur valt het erg op, vaak zie in parken neutraal kleurige beelden 

met personen of dieren’ (6181). 
 
Aantal inhoudselementen anders dan aantal scorepunten 
Het beoordelingsmodel beschrijft drie juiste antwoorden die elk 1 punt waard zijn met een maximum 
van 2. Heeft de kandidaat drie antwoorden juist, mag de corrector toch slechts 2 punten toekennen. 
De ongebruikelijke toewijzing van punten aan antwoorden kan als onrechtvaardig ervaren worden en 
beoordelingsfouten in de hand werken. Correctoren gaan dan te werk volgens de regel ‘een punt per 
juist antwoord’ en kennen 1 punt teveel toe als de kandidaat drie juiste antwoorden geeft.  
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Aanbevelingen vraag 32 
Kandidaten geven vaak antwoorden die niet in het beoordelingsmodel voorkomen. Een voorbeeld is 
de rode kleur als oorzaak van de vervreemde werking van het kunstwerk. Eerste correctoren rekenen 
dit antwoord veelvuldig goed, ook al is het fout en staat het niet in het beoordelingsmodel.  
Aanbeveling 1: Probeer tijdens de examenconstructie beter te anticiperen op veelvuldig voorkomende 
gedeeltelijk goede en foute antwoorden die eerste correctoren zich beroepend op algemene regel 3.3. 
ten onrechte goed rekenen. 
Aanbeveling 2: Voeg aan het beoordelingsmodel een bepaling toe dat antwoorden die verwijzen naar 
de kleur van het kunstwerk fout gerekend moeten worden. 
Aanbeveling 3: Bied de corrector meer steun bij het herkennen en waarderen van gedeeltelijk foute 
antwoorden. Bijvoorbeeld door het  beschrijven van toegestane varianten, het vermelden van eisen 
(kenmerken, restricties, e.d.) waaraan de beide prestatieniveaus moeten voldoen en het geven van 
karakteristieke voorbeelden van veel voorkomende gedeeltelijk goede antwoorden die 1 of 0 punten 
moeten krijgen. Is dit niet mogelijk, schrap dan de vraag of kies voor een andere vraag(type), 
bijvoorbeeld een minder open vraagvorm.  
 
Het beoordelingsmodel is gesteld in vaktaal en niet in de taal van de kandidaten. Dit bemoeilijkt de 
correctie en leidt tot verschillen tussen correctoren in soepelheid. Een voorbeeld is het kenmerk ‘Het is 
een enorme ‘blow-up’ van een (klein) gebruiksvoorwerp’. De ene corrector eist een expliciete 
verwijzing naar een blow-up of een uitvergroting van een alledaags gebruiksvoorwerp, terwijl de ander 
genoegen neemt met ieder antwoord waarin iets van grootte naar voren komt en dat niet evident fout 
is. 
Aanbeveling 4: Geef de eisen waaraan goede, gedeeltelijk goede en foute antwoorden moeten 
voldoen duidelijker aan. Herformuleer het beoordelingsmodel zodanig  dat de kandidaat alleen een 
punt mag krijgen als uit het antwoord blijkt de vervreemdende werking niet alleen berust op de enorme 
uitvergroting, maar ook op het gegeven dat het hier om een alledaags gebruiksvoorwerp gaat.   
 
He beoordelingsmodel bevat drie voorbeelden van een juist antwoord die ieder 1 punt waard zijn met 
een maximum van 2. Als de kandidaat drie juiste antwoorden geeft, kennen sommige correctoren 
volgens de regel ‘1 punt per juist antwoord’ 3 in plaats van 2 punten toe.  
Aanbeveling 5: Probeer beoordelingsmodellen waarbij het aantal inhoudselementen verschilt van het 
aantal scorepunten waar mogelijk en zinvol te vermijden.  
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7 Resultaten tweede onderzoeksvraag Nederlands vwo 
 
De tweede onderzoeksvraag luidde ‘In hoeverre hangt het verschil tussen de scores van de eerste en 
derde correctie samen met kenmerken van de vraag en het beoordelingsmodel (denk bijvoorbeeld 
aan de openheid van de vraagstelling en de mate van sturing die het correctievoorschrift biedt)?’. Ter 
beantwoording van deze vraag hebben zes vierde correctoren een selectie van zestig antwoorden 
nogmaals nagekeken (in het als eerste uitgevoerde deelonderzoek). Voor elk van de vragen 4, 6, 20, 
27 en 31 zijn twaalf antwoorden opnieuw gecorrigeerd. Voor deze vijf vragen is gekozen omdat ze van 
alle 32 vragen de grootste bijdrage leverden aan het verschil tussen de scores van de eerste en derde 
correctoren. Bij deze vijf vragen was het gemiddeld verschil tussen de scores van de eerste en de 
derde correctoren het sterkst positief. In de beschrijving van de resultaten wordt de examenmaker als 
vierde corrector beschouwd. Zijn scores spelen echter geen rol bij de berekening van de zogeheten 
‘ware score’ die bestaat uit het gemiddelde van de vijf panelleden.  
 

7.1 Eerste, derde en vierde correctie  
 

Door de scores van de eerste en derde correctoren af te zetten tegen de ware score van het panel 
van vierde correctoren, kan worden bepaald in hoeverre de eerste correctoren bij deze vijf vragen te 
soepel beoordeelden dan wel dat de derde correctoren te streng waren. In Figuur 11 zijn de 
gemiddelde scores van de drie groepen correctoren weergegeven (berekend over alle vijf vragen). Te 
zien is dat de scores van de vierde correctoren gemiddeld wat dichter in de buurt van de derde 
correctoren liggen dan van de eerste correctoren.  
 

  
Figuur 11 
Gemiddelde scores van de eerste, derde en vierde correctoren  
 
De gemiddelde scores van de eerste, derde en vierde correctoren per vraag zijn weergegeven in 
Figuur 12. Het beeld is gevarieerd. Bij vraag 4 en 31 ligt de ware score dicht bij het gemiddelde van de 
derde correctoren, maar bij vraag 6 en 20 ligt de ware score vlak in de buurt van de eerste 
correctoren. Bij vraag 27 ligt de ware score wat dichter bij het gemiddelde van de eerste correctoren 
dan van de derde correctoren.  
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Figuur 12 
Gemiddelde scores van de eerste, derde en vierde correctoren per vraag 
 

7.2 Vraag 4 
 
Uit het hoofdonderzoek kwam naar voren dat het verschil tussen de eerste corrector en het 
gemiddelde van de beide derde correctoren bij deze vraag .56 scorepunten bedraagt (bij een 
maximumscore van 2).  
 
De letterlijke tekst van vraag 4 luidt als volgt:  
 
 
 
 
2p  4 

Alinea 2 maakt melding van een verschuivende voorkeur bij de gemiddelde 
boekenliefhebber. Voor een deel heeft deze verschuiving betrekking op nonfictie, zoals 
schrijversbiografieën. 
Welke overeenkomst is er tussen deze recentelijk ontstane belangstelling voor biografieën 
en de veranderde visie in de literatuurwetenschap, gelet op alinea 2 tot en met 5? Gebruik 
voor je antwoord maximaal 15 woorden. 

 
Ondanks de restrictie ten aanzien van het aantal te gebruiken woorden in het antwoord is vraag 4 een 
lang-antwoordvraag. In het antwoord gaat het om overeenkomsten en relaties waarbij de kandidaat 
een samenhangende redenering of argumentatie moet geven. 
 
