
In dit overzichtsartikel treft u de verzamelde bijdragen van de verschillende 
Cito-medewerkers aan, min of meer conform de traditie van de laatste jaren. 
Overigens is het hier wellicht ook de plaats om de onlangs vertrokken 
hoofdredacteur van Euclides, Marja Bos, nogmaals te bedanken voor de 
aangename wijze waarop wij, Cito-medewerkers, diverse jaren met haar samen 
hebben kunnen werken om deze jaarlijkse bijdrage tot stand te brengen.
De bijdragen over de diverse wiskunde-examens [1] worden voorafgegaan 
door een algemener gedeelte met daarin een overzicht van de bij de 
eerste tijdvakken wiskunde-examens 2008 vastgestelde N-termen, 
onvoldoendepercentages en bijbehorende gemiddeldes.
Zie pagina 15 en volgende voor de tabellen.

maar op andere momenten hebben we ook 
wel de indruk dat schrijvers op de forum- 
pagina’s wel erg snel en ook wat ondoor-
dacht over de digitale schutting springen… 
Overigens is het niet zo dat de op het forum 
gemelde opmerkingen, hoe serieus soms 
ook, directe aanleiding zijn tot actie. Pas als 
er een officiële klacht bij de CEVO wordt 
ingediend, wordt de machinerie aldaar in 
werking gesteld.

In tabel 1 [Leerlingenaantallen 2008] treft 
u de verschillende opgegeven deelnemers-
aantallen bij de examens 2008 aan. Ook 
dit jaar merken we weer op dat in deze 
aantallen een zekere onnauwkeurigheid zit: 
het werkelijke aantal kandidaten is altijd 
enkele procenten lager dan het opgegeven 
(en in de tabel vermelde) aantal. Dat is 
een gevolg van het feit dat scholen een 
zekere veiligheidsmarge in hun bestellingen 
inbouwen.
In tabel 2 [Verzamelde N-termen wiskunde]  
treft u een overzicht van de verschillende 
N-termen van de diverse wiskunde-examens,  
1e tijdvak 2008. Ongetwijfeld zal opvallen 
dat de gegevens bij de BB-examens anders 
zijn dan in het verleden. De examens BB  
zijn dit jaar veelal in digitale vorm afgenomen  
en kennen als gevolg daarvan diverse 
varianten. Die varianten hadden een onder-
ling iets wisselende moeilijkheidsgraad en 
bij de normering is ervoor gezorgd dat het 
gemiddelde bij iedere variant hetzelfde is 
door de N-term per variant te bepalen. 
Daarmee werd het totale percentage onvol-

doende over de hele BB-populatie het in de 
tabel vermelde percentage van 24.
Als gevolg van die digitalisering ontbreekt 
in dit artikel overigens een paragraaf rond 
de examens vmbo-BB. Dit vanwege het feit 
dat deze examens op moment van schrijven 
van dit artikel (juni 2008) nog geheim zijn. 
Zodra het materiaal van deze examens is 
vrijgegeven, zullen we ernaar streven een 
apart artikel rond deze examens in overleg 
met de redactie van Euclides te publiceren.
Verder is dit wellicht ook de plaats om 
iets op te merken over de resultaten van 
de havo-leerlingen. Een citaat uit het 
persbericht van het Ministerie van OCW: 
‘Op het havo viel op dat leerlingen beter 
presteerden dan in voorgaande jaren.’ In de 
betreffende tabel is dat ook wel enigszins 
terug te zien: de gemiddeldes en percen-
tages onvoldoende van de verschillende 
wiskundevakken passen bij de gesignaleerde 
prestatieverbetering.

Zowel leerlingen van het vmbo kader- 
beroeps (KB) als leerlingen van het vmbo 
gemengde leerweg/theoretische leerweg 
(GL/TL) vonden het examen wiskunde 
erg lastig. Bij het LAKS kwamen voor 
wiskunde KB 952 klachten binnen; dit was 
42% van het totaal aantal klachten bij de 
examens KB. Het examen wiskunde GL/TL 
scoorde 40% van het totaal aantal klachten 
bij de examens GL/TL. Er werd voor- 
namelijk geklaagd over de moeilijkheid van 
het examen en over het domein meetkunde. 
Een fors aantal leerlingen bleek niet te 
weten dat er dit jaar (in tegenstelling tot 
voorgaande ‘even’ jaren) meetkunde in het 
examen zou zitten in plaats van statistiek. 
Met ingang van dit jaar verviel namelijk de 
afwisseling tussen statistiek en meetkunde 
bij het centraal examen. Dit was terug te 
vinden in de syllabus en ook in Euclides is 
daar meerdere keren op gewezen. Helaas 
bleek een aantal docenten hier toch niet van 
op de hoogte.
Bij GL/TL was de tendens onder docenten 

