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Inleiding
In de groepsrapportage worden vragen uit het examen geclusterd. Per cluster van vragen wordt
een groep/klas vergeleken met de resultaten van de landelijke steekproef. De clustering van
vragen kan per examen verschillen. Veel gehanteerde criteria voor de clustering van vragen zijn:
−
−
−

onderdelen uit het examen;
domeinen uit het examenprogramma;
vraagvormen.

Per cluster van verwante vakken vindt er afstemming plaats over de te hanteren indelingen. In dit
document worden die criteria per sector nader omschreven. Daarbij worden per sector eerst de
indelingen aan de orde gesteld die standaard bij elk vak uit dat cluster worden toegepast.
Als tweede komen optionele indelingen aan de orde en als derde vakken met een afwijkende of
aanvullende indeling.
Voor de digitale examens in de leerwegen vmbo-BB en -KB geldt dat niet alle
standaardindelingen toepasbaar zijn
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1. Cluster beroepsgerichte vakken
1.1 Standaard indeling subtoetsen profielvak cspe’s
subtoets - soort: Onderdelen uit het examen
Bij deze indeling zijn beoordelingsaspecten gegroepeerd per onderdeel uit het examen (A, B, C, D).

subtoets - soort: Typen opdrachten
Bij deze indeling zijn beoordelingsaspecten gegroepeerd naar type opdracht: praktijk, minitoetsen en overig.
subtoets-omschrijving
minitoetsen
praktijk
overig

uitleg
cluster van alle vragen die in een minitoets voorkomen
cluster van alle beoordelingsaspecten waarin beroepsspecifieke praktische
vaardigheden worden beoordeeld
cluster van alle andere beoordelingsaspecten, bijvoorbeeld open vragen
(mondeling, schriftelijk of via ICT)

subtoets - soort: Profielmodulen
Bij deze indeling worden beoordelingsaspecten gegroepeerd per profielmodule. De profielmodulen zijn
beschreven in het examenprogramma.
Een cspe GL bestaat uit twee profielmodulen, de cspe's BB en KB uit vier.
Minitoetsen vallen buiten deze indeling, omdat deze bij veel vakken op twee profielmodulen zijn gericht.
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2. Cluster Talen
2.1 Standaard indeling subtoetsen talen
subtoets - soort: Onderdelen uit het examen
Bij deze indeling worden de vragen gegroepeerd per onderdeel van het examen. Deze indeling
correspondeert met de verschillende teksten/contexten of onderdelen die achtereenvolgens in het examen
worden aangeboden.

subtoets - soort: Vraagvorm
Bij deze indeling worden de vragen gegroepeerd naar vraagvorm. De meest gehanteerde indeling hierbij is
de clustering naar open en gesloten vragen. Bij gesloten vragen dient een kandidaat een antwoord te
selecteren bij open vragen dient een kandidaat zelf een antwoord te formuleren.
subtoets-omschrijving
meerkeuze vragen
eventueel onder te verdelen in:
meerkeuze-invulvragen
overige meerkeuze vragen

open vragen

uitleg
cluster van alle vragen waarbij de kandidaat uit een aantal
antwoordsuggesties het juiste of meest volledige antwoord moet selecteren
cluster van alle meerkeuze-invulvragen.
cluster van alle meerkeuze vragen met uitzondering van de meerkeuze
invulvragen
cluster van alle vragen waarop de kandidaat zelf een antwoord moet
formuleren

eventueel onder te verdelen in:
kort-antwoordvragen
lang-antwoordvragen
citeeropdrachten
beweringenvragen
semi-open vragen

cluster van alle open vragen waarbij de kandidaat kan volstaan met één
woord of een paar woorden, bv een naam noteren (m.u.v. de
beweringenvragen)
cluster van alle open vragen waarbij de kandidaat zelf een uitgebreid(er)
antwoord moet formuleren (m.u.v. de citeervragen)
cluster van alle open vragen waarbij de kandidaat een gedeelte van de tekst
moet citeren
cluster van alle open vragen waarbij de kandidaat van meerdere beweringen
moet aangeven of deze juist is of onjuist, of wel of niet in de tekst(passage)
wordt genoemd
cluster van alle open vragen met een beperkt aantal mogelijke antwoorden
uit een beperkte keuzehoeveelheid (bv. “Bij welke alinea begint ….?”)