De maximumscore voor vraag 4 is twee punten. Het beoordelingsmodel geeft in twee onderdelen de 
kern van een goed antwoord weer. Gescheiden door slashes (/) geeft het eerste antwoordelement drie 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdelen van dit antwoord. Het tweede antwoordelement 
stelt als eis dat het antwoord niet langer dan vijftien woorden mag zijn. 
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De letterlijke tekst van het beoordelingsmodel bij vraag 4 luidt:  
 
maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Bij beide staat grotere aandacht voor de persoon van de schrijver / 
voor non-fictionele/autobiografische aspecten van literatuur centraal                      1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden           1 
 
Resultaten vraag 4 
De eerste corrector, de beide derde correctoren, de vijf vierde correctoren en de examenmaker 
hebben ieder twaalf antwoorden van evenzoveel kandidaten beoordeeld. Hun gemiddelde scores zijn 
weergegeven in Tabel 24. De eerste corrector waardeerde al deze twaalf antwoorden met het 
maximale aantal van twee punten, terwijl de beide derde correctoren telkens nul punten toekenden. 
De ware score zoals bepaald door het panel van vijf  vierde correctoren (exclusief de examenmaker) 
bedraagt .25 en ligt dus veel dichter bij de scores van de derde dan van de eerste correctie. Het 
gemiddelde percentage overeenstemming tussen de vijf panelleden bedraagt 88% (bij drie 
scorecategorieën). Cohen’s Kappa – een maat die corrigeert voor overeenstemming op basis van 
toeval – bedraagt .50 hetgeen volgens de vuistregel  van Landis en Koch (1977) als middelmatig 
(Engels: moderate) beoordeeld kan worden.  
 
Tabel 24 
Gemiddelde scores voor vraag 4 
 

Eerste corrector Derde correctoren Vierde correctoren 

 
Eerste Tweede 

Gemid- 
delde 

M D1 P E D2 Ware 
score 

A 

2.00 .00 .00 .00 .33 .25 .33 .17 .17 .25 .25 

 
 
Mogelijke oorzaken van verschillen in soepelheid bij vraag 4 
Het beoordelingsmodel bestaat uit een beoordelingsschaaltje met toegestane scores 0, 1 of 2. De 
score 1 kan alleen gegeven worden voor een volledig goed antwoord dat langer is dan vijftien 
woorden. Geen van de te beoordelen antwoorden was langer dan vijftien woorden. Toch gaf één 
panellid voor het eerste antwoord dat in het panel besproken werd één punt. Na het panellid op deze 
vergissing gewezen te hebben, werd de regel voor de overschrijding van de lengte van het antwoord 
goed toegepast.  
 
Het beoordelingsmodel geeft weer wat de kern van een goed antwoord is. In deze kern draait het om 
een overeenkomst. De kern van het goede antwoord bestaat uit drie varianten van een goed antwoord 
die in het beoordelingsmodel gescheiden zijn door slashes. Het herkennen en waarderen van een 
geheel of gedeeltelijk foute antwoorden ging soms gepaard met verschillen tussen correctoren in 
soepelheid. Een strenge beoordelaar eiste dan dat de kenmerken van een goed antwoord conform het 
beoordelingsmodel in het antwoord aanwezig zijn en bleef daarmee meer binnen de 
interpretatieruimte van het beoordelingsmodel. Soepele correctoren probeerden daarentegen het 
antwoord te interpreteren, verwezen naar parafraseringen in het antwoord, lazen tussen de regels 
door, en dergelijke. Het criterium voor het toekennen van punten was dan vaak of uit het antwoord op 
te maken viel dat de leerling de tekst begrepen had. Bij de besprekingen van de antwoorden in het 
panel was in het algemeen sprake van een soepele beoordeling. In geval van twijfel werd in het 
voordeel van de kandidaat geoordeeld.  
 
Het beoordelingsmodel is op zich dekkend voor de mogelijke antwoorden, maar correctoren nemen 
ruimte en interpreteren het antwoord van de kandidaat. Daarbij speelde het verslag van de 
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Vraag 6 is een kort-antwoordvraag met een maximumscore van één punt. Het beoordelingsmodel is 
van het type ‘De kern van een goed antwoord is:’. Gescheiden door slashes (/) geeft het 
beoordelingsmodel drie formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdelen van dit antwoord. De 
letterlijke tekst luidt: 
 
maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De opvatting dat literatuur geen zinvolle uitspraken over de werkelijkheid kan doen / geen algemene 
waarheden over de werkelijkheid kan bevatten / een vrijblijvend, meerduidig spel met woorden is. 
 
Resultaten vraag 6 
De eerste corrector, de beide derde correctoren, de vijf vierde correctoren en de examenmaker 
hebben ieder twaalf antwoorden van evenzoveel kandidaten beoordeeld. Hun gemiddelde scores zijn 
weergegeven in Tabel 25. De eerste corrector waardeerde al deze twaalf antwoorden met het 
maximale aantal van één scorepunt, terwijl de beide derde correctoren telkens nul punten toekenden. 
De ware score zoals bepaald door het panel van vijf  vierde correctoren (exclusief de examenmaker) 
bedraagt .92 en ligt dus zeer dicht bij de score van de eerste corrector. Het gemiddelde percentage 
overeenstemming tussen de vijf panelleden bedraagt 83%  (bij twee scorecategorieën). Cohen’s 
Kappa – een maat die corrigeert voor overeenstemming op basis van toeval – bedraagt -.09 hetgeen 
als uitzonderlijk laag beoordeeld moet worden (de overeenstemming is zelfs lager dan men louter en 
alleen op basis van kans zou verwachten).  
 
Tabel 25 
Gemiddelde scores voor vraag 6 
 

Eerste corrector Derde correctoren Vierde correctoren 

 Eerste Tweede Gemiddelde M D1 P E D2 Ware 
score 

A 

1.00 .00 .00 .00 .92 1.00 1.00 .67 1.00 .92 .92 

 
 
Mogelijke oorzaken van verschillen in soepelheid bij vraag 6 
In grote lijnen maakten de panelleden bij vraag 6 vergelijkbare opmerkingen als bij vraag 4. Ook nu 
namen soepele correctoren de ruimte voor interpretatie, verwezen zij naar parafraseringen in het 
antwoord, lazen zij tussen de regels door en/of probeerden zij, ondanks een slechte formulering, uit 
het antwoord te halen dat de leerling de tekst begrepen had. Een karakteristieke motivering voor het 
toekennen van punten was: ‘Er is voldoende aanwijzing uit het antwoord te halen dat de leerling de 
tekst heeft begrepen‘.  
 
Bij een aantal antwoorden was er sprake van (bijna letterlijke) citaten uit de tekst. De citaten waren 
onder meer afkomstig uit de tekstregels 123-125, 158-160 en 155-160. De panelleden verschillenden 
in eerste instantie van mening over de vraag of voor (bijna letterlijke) citaten punten toegekend 
mochten worden. Uiteindelijk rekenden de panelleden deze antwoorden in alle gevallen goed. In de 
discussie speelden de motiveringen uit het verslag van de examenbespreking in Levende Talen een 
belangrijke rol. De desbetreffende passage is hieronder letterlijk weergegeven.  
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7.4 Vraag 20 
 
Uit het hoofdonderzoek kwam naar voren dat het verschil tussen de eerste corrector en het 
gemiddelde van de beide derde correctoren bij deze vraag .14 scorepunten bedraagt (bij een 
maximumscore van 2).  
 
De letterlijke tekst van vraag 20 luidt als volgt:  
 
 
 
1p  20 

Professor Vaessens kiest met zijn studenten een benadering die een zekere overeenkomst 
vertoont met de benadering van de literatuurwetenschap in de jaren ’70. 
Om welke overeenkomst gaat het? 

 
Vraag 20 is een kort-antwoordvraag met een maximumscore van één punt. Het beoordelingsmodel 
geeft in twee onderdelen de kern van een goed antwoord weer. Gescheiden door slashes (/) geeft het 
eerste antwoordelement drie formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdelen van dit antwoord.  
 
De letterlijke tekst van het beoordelingsmodel bij vraag 4 luidt: 
 
maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Overeenkomst: het literaire werk zelf wordt centraal gesteld / de benadering is niet-elitair / gaat uit van 
een ‘gedemocratiseerde smaak’. 
 