Ook dit jaar weer hebben veel docenten 
zich - ondanks de traditioneel soms grote 
tijdsdruk als gevolg van een ongelukkige 
combinatie van verschillende wiskunde- 
vakken die gecomprimeerd tegen het einde  
van de examenperiode afgenomen werden - 
nauwgezet van hun correctietaak gekweten 
en direct daarna de resultaten via WOLF 
aan Cito doorgegeven. Deze gegevens zijn, 
vanwege de analyses op grond waarvan 
de N-termen bepaald worden, voor ons 
van het grootste belang. Verder leveren 
de regionale examenbesprekingen in de 
vorm van zowel verslagen als enquêtes 
ons steeds veel informatie waarmee we de 
recente examens goed kunnen analyseren. 
Bij dezen een woord van dank aan iedereen 
die daaraan op de een of andere wijze heeft 
meegewerkt. Allen die betrokken zijn bij de 
productie van de centrale examens (leden 
van de CEVO-vaksecties wiskunde, leden 
van constructiegroepen wiskunde en toets-
deskundigen wiskunde van Cito), zijn erg 
afhankelijk van deze verschillende vormen 
van feedback bij hun streven iets te leren 
van de recente examenervaringen.
Ook het forum van de NVvW levert voor 
de examenmakers vaak erg interessante 
informatie op over de wijze waarop examens 
in het land ontvangen worden. Soms leren 
we ervan dat lang niet iedere betrokkene op 
eenzelfde wijze denkt over een aspect (een 
opgave, een context of een deel van een 
correctievoorschrift) waarvan wij als makers 
dachten helderheid geschapen te hebben. 
Soms zegt dat ongetwijfeld iets over ons, 



dat ze het examen pittig vonden, maar goed 
te doen. Bij het bestuderen van het leerlingen- 
werk schrokken velen vervolgens van de 
resultaten. Men vond de spreiding over 
de stof slecht: veel meetkunde en weinig 
algebra. En net als vorig jaar werd er 
geklaagd over de leesbaarheid van het 
examen. Toch is bij de constructie van de 
examens erg veel aandacht besteed aan de 
leesbaarheid. Met het gebruik van korte 
zinnen en weinig moeilijke woorden 
hebben we geprobeerd de leesbaarheid te 
vergroten. Verder is de tekst zo beknopt 
mogelijk gehouden. Maar als opgaven 
gebaseerd zijn op een context, is er altijd 
meer tekst nodig om de context te intro- 
duceren en uit te werken dan bij context-
loze opgaven. Er is een contextloze opgave 
(Cilinder) toegevoegd om het leeswerk nog 
iets te verminderen. Ondanks deze aanpas-
singen moeten we echter constateren dat de 
leesbaarheid door veel docenten nog steeds 
niet in orde wordt gevonden; dit zal een 
aandachtspunt blijven bij de constructie 
van de komende examens. Het aantal 
routineopgaven en originele opgaven werd 
over het algemeen in orde gevonden. Het 
correctievoorschrift vond men duidelijk. 
Tenslotte vond men het examen iets aan de 
lange kant.
Ook dit jaar waren er weinig reacties van de 
KB-docenten. De reacties die er kwamen, 
waren in lijn met de reacties van hun GL/
TL-collega’s: slechte spreiding over de stof 
en slechte leesbaarheid. De omvang van het 
KB-examen vond men echter goed. Het 
verschil tussen KB en GL/TL werd door 
iedereen in orde gevonden.
We bekijken beide examens nader.

Het GL/TL-examen wiskunde bevatte 
23 vragen waarmee in totaal 80 punten 
behaald konden worden. In tabel 3 
[VMBO GL/TL 2008] is een overzicht 
van p’-waarden per vraag te vinden. Deze 
p’-waarden zijn gebaseerd op een steekproef 
van 3739 leerlingen.
Het examen startte met de context 
Golfbaan. Veel docenten gaven aan dit geen 
prettige startopgave te vinden, omdat hij 
aan de lastige kant was. Dat blijkt ook uit 
de gemiddelde p’-waarde van 46,6. Dit was 
een verrassing voor de examenmakers. Wij 
waren van mening dat een dergelijke opgave 
over een kwadratische formule redelijk 
standaard was en een mooie binnenkomer 