subtoets - soort: Inhoudelijke vraagindeling
Bij deze indeling worden vragen gegroepeerd naar onderdeel van leesvaardigheid.
subtoets-omschrijving
hoofdgedachtevragen
tekststructuurvragen
zoekopdrachten
vragen naar betekenis tekstelement
vragen naar communicatieve strekking

uitleg
cluster van vragen naar de hoofdgedachte van een tekst
cluster van vragen naar relaties tussen delen van een tekst (verband
tussen zinnen, alinea’s, verbindingswoorden, opbouw tekst)
cluster van vragen in het kader van oriënterend lezen (zoekopdracht)
cluster van vragen naar de betekenis van een belangrijk element van
een tekst
cluster van vragen naar (conclusie m.b.t.) intenties, opvattingen en
gevoelens van de auteur
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2.2 Optionele indeling subtoetsen talen
subtoets - soort: Vaardigheden
Bij deze indeling worden de vaardigheden gegroepeerd naar productief of receptief domein.
subtoets-omschrijving

uitleg

leesvaardigheid

clustering van vragen die leesvaardigheid beogen te meten

schrijfvaardigheid

clustering van vragen die schrijfvaardigheid beogen te meten

subtoets - soort: Overlap/specifiek
Clustering van vragen die al dan niet overlappen met een ander examen. De vragen die overlappen worden
aangeduid als overlap en de niet-overlappende vragen worden aangeduid als specifiek voor het
onderhavige examen.

subtoets - soort: Tekstlengte
Bij deze indeling is de lengte van de tekst van belang. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee
vormen van teksten: kort en lang. Een tekst is kort wanneer deze drie of minder vragen bevat. In de
categorie korte teksten vallen de communicatieve competentie vragen.

2.3 Nederlands havo/vwo
subtoets - soort: Domeinen uit het examenprogramma
Bij deze indeling worden de vragen gegroepeerd naar de domeinen uit het examenprogramma. Elk cluster
van vragen uit deze indeling correspondeert met een herkenbaar deel van het examenprogramma
subtoets-omschrijving
Analyseren en interpreteren
Argumentatieve vaardigheden
Samenvatten
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3. Cluster Exact
3.1 Standaard indeling subtoetsen exact
subtoets - soort: Onderdelen uit het examen
Bij deze indeling worden de vragen gegroepeerd per onderdeel van het examen. Deze indeling
correspondeert met de verschillende teksten/contexten of onderdelen die achtereenvolgens in het examen
worden aangeboden.

subtoets - soort: Vraagvorm
Bij deze indeling worden de vragen gegroepeerd naar vraagvorm. De meest gehanteerde indeling hierbij is
de clustering naar open en gesloten vragen. Bij gesloten vragen dient een kandidaat een antwoord te
selecteren bij open vragen dient een kandidaat zelf een antwoord te formuleren.
subtoets-omschrijving
Open vragen
Meerkeuze vragen

Voorgestructureerde vragen (optioneel)

uitleg
cluster van alle vragen waarop de kandidaat zelf een antwoord moet
formuleren.
cluster van alle vragen waarbij de kandidaat uit een aantal
antwoordsuggesties het juiste of meest volledige antwoord moet
selecteren en waarbij de antwoorden zijn geprecodeerd.
cluster van qua formulering gesloten vragen waarbij de kandidaat uit
aangeboden antwoordsuggesties / antwoordelementen het juiste of
meest volledige antwoord moet selecteren of samenstellen. De vraag
heeft echter niet het format van een meerkeuzevraag. De
antwoordsuggesties zijn niet geprecodeerd.