Resultaten vraag 20 
De eerste corrector, de beide derde correctoren, de vijf vierde correctoren en de examenmaker 
hebben ieder twaalf antwoorden van evenzoveel kandidaten beoordeeld. Hun gemiddelde scores zijn 
weergegeven in Tabel 26. De eerste corrector waardeerde al deze twaalf antwoorden met het 
maximale aantal van 1 punt, terwijl de beide derde correctoren gemiddeld .13 scorepunten toekenden. 
De ware score zoals bepaald door het panel van vijf  vierde correctoren (exclusief de examenmaker) 
bedraagt .82 en ligt dus dicht bij het gemiddelde van de eerste correctoren. Het gemiddelde 
percentage overeenstemming tussen de vijf panelleden bedraagt 90% (bij twee score categorieën). 
Cohen’s Kappa – een maat die corrigeert voor overeenstemming op basis van toeval – bedraagt .66 
en kan als relatief hoog worden beoordeeld. Volgens de vuistregel  van Landis en Koch (1977) is de 
overeenstemming substantial (zie ook paragraaf 2.5).  
 
Tabel 26 
Gemiddelde scores voor vraag 20 
 

Eerste corrector Derde correctoren Vierde correctoren 

 Eerste Tweede Gemiddelde M D1 P E D2 Ware 
score 

A 

1.00 .17 .08 .13 .75 .83 .92 .75 .83 .82 .83 

 
Mogelijke oorzaken van verschillen in soepelheid bij vraag 20 
Ook bij deze vraag namen soepele correctoren de ruimte voor interpretatie, verwezen zij naar 
parafraseringen in het antwoord, lazen zij tussen de regels door en/of probeerden zij, ondanks een 
slechte formulering, uit het antwoord te halen dat de leerling de tekst begrepen had. Indien relevant 
werd dit onderbouwd met het verslag van de examenbespreking in Levende Talen. De desbetreffende 
passage uit dit verslag is hieronder onverkort weergegeven.  
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Aanbevelingen bij vraag 20 
Ook bij deze vraag zoeken de panelleden naar interpretaties en parafraseringen. In een aantal 
gevallen krijgt een kandidaat hierdoor het voordeel van de twijfel. De motiveringen uit het verslag van 
de examenbespreking in Levende Talen worden gebruikt om de toekenning van punten te motiveren 
en onderbouwen. Het panel is wel van mening dat het antwoord moet aansluiten bij de vraagstelling; 
er moet sprake zijn van een overeenkomst. 
Aanbeveling 1: Neem in het beoordelingsmodel bij open vragen naar bijvoorbeeld een overeenkomst, 
opvatting, en dergelijke expliciet op dat in het antwoord van de kandidaat duidelijk sprake moet zijn 
van een overeenkomst. 
Aanbeveling 2: Verwijs in het beoordelingsmodel naar tekstregels die relevant zijn voor de 
beantwoording van de vraag. 
Aanbeveling 3. Bied de corrector meer steun bij het herkennen en waarderen van gedeeltelijk of 
geheel foute antwoorden door kenmerken, restricties en dergelijk te formuleren en door voorbeelden 
van veelvoorkomende karakteristieke antwoorden die geheel of gedeeltelijk fout zijn op te nemen in 
het beoordelingsmodel. 
 

7.5 Vraag 27 
 
De laatste vraag uit het examen is een samenvattingsopdracht. Voor de hele samenvattingsopdracht 
zijn 21 scorepunten te behalen. Deze 21 punten zijn verdeeld over een aantal informatie-elementen. 
In het opgavenboekje heeft de samenvattingsopdracht nummer 23. In het correctievoorschrift zijn de 
informatie-elementen doorgenummerd van 23.1 tot en met 23.8. Vraag 27 heeft betrekking op 
informatie-element 23.5 (historische gegevens). Ten behoeve van de dataverzameling, -verwerking en 
-analyse zijn de informatie-elementen doorgenummerd. In dit onderzoek heeft vraag 27 betrekking op 
het vermelden van de juiste historisch gegevens (informatie-element 23.5 van het correctievoorschrift).  
 
Uit het hoofdonderzoek kwam naar voren dat het verschil tussen de eerste corrector en het 
gemiddelde van de beide derde correctoren bij deze vraag .42 scorepunten bedraagt (bij een 
maximumscore van 4).  
 
De letterlijke tekst van vraag 27 luidt als volgt:  
 
21p  23 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 180 woorden 

van de tekst ‘Regeerders in een rijtjeshuis’. Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk 
is voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent.  
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
− welke ontwikkeling zich heeft voorgedaan in de cultuur van leidinggeven en besturen in 
Nederland; 
−welk standpunt wordt ingenomen ten aanzien van de oude bestuurscultuur, op welk 
argument dit standpunt wordt gebaseerd, aan wie dit argument wordt ontleend en met 
welke historische gegevens dit argument wordt ondersteund; 
−welk tekort wordt gesignaleerd in de huidige bestuurscultuur, welke verklaring voor dit 
tekort wordt gegeven en welke oplossing voor dit tekort wordt voorgesteld. 

 
Vraag 27 is een lang-antwoordvraag met een maximumscore van vier punten. Het beoordelingsmodel 
geeft in twee antwoordelementen het goede antwoord weer. Elk antwoordelement kan met 2 of 0 
scorepunten worden gehonoreerd.  
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De letterlijke tekst van het beoordelingsmodel bij vraag 27 luidt: 
 
maximumscore 4 
(historische gegevens) 
• Nederland wist zich ondanks een nadelige natuurlijke positie te ontwikkelen tot een  
welvarend land                                                                                                                              2             
• Nederland wist de gevaren die een samenleving bedreigen te pareren                                     2             
 
Resultaten vraag 27 
De eerste corrector, de beide derde correctoren, de vijf vierde correctoren en de examenmaker 
hebben ieder twaalf antwoorden van evenzoveel kandidaten beoordeeld. Hun gemiddelde scores zijn 
weergegeven in Tabel 27. De eerste corrector waardeerde al deze twaalf antwoorden gemiddeld met 
een score van 2.67, terwijl de beide derde correctoren gemiddeld .54 scorepunten toekenden. De 
ware score zoals bepaald door het panel van vijf  vierde correctoren (exclusief de examenmaker) 
bedraagt 1.86 en ligt dus dichter bij het gemiddelde van de eerste correctoren dan van de derde 
correctoren. Het gemiddelde percentage overeenstemming tussen de vijf panelleden bedraagt 88% 
(bij vijf scorecategorieën). Cohen’s Kappa – een maat die corrigeert voor overeenstemming op basis 
van toeval – bedraagt .79 hetgeen als hoog moet worden beoordeeld. Volgens de vuistregel van 
Landis en Koch (1977) is de overeenstemming substantial (zie ook paragraaf 2.5). 
 
Tabel 27 
Gemiddelde scores voor vraag 27 
 

Eerste corrector Derde correctoren Vierde correctoren 

 Eerste Tweede Gemiddelde M D1 P E D2 Ware 
score 

A 

2.67 .83 .25 .54 2.00 2.00 1.67 1.83 1.83 1.86 1.92 

 
Mogelijke oorzaken van verschillen in soepelheid bij vraag 27 
Uit het verslag van de examenbespreking in Levende Talen blijkt dat met name het tweede 
antwoordelement   (Nederland wist de gevaren die een samenleving bedreigen te pareren) bij veel 
kandidaten ontbrak. De letterlijke tekst uit het verslag van Levende Talen luidt als volgt: 
 
23.5: [gewijzigd 27 mei 2009] 
Dit informatie-element leverde erg veel discussie op bij de vergadering. Men ervaart met name de 
vraag naar historische gegevens als misleidend. Ook bij de leerlingen leidde dit tot veel foutieve 
antwoorden. Vooral informatie-element 2 ontbrak bij vrijwel iedere kandidaat: ‘Nederland wist de 
gevaren die een samenleving bedreigen te pareren”. 
Leerlingen gaven hier veelal het concrete voorbeeld weer van de Gouden Eeuw, wat volgens het 
correctiemodel niet gehonoreerd wordt met punten. Maar de geleidingsopdracht ‘met welke historische 
gegevens wordt dit argument ondersteund’,  is o.i. tweeduidig. Elders in de tekst zitten ook nog 
ondersteunende elementen, die kunnen voortborduren op Tuchman en Diamond en die in lijn liggen 
met het correctiemodel.  
Goed geformuleerde samenvattende zin, zonder voorbeelden over de bestuursstructuur in de Gouden 
Eeuw en binnen de lijnen van het correctiemodel, kan twee punten opleveren. Het enige aangetroffen 
voorbeeld dat wat de expertcommissie betreft de toets der kritiek kon volstaan was deze, gebaseerd 
op elementen uit alinea 8: "Besturen betekende in de Gouden Eeuw laveren tussen hogere en lagere 
overheden. Macht werd toen in Nederland gerouleerd, zodat misbruik kon worden voorkomen." Hierin 
wordt, impliciet, duidelijk een gevaar genoemd dat de samenleving bedreigde en dat men wist te 
pareren. Daarmee is dit antwoord o.i. nipt voldoende "in de geest van het correctiemodel" (zie 
examenvoorschrift 3.3).  
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De algemene scoringsregel 3.3, die in het verslag van de examenbespreking als examenvoorschrift 
3.3 wordt aangeduid, luidt als volgt: 
 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord 
op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan 
worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het 
beoordelingsmodel. 
 
Dat leerlingen het tweede antwoordelement slechts zelden als antwoord geven, blijkt ook uit de 
beoordelingen van het panel. Slechts één van de twaalf beoordeelde antwoorden kreeg de maximale 
score van 4 punten. 
 
Het beoordelingsmodel geeft geen mogelijkheid om een antwoordelement met één scorepunt te 
honoreren (alleen 0 of 2 punten is geoorloofd).7 In incidentele gevallen kende een enkel panellid toch 
één punt toe. Daarbij verwezen zij naar het verslag van de examenbespreking in Levende Talen waar 
bij een vergelijkbaar antwoordelement in strijd met het correctievoorschrift toch één scorepunt mocht 
worden toegekend. Dat andere antwoordelement was element 23.6 met betrekking tot de beoordeling 
van het gesignaleerde tekort in de huidige bestuurscultuur. 
 
Net als bij vraag 4, 6 en 20 vonden de panelleden de derde correctoren over het algemeen te streng, 
waarbij zij het vermoeden hadden dat deze de examenbesprekingen niet in de beoordeling betrokken 
hadden. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van antwoorden en argumenteringen voor 
scoretoekenning van de panelleden. 
 
Voorbeeld 1 
Voor antwoord 1756 gaf de eerste corrector 4 punten, de eerste derde correctoren gaf eveneens 4 
punten en de tweede derde corrector gaf 0 punten. In eerste instantie gaven twee panelleden 1 punt, 
twee panelleden gaven 2 punten en één panellid gaf 4 punten.  

                                                 
7 Met ingang van de examens 2012 geldt dat er bij een maximumscore van meer dan één punt ook een 
deelscore mag worden gegeven, behalve als  het beoordelingsmodel expliciet vermeldt dat dat niet mag.  
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Aanbeveling 4. Onderzoek de mogelijkheid  om de antwoordelementen van de samenvattingsopdracht 
waar nu twee punten voor worden toegekend meer analytische te maken i.c. op te splitsen in twee 
onderdelen waarbij voor elk onderdeel één scorepunt mag worden toegekend. 
Aanbeveling 5. Blokkeer in WOLF de invoer van niet-legitieme scores.  
 

7.6  Vraag 31 
 
Uit het hoofdonderzoek kwam naar voren dat het verschil tussen de eerste corrector en het 
gemiddelde van de beide derde correctoren bij deze vraag .72 scorepunten bedraagt (bij een 
maximale aftrek van 4 scorepunten).  
 
De laatste opgave uit het examen is een samenvattingsopdracht. Voor de hele samenvattingsopdracht 
zijn maximaal 21 scorepunten te behalen. Deze 21 punten zijn verdeeld over een aantal informatie-
elementen: negen informatie-elementen van twee scorepunten en drie informatie-elementen van één 
scorepunt.  
 
Van de maximaal 21 te behalen scorepunten kunnen punten worden afgetrokken. Dit is vervat in de 
regelingen 23.a en 23.b waarvan alleen de eerste voor vraag 31 relevant is. Het betreft de ‘Regeling 
met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting’. Vraag 31 heeft 
betrekking op deze regeling en de letterlijke tekst luidt als volgt.  
 
21p  23 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 180 woorden 

van de tekst ‘Regeerders in een rijtjeshuis’. Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk 
is voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent.  
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
−welke ontwikkeling zich heeft voorgedaan in de cultuur van leidinggeven en besturen in 
Nederland; 
−welk standpunt wordt ingenomen ten aanzien van de oude bestuurscultuur, op welk 
argument dit standpunt wordt gebaseerd, aan wie dit argument wordt ontleend en met 
welke historische gegevens dit argument wordt ondersteund; 
−welk tekort wordt gesignaleerd in de huidige bestuurscultuur, welke verklaring voor dit 
tekort wordt gegeven en welke oplossing voor dit tekort wordt voorgesteld. 

 
Vraag 31 is een beoordelingsaspect waarbij maximaal vier aftrekpunten moeten worden toegekend. 
De letterlijke tekst van het beoordelingsmodel bij vraag 318 luidt: 
  

                                                 
8 Deze regeling is inmiddels aangepast. Zo is er een bepaling toegevoegd over het gebruik van telegramstijl, en 
de bepaling met betrekking tot kandidaten zoals bedoeld in artikel 55 (met bijbehorende aftrekregeling) is 
geschrapt.  
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Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting1) 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele 
scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 
De vakspecifieke regel 2 die betrekking heeft op regeling 23.a luidt als volgt: 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in de opdracht 
gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op de inhoud, 
samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee informatie-elementen, dient 
aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen punten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een lezer die de uitgangstekst 
niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting bedraagt maximaal 4 
scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels 
voor interpunctie, voor het gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde. 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten - 0 
3 of meer fouten - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten - 1 
3 of 4 fouten - 2 
5 of 6 fouten - 3 
7 of meer fouten - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens de Woordenlijst 
Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005.  
2.4 Voor een kandidaat zoals bedoeld in het Eindexamenbesluit artikel 55, derde lid, wordt een aangepaste 
aftrekregeling voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik toegepast. Dit betreft een kandidaat die met 
inbegrip van het schooljaar waarin het eindexamen wordt afgelegd, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland 
heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is. 
De aangepaste aftrekregeling voor kandidaten zoals bedoeld in artikel 55.3, luidt: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 - 5 fouten - 0 
6 of meer fouten - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 - 5 fouten - 1 
6, 7 of 8 fouten - 2 
9 - 13 fouten - 3 
14 of meer fouten - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens de Woordenlijst 
Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
De aangepaste aftrekregeling is niet van toepassing voor kandidaten met een leesbeperking (dyslexie), die niet 
vallen onder artikel 55 lid 3. 

 
Resultaten vraag 31 
De eerste corrector, de beide derde correctoren, de vier vierde correctoren (omdat de scores van één 
van de panelleden ontbraken) en de examenmaker hebben ieder twaalf antwoorden van evenzoveel 
kandidaten beoordeeld. Hun gemiddelde scores zijn weergegeven in Tabel 28. De eerste corrector 
waardeerde deze twaalf antwoorden gemiddeld met een aftrek van .08 scorepunt,  terwijl de beide 
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derde correctoren gemiddeld 3.17 punten aftrek gaven. De ware score van het panel (exclusief de 
examenmaker) bedraagt 3.33 aftrekpunten en ligt dus dicht in de buurt van het gemiddelde van de 
derde correctoren.  
 