subtoets - soort: Vraagtype
subtoets-omschrijving
bijvoorbeeld:
kwantitatieve bepalingen (bereken/bepaal)
kwalitatieve bepalingen (leg uit, verklaar)
eventueel onder te vedelen in:
leg uit/verklaar, noem, bereken/bepaal,
reflectie, oordelen, formule/vergelijking

uitleg
clustering van vragen die een kwantitatieve bepaling vereisen
clustering van vragen die een kwalitatieve bepaling of uitleg vereisen

subtoets - soort: Domeinen uit het examenprogramma (havo/vwo) of Exameneenheden (vmbo)
Bij deze indeling worden de vragen gegroepeerd naar de domeinen uit het examenprogramma. Elk cluster van
vragen uit deze indeling correspondeert met een herkenbaar deel van het examenprogramma/syllabus CE

subtoets - soort: Gedragsdimensie
Bij deze indeling worden de vragen gegroepeerd naar de beoogde mentale operaties die nodig zijn om de
vraag te beantwoorden. Het gaat hierbij meestal om de opdeling van de vragen in enerzijds reproductieve
en anderzijds productieve vragen.
subtoets-omschrijving
Productie
Reproductie

uitleg
cluster van alle vragen die door het combineren en toepassen van de
leerinhouden beantwoord zouden moeten worden
cluster van alle vragen die op basis van kennis van de leerinhouden beantwoord
zouden moeten worden
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subtoets - soort: Kerndeel vs verrijkingsdeel
Bij deze indeling worden de vragen gegroepeerd volgens het kerndeel en het verrijkingsdeel uit het
examenprogramma.

subtoets - soort: Overlap/specifiek
Clustering van vragen die al dan niet overlappen met een ander examen. De vragen die overlappen worden
aangeduid als overlap en de niet-overlappende vragen worden aangeduid als specifiek voor het
onderhavige examen.
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4. Cluster Kunst en Cultuur & Mens- & Maatschappijvakken (KCMM)
4.1 Standaard indeling subtoetsen KCMM
subtoets - soort: Onderdelen uit het examen
Bij deze indeling worden de vragen gegroepeerd per onderdeel van het examen. Deze indeling
correspondeert met de verschillende teksten/contexten of onderdelen die achtereenvolgens in het examen
worden aangeboden.

subtoets - soort: Vraagvorm
Bij deze indeling worden de vragen gegroepeerd naar vraagvorm. De meest gehanteerde indeling hierbij is
de clustering naar open en gesloten vragen. Bij gesloten vragen dient een kandidaat een antwoord te
selecteren bij open vragen dient een kandidaat zelf een antwoord te formuleren.
subtoets-omschrijving

uitleg

Open vragen

cluster van alle vragen waarop de kandidaat zelf een antwoord moet
formuleren.

Eventueel nader onder te verdelen in :
Open vragen met kort antwoord
Open vragen met lang antwoord
Meerkeuze vragen

Voorgestructureerde vragen

cluster van open vragen die met één of enkele woorden / maximaal 1 zin
te beantwoorden is
cluster van open vragen die met meerdere zinnen beantwoord dient te
worden en waarbij om een uitleg of toelichting wordt gevraagd
cluster van alle gesloten vragen waarbij de kandidaat uit een aantal
antwoordsuggesties het juiste of meest volledige antwoord moet
selecteren en waarbij de antwoorden zijn geprecodeerd.
cluster van qua formulering gesloten vragen waarbij de kandidaat uit
aangeboden antwoordsuggesties / antwoordelementen het juiste of
meest volledige antwoord moet selecteren of samenstellen. De vraag
heeft echter niet het format van een meerkeuzevraag. De
antwoordsuggesties zijn niet geprecodeerd.

subtoets - soort: Domeinen uit het examenprogramma (havo/vwo) of Exameneenheden (vmbo)
Bij deze indeling worden de vragen gegroepeerd naar de domeinen uit het examenprogramma. Elk cluster
van vragen uit deze indeling correspondeert met een herkenbaar deel van het examenprogramma/syllabus
CE