Omdat de scores van een panellid ontbraken, is het percentage overeenstemming en Cohen’s Kappa 
over de vier resterende panelleden berekend. Het gemiddelde percentage overeenstemming tussen 
de vier panelleden bedraagt 75% (bij vijf scorecategorieën). Cohen’s Kappa – een maat die corrigeert 
voor overeenstemming op basis van toeval – bedraagt .54. Volgens de vuistregel van Landis en Koch 
is er sprake van middelmatige overeenstemming (Engels: moderate).  
 
Tabel 28 
Gemiddelde scores voor vraag 31 
 

Eerste corrector Derde correctoren Vierde correctoren 

 Eerste Tweede Gemiddelde M D1 P E D2 Ware 
score 

A 

-.08 -3.17 -3.17 -3.17 -3.42 -.- -3.33 -3.33 -3.25 -3.33 -3.17 

 
Mogelijke oorzaken van verschillen in soepelheid bij vraag 31 
Bij alle twaalf antwoorden gaf de eerste corrector geen enkel punt aftrek, ondanks aantoonbare 
incorrecte formuleringen of onjuist taalgebruik in de antwoorden. Naar het oordeel van het panel was 
dit in alle gevallen onterecht en was hier sprake van grensoverschrijdend handelen in strijd met het 
correctievoorschrift.  
 
Hieronder geven we een  voorbeeld van een samenvatting die aanleiding gaf tot verschillende 
beoordelingen.  
 
Voorbeeld 
Voor antwoord 1745 gaf de eerste corrector 0 punten aftrek, de eerste derde correctoren trokken vier 
punten af en  de tweede derde correctoren 3 punten. In eerste instantie trokken twee panelleden 3 
punten af en de twee andere panelleden 4.  
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8 Discussie  
 

8.1 Samenvatting 
 
In de centraal schriftelijke examens wordt het examenwerk eerst door de eigen docent gecorrigeerd 
en vervolgens door een docent van een andere school. In het Onderzoek Tweede Correctie (O2C) 
hebben onafhankelijke ‘derde’ correctoren ruim zeshonderd examenwerken van zes examenvakken 
opnieuw nagekeken (Kuhlemeier, Van Rijn & Kremers, 2012). Per vak waren vijf derde correctoren in 
het onderzoek betrokken. Elk examenwerk is door een steekproef van telkens twee van deze vijf 
correctoren nogmaals nagekeken. De derde correctoren hadden de opdracht de examenwerken 
zorgvuldig en objectief na te kijken overeenkomstig het correctievoorschrift. In het O2C-onderzoek is 
vastgesteld dat de gezamenlijk tussen de eerste en tweede corrector overeengekomen scores 
nagenoeg identiek zijn aan die van de eerste corrector. Daarnaast bleken eerste correctoren hun 
‘eigen’ leerlingen gemiddeld veel meer punten te geven dan de ‘onafhankelijke’ derde correctoren.  
Deze resultaten riepen twee vragen op. De eerste vraag was in hoeverre de eerste correctoren te 
soepel hadden beoordeeld dan wel dat de derde correctoren te streng waren geweest. De tweede 
vraag was in hoeverre de vragen en het beoordelingsmodel zelf zouden hebben bijgedragen aan de 
geconstateerde verschillen tussen correctoren. Ter beantwoording van deze vragen is een 
vervolgonderzoek uitgevoerd waarvan in deze publicatie verslag is gedaan. In het Panelonderzoek 
Vierde Correctie (P4C) hebben panels van getrainde ‘vierde’ correctoren een selectie van 
examenwerken uit de examens geschiedenis, tehatex en Nederlands nogmaals nagekeken. Daarbij 
zijn hun beoordelingen vergeleken met de eerste, gezamenlijke en derde correcties uit het 
hoofdonderzoek. Anders dan in het O2C-onderzoek ontvingen de panelleden een training in het 
gebruik van het correctievoorschrift. Bovendien kregen zij volop de ruimte om met elkaar te 
discussiëren over de vraag, het beoordelingsmodel en de toegekende scores. 
 
Eerste onderzoeksvraag 
De eerste onderzoeksvraag luidde: ‘In hoeverre hebben (sommige) eerste correctoren inderdaad 
overwegend (te) soepel nagekeken (en heeft de tweede correctie ten onrechte geen directe invloed op 
de uiteindelijke score)?’ Voor de vakken geschiedenis, tehatex en Nederlands zijn van de telkens 
ongeveer honderd examenwerken de vijftien werken geselecteerd waarbij het verschil van de eerste 
minus de derde correctie het grootst was. Door de scores van de eerste en derde correctoren af te 
zetten tegen de scores van het panel van vierde correctoren is bepaald in hoeverre de eerste 
correctoren bij deze examenwerken te soepel beoordeelden dan wel dat de derde correctoren te 
streng waren. 
 
Bij geschiedenis blijkt de gemiddelde score van het panel veel dichter bij de scores van de derde dan 
van de eerste correctoren te liggen. Kennelijk zijn de eerste (en tweede) correctoren geschiedenis te 
soepel geweest en waren de derde correctoren slechts in beperkte mate te streng. Uitgedrukt in cijfers 
op het CSE geschiedenis komt het verschil tussen de eerste, derde en vierde correctie overeen met 
de cijfers 7.1, 5.1 en 5.4. 
 
Bij tehatex blijkt de gemiddelde score van het panel van vierde correctoren onder het gemiddelde van 
de derde correctoren te liggen. Kennelijk hebben de eerste (en tweede) correctoren te soepel 
beoordeeld en zijn de derde correctoren niet onredelijk streng geweest. Uitgedrukt in cijfers op het 
CSE tehatex komt het verschil tussen de eerste, derde en vierde correctie overeen met de cijfers 7.6, 
5.7 en 5.3.  
 
De gemiddelde score van het panel Nederlands ligt dichter bij de het gemiddelde van de eerste 
correctoren dan dat van de derde correctoren. Kennelijk zijn de eerste correctoren niet onredelijk 
soepel geweest is en waren de derde correctoren over het algemeen te streng. Uitgedrukt in cijfers op 
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het CSE Nederlands komt het verschil tussen de eerste, derde en vierde correctie overeen met de 
cijfers 7.1, 5.7 en 6.7.  
 
De panels hebben ook beoordeeld in hoeverre de eerste corrector het correctievoorschrift juist heeft 
toegepast. Naar het oordeel van het panel geschiedenis heeft de eerste corrector het 
correctievoorschrift bij 66% van de nagekeken antwoorden juist toegepast. Bij 14% van de 
antwoorden staan de vierde correctoren in dubio of de eerste corrector de kandidaat te soepel 
beoordeelde en de kandidaat benadeeld is. Bij 19% van de antwoorden is het panel van mening dat 
de eerste corrector de kandidaat op een voor hen onverklaarbare wijze bevoordeeld heeft. De eerste 
correctoren beoordeelden hier bijvoorbeeld volgens het principe ‘alles wat niet echt fout is, is goed’ of 
rekenden evident foute antwoord goed. Daar staat tegenover dat de kandidaat bij 1% van de 
beoordelingen benadeeld is.  
 
Naar het oordeel van het panel tehatex heeft de eerste corrector het correctievoorschrift bij 56% van 
de nagekeken antwoorden correct toegepast, bij 17% bestond twijfel of de kandidaat te soepel 
beoordeeld was, 26% was met zekerheid te soepel beoordeeld en 1% was te streng beoordeeld.  
 
Voor Nederlands bedroegen de overeenkomstige percentages 85% (correct), 5% (mogelijk te soepel), 
7% (zeker te soepel) en 3% (te streng).  
 
De panels geschiedenis, tehatex  en Nederlands concluderen dat er eerste correctoren zijn die een 
aanzienlijk deel van de antwoorden onverklaarbaar toegeeflijk beoordelen (zonder dat dit kan worden 
toegeschreven aan een gebrek aan vakkennis, onvolkomenheden in het examen of de wijze waarop 
de kandidaat het antwoord geformuleerd heeft en dergelijke). Bij Nederlands deed zich de 
onverklaarbaar soepele beoordeling overigens voornamelijk voor bij het toekennen van aftrekpunten 
vanwege incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvattingsopdracht. Volgens de  
panels moet hier welhaast sprake zijn van opportunistisch-strategisch beoordelingsgedrag en een 
gebrek aan professionaliteit en/of integriteit. Deze resultaten staan op gespannen voet met het 
uitgangspunt dat kandidaten met dezelfde vaardigheid onafhankelijk van de school dezelfde 
slaagkans zouden moeten hebben.  
 
Tweede onderzoeksvraag 
De tweede onderzoeksvraag luidde ‘In hoeverre hangt het verschil tussen de scores van de eerste en 
derde correctie samen met kenmerken van de vraag en het beoordelingsmodel (denk bijvoorbeeld 
aan de openheid van de vraagstelling en de mate van sturing die het correctievoorschrift biedt)?’. De 
panels hebben ieder zestig antwoorden op vijf vragen uit het desbetreffende examen opnieuw 
nagekeken. Gekozen zijn de vragen en antwoorden uit het hoofdonderzoek waarbij de scores van de 
eerste en derde correctoren het verst uit elkaar lagen (en waarbij het de vraag is in hoeverre de eerste 
correctoren te soepel dan wel de derde correctoren te streng hebben beoordeeld). Het 
panelonderzoek bevestigt het bestaan van grote verschillen tussen correctoren in de soepelheid van 
de beoordeling. Deze verschillen tussen correctoren blijken samen te hangen met kenmerken van de 
vraag en het beoordelingsmodel. Verschillen in soepelheid blijken vooral voor te komen in de 
volgende situaties: 
 Het beoordelingsmodel is onvolledig en kandidaten geven veelvuldig antwoorden die niet in het 

beoordelingsmodel voorkomen. De corrector is dan aangewezen op algemene regel 3.3 (d.w.z.: 
indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op 
grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan 
worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het 
beoordelingsmodel) en de vakspecifieke regel dat vakinhoudelijke argumenten afkomstig moeten 
zijn uit gezaghebbende, wetenschappelijke publicaties. Het onderzoek maakt aannemelijk dat de 
scores van de correctoren verder uiteenlopen naarmate zij vaker een beroep moeten doen op 
algemene regel 3.3 en de vakspecifieke regel.  
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 Het beoordelingsmodel geeft alleen een voorbeeld van een volledig juist antwoord en biedt geen 
steun bij het herkennen van en het toekennen van punten aan minder goede of foute antwoorden. 
Daardoor moet de corrector een beroep doen op algemene regel 3.2 (d.w.z. de regel voor het 
zelfstandig toekennen van scorepunten aan gedeeltelijk juiste antwoorden). Uit de 
panelbeoordelingen komt naar voren dat algemene regel 3.2 vaak aanleiding geeft tot verschillen 
tussen correctoren in soepelheid.  

 Een inconsistentie tussen vraag en beoordelingsmodel geeft aanleiding tot verschillen tussen 
correctoren in soepelheid. Bijvoorbeeld:  
a. de examenvraag  gaat over burgers terwijl in het beoordelingsmodel mannen i.c. dienstplichten  

centraal staan;  
b. Er wordt een kort en bondig antwoord gevraagd, maar het beoordelingsmodel bestaat uit lange 

en complexe zinnen. 
 De kandidaat geeft meer antwoorden dan volgens de vraagstelling is toegestaan. De corrector 

moet dan algemene regel 3.5 toepassen (d.w.z. de regel waarbij antwoorden boven het gevraagde 
aantal niet in de beoordeling betrokken mogen worden). De ene corrector past deze algemene 
regel zoals het hoort wel toe en de ander doet dat ten onrechte niet en geeft de kandidaat ook 
punten voor antwoorden boven het toegestane aantal.  

 Het aantal te beoordelen inhoudselementen is groter dan de maximumscore. Om één punt te 
verdienen moet de kandidaat bijvoorbeeld zowel een juiste uitleg geven als een juiste bron 
noemen. De ene corrector kent zoals het hoort 0 punten toe, maar de andere corrector kent dat 
éne punt ook toe als de kandidaat alleen een juiste uitleg geeft of alleen een juiste bron noemt.  

 De kandidaat geeft een foute toelichting bij een goed antwoord of een goede toelichting bij een fout 
antwoord zonder dat in de vraagstelling om verduidelijking of uitleg gevraagd wordt. Verschillen in 
soepelheid ontstaan als de ene corrector de toelichting wel in de beoordeling betrekt en de ander 
doet dat niet.  

 Het voorschrift van een als 0-1 te scoren vraag beschrijft meerdere kenmerken van een goed 
antwoord (element) zonder dat volledig duidelijk is hoeveel en welke kenmerken in het antwoord 
van de kandidaat aanwezig moeten zijn om dat ene punt te mogen toekennen. De ene corrector is 
al blij met één van de kenmerken, terwijl de ander eist dat alle kenmerken in het antwoord 
aanwezig zijn.  

 Het beoordelingsmodel is geformuleerd in academische vaktaal/jargon (bijvoorbeeld uit de 
katernen) terwijl kandidaten hun antwoorden in alledaags Nederlands formuleren. Een voorbeeld is 
de omschrijving van een juist antwoord ‘Het is een enorme ‘blow-up’ van een (klein) 
gebruiksvoorwerp’ uit het correctievoorschrift tehatex. De ene corrector eist een expliciete 
verwijzing naar een blow-up of een enorme uitvergroting van een gebruiksvoorwerp, terwijl de 
ander genoegen neemt met ieder antwoord waarin iets van grootte naar voren komt.  

 Een dichotoom beoordelingsmodel laat alleen de scores 0 en 2 toe, waarbij gedeeltelijk juiste 
antwoorden de score 0 moeten krijgen. Verschillen tussen correctoren ontstaan als de ene 
corrector voor een gedeeltelijk juist antwoord 0 punten toekent en de ander dat antwoord in strijd 
met het beoordelingsmodel met één scorepunt honoreert.  

 Bij lastig te beoordelen antwoorden baseert de ene corrector de puntentoekenning op het verslag 
van examenbesprekingen terwijl de andere corrector dat niet doet en zelfstandig de algemene 
scoringsregels probeert toe te passen. De ervaringen in de panels laten zien dat het gebruik van 
de examenbesprekingen doorgaans tot hogere scores leidt.  

 
Interpretatie 
Bij de interpretatie van deze resultaten moet men bedenken dat de onderzochte examens, kandidaten 
en examenvragen geen representatieve steekproef vormen uit de totale verzameling van examens, 
kandidaten en examenvragen. Er zijn slechts drie examens in het P4C-onderzoek betrokken die 
vooral gekozen zijn vanwege het grote aantal open vragen. Hadden we bijvoorbeeld voor examens 
zonder open vragen gekozen , dan waren de resultaten met betrekking tot de kwaliteit van de vragen 
en de beoordelingsmodellen ongetwijfeld gunstiger geweest (maar had het onderzoek ook minder 
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verbeteringssuggesties opgeleverd). Daarnaast hebben de panels van het P4C-onderzoek alleen 
vragen en examenwerken beoordeeld waarbij het verschil tussen de eerste minus de derde correctie 
sterk positief was. De kans op het aantreffen van problematische vragen of te soepele correctoren is 
daardoor veel groter dan wanneer we de panels een representatieve steekproef van vragen en 
werken hadden beoordeeld. De resultaten van het P4C-onderzoek zijn derhalve niet geldig voor het 
gemiddelde examen, de gemiddelde examenvraag of de gemiddelde corrector.  
 

8.2 Mogelijke verklaringen 
 
De geconstateerde verschillen tussen correctoren en de overwegend toegeeflijke beoordeling van een 
deel van de eerste correctoren vragen om een verklaring. Oorzaken van verschillen tussen 
correctoren kunnen liggen in het examen (bijv. de vraag, het beoordelingsmodel en de algemene en 
vakspecifieke scoringsregels), de corrector (bijv. vakkennis, opleiding, training, neiging tot inaccuraat, 
soepel en opportunistisch beoordelen) en de omstandigheden waaronder de correctie plaatsvindt. 
Hieronder noemen we enkele verklaringen die een rol zouden kunnen spelen waarbij we een 
onderscheid maken in het examen, de docent en de context.  
 