4.2 Optionele indeling subtoetsen KCMM
Gedragsdimensie/beheersingsniveau
Bij deze indeling worden de vragen gegroepeerd naar de beoogde mentale operaties die nodig zijn om de
vraag te beantwoorden. Het gaat hierbij meestal om de opdeling van de vragen in enerzijds reproductieve
en anderzijds productieve vragen. Bij sommige vakken worden de productieve vragen verder onderverdeeld
en spreekt men van beheersingsniveaus

subtoets - soort: Gedragsdimensie
Bij deze indeling worden de vragen gegroepeerd naar de beoogde mentale operaties die nodig zijn om de
vraag te beantwoorden. Het gaat hierbij meestal om de opdeling van de vragen in enerzijds reproductieve
en anderzijds productieve vragen.
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subtoets-omschrijving
Reproductie/identificatie
Productie

uitleg
cluster van vragen die op basis van kennis van de leerinhouden beantwoord
zouden moeten worden
cluster van vragen die door het combineren en toepassen van de leerinhouden
beantwoord zouden moeten worden

subtoets - soort: Vraagtype
Bij deze indeling worden de vragen gegroepeerd naar de aard van het type respons dat een kandidaat dient
te geven. Het gaat hierbij meestal om de opdeling van de vragen in enerzijds de kwantitatieve en anderzijds
de kwalitatieve bepalingen.

'Leg uit' vragen

cluster van vragen die een kwalitatieve bepaling of uitleg vereisen. Dit zijn veelal
vragen met een van de volgende formuleringen: leg uit/ verklaar/ argumenteer/
beredeneer.

Noem/citeer'-vragen

cluster van vragen waarin naar feiten wordt gevraagd. Dit zijn veelal vragen met
een van de volgende formuleringen: noem/citeer/wie/wat/welk

Informatie-vragen
Bereken/teken'-vragen
Beschrijf-vragen
Beweringenvragen

Zet in volgorde-vragen (of
ordeningsvragen)

cluster van vragen die een kwantitatieve bepaling vereisen
cluster van vragen die om een beschrijving vragen. Dit zijn veelal vragen met een
van de volgende formuleringen: beschrijf/geef aan/ etc.
cluster van vragen waarbij de kandidaat van één of meer beweringen per
bewering moet aangeven of deze juist of onjuist is
cluster van vragen die om een ordening vragen (bijvoorbeeld het plaatsen van
gebeurtenissen in een chronologische volgorde). Dit zijn veelal vragen met een
van de volgende formuleringen: beschrijf/geef aan/zet in volgorde/orden (volgens
criterium)

subtoets - soort: Vak(vaardigheden)
Bij deze indeling worden de vragen geclusterd op basis van onderscheidbare vakspecifieke kenmerken. Het
kan hierbij gaan om vakspecifieke inhouden of vaardigheden.
voorbeelden van subtoets-omschrijvingen :
sociale geografie/fysische
geografie/kaartvaardigheden
met notenvoorbeeld/zonder notenvoorbeeld

onderscheid naar type muzikale bron

audio/video/notenvoorbeeld/grafische notatie

onderscheid naar type muzikale bron

met partituur/zonder partituur

met kaartbron/met andere bron/zonder bron

onderscheid naar type muzikale bron
cluster van vragen waarbij het voor de beantwoording van de
vraag nodig is bronmateriaal te bestuderen en juist te kunnen
interpreteren / cluster van vragen die zonder nadere
bestudering van enige bronnen te beantwoorden zijn
idem, maar dan met specificatie 'kaart' voor dit vak

algemeen/beeldend/dans/drama/muziek

indeling naar kunstdiscipline

functie/inhoud/voorstelling/vormgeving e.d.

indeling naar vakinhoudelijk aspect van beeldende vormgeving

argumentatie/standpuntbepaling/toepassing

indeling naar vaardigheid

informatie/argumentatie en standpunt

indeling naar vaardigheid

vaardigheden/structuurbegrippen

indeling naar vaardigheid/vakspecifieke kennis

vragen met bron / vragen zonder bron

indeling naar vakinhoud cq. vakspecifieke vaardigheid
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subtoets - soort: Kerndeel vs verrijkingsdeel
Bij deze indeling worden de vragen gegroepeerd volgens het kerndeel en het verrijkingsdeel uit het
examenprogramma. Elk cluster van vragen uit deze indeling correspondeert met een herkenbaar deel van
het examenprogramma/syllabus CE.

subtoets - soort: Overlap/specifiek
Clustering van vragen die al dan niet overlappen met een ander examen. De vragen die overlappen worden
aangeduid als overlap en de niet-overlappende vragen worden aangeduid als specifiek voor het
onderhavige examen.
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