Het examen 
 De geconstateerde verschillen tussen correctoren en de overwegend (te) soepele beoordeling 

kunnen gedeeltelijk verklaard worden vanuit kenmerken van het examen. In dit onderzoek is 
vastgesteld dat de onderzochte beoordelingsmodellen de corrector vaak weinig steun bieden en 
daarmee bijdragen aan verschillen tussen correctoren in soepelheid. Op basis van de resultaten 
hebben de panels een groot aantal aanbevelingen gedaan voor aanpassing van het 
beoordelingsmodel (zie hiervoor het voorgaande hoofdstuk). Nader ontwikkelingsonderzoek zal 
uitwijzen in hoeverre deze suggesties tot de beoogde verbeteringen leiden.  
 

De docent  
 De geconstateerde toegeeflijke beoordeling is deels begrijpelijk als men bedenkt dat de eerste 

corrector tevens degene is die de kandidaat heeft opgeleid (en dat tweede correctoren de 
kandidaten van de eerste corrector doorgaans niet veel strenger zullen beoordelen dan zij hun 
‘eigen’ kandidaten hebben beoordeeld). Docenten kiezen het beroep van leraar omdat zij jongeren 
willen helpen. Zij zijn begaan met het lot van hun leerlingen en een deel van de docenten neigt 
ertoe de prestaties van de kandidaten hoger te waarderen dan gerechtvaardigd is. Hoewel niet 
expliciet onderzocht, lijkt de persoonlijkheid van de corrector een belangrijke rol te spelen 
(Branthwaite, Trueman & Berrisford, 1981; Meadows & Billington, 2007). Correctoren verschillen in 
de mate van slordigheid, de neiging om eigen kandidaten het voordeel van de twijfel te geven en 
de wil om de verleiding van opportunistisch-strategisch beoordelingsgedrag te weerstaan. 

 Docenten zijn niet geschoold in het examineren en beoordelen van kandidaten. Zij kunnen zich 
bijvoorbeeld nog niet als examinator laten certificeren.  

 
De omstandigheden waaronder de correctie wordt uitgevoerd  
 Het examenwerk moet in een relatief korte periode onder een vaak grote tijdsdruk worden 

nagekeken. Dit kan ertoe leiden dat de tweede correctie onvolledig en onzorgvuldig wordt 
uitgevoerd.  

 De positie van de tweede corrector is relatief zwak in vergelijking met die van de eerste corrector. 
Zo moeten tweede correctoren hun gelijk zien te halen bij de eerste corrector (en niet andersom). 
Daarnaast moet de tweede correctie soms onder een grotere tijdsdruk worden uitgevoerd dan de 
eerste correctie. 

 Het nagenoeg ontbreken van extern toezicht op de correctie van het examenwerk biedt correctoren 
weinig steun. 
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De schoolcontext 
 Het openbaar maken van examengegevens, het beoordelen van de onderwijskwaliteit van scholen 

(mede) op basis van hun examenprestaties en het gebruik van examencijfers voor 
personeelsbeoordeling kan de neiging tot toegeeflijk beoordelen versterken.  

 

8.3 Aanbevelingen  
 
Om de correctie van het CSE op alle scholen in overeenstemming te brengen met de wettelijke 
vereisten en kwaliteitscriteria lijken maatregelen nodig. Hieronder geven we enkele aanbevelingen 
voor onder meer het ontwerp en de constructie van het examen, de regelgeving en 
examenprocedures,  de docent en het schoolbeleid.  
 
Het ontwerp en de constructie van het examen 
De geconstateerde verschillen tussen correctoren en de overwegend te soepele beoordeling kunnen 
gedeeltelijk verklaard worden vanuit kenmerken van het examen. Een aandachtspunt is aanpassing 
van de beoordelingsmodellen bij de open vragen, zodat correctoren meer steun krijgen bij het nakijken 
en minder vaak zelfstandig een beroep op de algemene scoringsregels hoeven te doen. In dit 
onderzoek is een groot aantal aanbevelingen gedaan die verschillen tussen correctoren en de 
verleiding tot te soepel beoordelen kunnen tegengaan. Voor een groot deel worden deze 
aanbevelingen ondersteund door elders verricht onderzoek (zie hiervoor het literatuuroverzicht aan 
het einde van dit rapport). Hieronder geven we een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen: 
 Verschillen tussen correctoren in soepelheid doen zich vooral voor als het beoordelingsmodel de 

verzameling van feitelijke antwoorden niet goed dekt en alleen de maximumscore in het 
beoordelingsmodel omschreven is. De belangrijkste aanbeveling is het verzamelen van 
antwoorden van kandidaten tijdens de ontwerp- en testfase van het examen. Zo zou men de open 
vragen aan een kleine groep studenten uit het eerste jaar van hbo en wo onder gecontroleerde 
omstandigheden kunnen voorleggen. Door de antwoorden vervolgens na te kijken krijgt de 
examenmaker kwalitatieve informatie ter verdere verbetering van het beoordelingsmodel. Dit 
draagt ertoe bij dat correctoren minder vaak een beroep hoeven te doen op de verslagen van de 
examenbesprekingen en de algemene en vakspecifieke scoringsregels. Verdere verbetering van 
het beoordelingsmodel is mogelijk door het toevoegen van uitleg en voorbeelden voor het 
beoordelen van veel voorkomende antwoorden die geheel of gedeeltelijk fout zijn en die de ‘eigen’ 
docent naar verwachting ten onrechte goed zou kunnen rekenen.  

 Een aanvullend middel is het uitvoeren van cognitieve interviews volgens de cognitive labs 
methode (Paulsen & Levine, 1999; Willis, 1999; Levine, Huberman & Buckner, 2002; Presser e.a., 
2004 ).  De leerling wordt daarbij gevraagd zijn of haar gedachten bij het beantwoorden van de 
examenvraag onder woorden te brengen. Aan de hand hiervan kan de examenmaker nagaan of de 
kandidaten de vraag interpreteren en een antwoord formuleren zoals hij of zij dat voor ogen had en 
de vraag zo nodig aanpassen. Dit kan tevens het geconstateerde probleem van een minder goede 
aansluiting tussen vraagstelling en beoordelingsmodel voorkomen.  

 De onderzochte examens geschiedenis, tehatex en Nederlands bevatten relatief veel open vragen, 
meestal in combinatie met principieel onvolledige antwoordmodellen zoals ‘Een voorbeeld van een 
juist antwoord is’, ‘Een goed antwoord moet de volgende strekking hebben’, ‘De kern van een juist 
antwoord is’ of ‘Uit het antwoord moet blijken dat’. Te overwegen valt volledig af te zien van dit type 
open vragen of een deel ervan te vervangen door objectief scoorbare gesloten vragen of door 
aanvulvragen waarbij een kort antwoord volstaat.  

 Naar de mening van de panels bevat het examen onderdelen die niet betrouwbaar te beoordelen 
zijn, zelfs al zou men de vraagstelling en de beoordelingsmodellen optimaliseren. Voorbeelden bij 
Nederlands zijn de onderdelen zinsbouw en het gebruik van komma´s. Te overwegen valt notoir 
lastig te beoordelen onderdelen niet meer centraal te examineren.  
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Regelgeving en examenprocedures 
 Overeenkomstig algemene scoringsregel 7 mogen correctoren niet zelfstandig afwijken van het 

beoordelingsmodel. In het geval van onvolkomenheden of fouten in het examen moet de corrector 
het werk beoordelen alsof het examen juist is, waarbij de corrector de vermeende fout aan het CvE 
kan melden. In de praktijk blijken zelfstandig afwijkende correctoren dat maar zelden te doen. Te 
overwegen valt de bestaande regelgeving op dit punt te verhelderen en aan te scherpen. 
Algemene scoringsregel 7 zou zo veranderd kunnen worden dat correctoren die zelfstandig 
afwijken verplicht worden dat aan het CvE te melden (met vermelding van de vermeende 
onvolkomenheid of fout in de vraag of het beoordelingsmodel). Daartoe zal de meldingsprocedure 
eenvoudiger en toegankelijker gemaakt moeten worden. Een voor de hand liggende mogelijkheid 
is het toevoegen van een module aan WOLF waarmee correctoren vermeende onvolkomenheden 
en fouten kunnen doorgeven.   

 Een belangrijke oorzaak van verschillen in soepelheid is gelegen in verschillen tussen correctoren 
in het gebruik van de resultaten van de examenbesprekingen. De verslagen van de regionale en 
landelijke examenbesprekingen bestaan grotendeels uit een opsomming van lastig te beoordelen 
antwoorden die goed te rekenen zijn (en veel minder vaak uit antwoorden die fout gerekend 
moeten worden). Naar de mening van de panels leidt het gebruik van de examenbesprekingen tot 
een versoepeling van de beoordeling. Verschillen tussen correctoren in soepelheid ontstaan waar 
de ene corrector de examenbesprekingen wel gebruikt en de ander dat niet doet. Dit pleit voor een 
proactieve, integrale en centrale regievoering over de examenbesprekingen, bij voorkeur uit te 
voeren onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van CvE,  Cito en de vakverenigingen. 
Overigens kan men zich afvragen in hoeverre bespreking van het examen achteraf nog nodig is als 
de examenconstructie meer gebaseerd zou worden op analyse van feitelijke antwoorden van 
kandidaten tijdens de constructie- en testfase. Ook hier lijkt te gelden dat voorkomen beter is dan 
genezen.  

 In het advies ‘Examinering: Draagvlak en toegankelijkheid’ heeft de Onderwijsraad (2006) 
voorgesteld om de correctievolgorde om te draaien. Eerst kijkt de docent van de andere school het 
examen na en komt met een scorevoorstel. Pas daarna is de ‘eigen’ docent aan de beurt die moet 
aangeven in hoeverre hij of zij het met het voorstel eens is. Als de correctievolgorde wordt 
omgedraaid, zal de eigen docent, in de rol van tweede corrector, het werk van de eerste corrector 
zeer nauwkeurig controleren. Het betreft immers het examenwerk van de eigen leerlingen.  

 Een alternatief voor het omkeren van de correctievolgorde is dat de examenwerken na gescand te 
zijn digitaal naar de eerste en tweede correctoren worden verzonden. De eerste en tweede 
correctie kunnen dan ‘tegelijkertijd’ plaatsvinden. De tweede corrector hoeft dan niet meer te 
wachten tot de ‘eigen’ docent klaar is. Overigens kan men zich afvragen hoe groot deze tijdwinst in 
de praktijk zal zijn. Vrijwel alle eerste correctoren zijn immers ook tweede corrector. Wel voorkomt 
het gelijktijdig nakijken de tijdsklem die nu soms optreedt als de eerste corrector het werk pas zeer 
laat naar de tweede corrector opstuurt. Een tweede voordeel is dat alle correctoren het 
examenwerk integraal moeten nakijken, dus ook de tweede correctoren. Ook op dit voordeel valt 
wat af te dingen. De tweede corrector moet het examenwerk namelijk ook integraal nakijken als de 
‘eigen’ docent het werk zeer zorgvuldig en objectief heef nagekeken en een steekproefsgewijze 
controle voldoende garantie zou hebben geboden. Omdat integrale tweede correctie tegenwoordig 
wettelijk verplicht is, is dit tegenargument formeel gezien niet erg sterk en alleen van praktische 
importantie.9   

                                                 
9 Een derde voordeel van gelijktijdige eerste en tweede correctie is dat alle correctoren een blanco examen onder ogen krijgen. Daardoor 

wordt de tweede corrector niet beïnvloed door de scores en aantekeningen van eerste corrector. Over de vraag of het wenselijk is dat de 
tweede corrector kennis neemt van de annotaties van de eerste corrector zijn de meningen echter verdeeld. De aantekeningen van de 
eerste corrector op het examenwerk laten zien hoe de score tot stand is gekomen. Deze informatie biedt de tweede corrector steun bij het 
beoordelen; bovendien kan het goed van pas komen in het overleg tussen eerste en tweede corrector waarin de uiteindelijke score wordt 
vastgesteld. Het lijkt dan ook begrijpelijk dat tweede correctoren de annotaties van de eerste corrector over het algemeen sterk op prijs 
stellen.  
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 Intensivering van het toezicht van de Inspectie op de uitvoering van de eerste en tweede correctie, 
onder meer via steekproefsgewijze controles van nagekeken examenwerk tijdens en kort na de 
examencampagne.  

 Arbeidsintensieve vakken zoals geschiedenis en tehatex zou altijd aan het begin van het 
examenrooster geplaatst moeten worden, zodat correctoren een langere periode hebben voor de 
correctie.   

 
De docent 
 Het opnemen van een module ‘examineren’ in de initiële opleiding voor docenten die mede gericht 

is op de correctie van het CSE en waarbij het accent ligt op ‘Wat betekent het voor mij als docent 
dat ik ook examinator ben?’ 

 Het aanbieden van vergelijkbare modules in de postinitiële opleidingen. 
 Het trainen van docenten in het gebruik van het beoordelingsmodel en de algemene scoringsregels 

(onder meer met gebruikmaking van materiaal uit het P2C- en P4C-project).  
 
Het schoolbeleid  
 De eerste en tweede correctie wordt in een aantal gevallen onder grote tijdsdruk uitgevoerd. In het 

advies ‘Examinering: Draagvlak en toegankelijkheid’  vraagt de Onderwijsraad (2006) de scholen 
om in het taak- en vergoedingenbeleid rekening te houden met het werk dat de correctie met zich 
meebrengt. Een voor de hand liggende mogelijkheid is docenten hiervoor vrij te roosteren.  

 Het geven van voorlichting aan schoolleiders over de voor- en nadelen van het sturen op 
examencijfers.  

 In de huidige situatie hebben schoolleiders weinig zicht op de correctie van de examens. Te 
overwegen valt een module aan WOLF toe te voegen die schoolleiders inzicht geeft in de 
uitvoering en kwaliteit van de eerste en tweede correctie. Zo kunnen schoolleiders eventuele 
problemen vroegtijdig signaleren en oplossen. 

 
Vervolgonderzoek 
 De onderzochte beoordelingsmodellen bieden de corrector vaak weinig steun en dragen daarmee 

bij aan verschillen tussen correctoren in soepelheid. Op basis van de resultaten hebben de panels 
een groot aantal aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de beoordelingsmodellen (zie 
hiervoor het voorgaande hoofdstuk). Nader ontwikkelingsonderzoek zal moeten uitwijzen in 
hoeverre deze suggesties tot de beoogde verbeteringen leiden.  

 Het aanbrengen van wijzigingen in de vraagstelling en het beoordelingsmodel omwille van een 
objectievere beoordeling heeft mogelijk consequenties voor wat het examen meet. Een relevante 
vraag voor toekomstig ontwikkelingsonderzoek is op welke wijze de neiging tot toegeeflijk 
beoordelen kan worden tegengegaan zonder de validiteit van het examen al te zeer aan te tasten.  

 De panels geschiedenis, tehatex  en Nederlands concluderen dat er eerste correctoren zijn die een 
aanzienlijk deel van de antwoorden onverklaarbaar toegeeflijk beoordelen (zonder dat dit kan 
worden toegeschreven aan een gebrek aan vakkennis, onvolkomenheden in het examen of de 
wijze waarop de kandidaat het antwoord geformuleerd heeft en dergelijke). De beperkte omvang 
van het onderzoek laat het doen van een uitspraak over het exacte percentage strategisch-
opportunistische beoordelingen niet toe. Daartoe is vervolgonderzoek nodig met meer 
kandidaten/examenwerken en een sterker onderzoeksontwerp.  
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