voor leerlingen. Maar vooral vraag 2 
scoorde slecht met een p’-waarde van 28. 
Maar liefst 59% van de leerlingen scoorde 
hier geen enkel punt. Veel leerlingen 
doorzien blijkbaar niet de symmetrie van 
de parabool en begrijpen dus niet dat a = 
48 bij de maximale hoogte hoort. Vraag 3 
scoorde goed.
De context Trampoline ging een stuk beter 
(gemiddelde p’-waarde van 56,1). Vooral 
de eerste vraag van deze context, vraag 4, 
was een duidelijke inkopper voor de meeste 
leerlingen. Ook de vragen 5 en 6 gingen 
helemaal niet slecht, terwijl de vragen 
redelijk wat denkstappen vergen. Vraag 7, 
een vraag over BTW, scoorde ook goed.
Cilinder was een contextloze, kale opgave. 
Sommige leerlingen hadden moeite met het 
ontbreken van eenheden. Vraag 10 bleek de 
lastigste vraag van deze context te zijn. Hier 
moest de lengte van een lijnstuk berekend 
worden met behulp van het twee keer 
toepassen van de Stelling van Pythagoras. 
De laatste vraag (het berekenen van de 
hoogte van een vlak boven het grondvlak) 
was ook zeker niet gemakkelijk, maar met 
een p’-waarde van 56 scoorde deze niet 
slecht.
Op de context Schoolexamencijfer kwam 
nogal wat kritiek. Sommige docenten 
vonden deze context niet passen binnen 
dit examen, omdat de vragen die gesteld 
werden onder statistiek zouden vallen. De 
examenmakers zijn echter van mening dat 
het berekenen van een gewogen gemiddelde 
een rekenvaardigheid is. Een ander punt 
van kritiek van docenten bij deze context 
was dat bij veel vragen leerlingen óf alle 
punten binnen halen óf geen enkel punt. 
Uit de steekproefgegevens blijkt dat dit bij 
de vragen 12, 13 en 16 inderdaad het geval 
was.
De context begon redelijk eenvoudig, 

maar vooral bij de laatste twee vragen 
ervan (vraag 15 en 16) lieten leerlingen 
veel punten liggen. Bij vraag 15 moest het 
minimale cijfer van Johan voor Toets III 
berekend worden als Johan afgerond een 
6,0 zou halen voor zijn schoolexamen. 
Slechts 8% van de leerlingen begreep dat 
hier met 5,95 gerekend moet worden en 
wist het volle aantal punten te halen. Bij 
vraag 16 moest de formule herschreven 
worden, een echte inzichtvraag. Maar liefst 
76% van de leerlingen scoorde hier geen 
enkel punt.
Toren bleek de gemakkelijkste opgave 
van het hele examen met een gemiddelde 
p’-waarde van 56,8. Alleen vraag 19 scoorde 
iets minder. Hier moest de afstand van het 
zeilschip tot de voet van de toren worden 
berekend met behulp van de tangens. Het is 
niet tegen de verwachting in dat leerlingen 
hier iets minder scoorden.
En dan de laatste context, Vierkanten (zie 
figuur 1). Met een gemiddelde p’-waarde 
van 22,8 bleek dit geen prettige afsluiter 
van het examen voor leerlingen. Uit 
commentaar van docenten blijkt dat veel 
leerlingen niet meer wisten wat lijn- en 
draaisymmetrie is. In sommige methodes 
wordt dit in leerjaar 2 voor het laatst 
behandeld. Het staat echter in de syllabus 
(WI/K/6, punt 3) en kan dus op een 
examen gevraagd worden. Bij vraag 21 
moest bij drie figuren worden aangegeven 
of ze lijn- dan wel draaisymmetrisch zijn. 
Slechts 6% van de leerlingen wist hier het 
volledige aantal punten te halen. Bij zowel 
vraag 22 (het maken van een draaisym-
metrische, maar niet lijnsymmetrische 
figuur) als vraag 23 (het berekenen van een 
zijde) scoorde maar liefst 80% geen enkel 
punt. De laatste vraag heeft ook de laagste 
p’-waarde van het hele examen. Wellicht 
speelde tijdgebrek hierin ook een rol.

figuur 1 Uit: VMBO GL/TL 2008 (Vierkanten)



figuur 2 Uit: VMBO KB 2008 (Golfbaan)

De CEVO besloot de N-term vast te stellen 
op 1,9. Ook bij deze hoge N-term scoorde 
nog steeds 29% onvoldoende. Het  
gemiddeld cijfer is 6,3.

Het KB-examen bestond uit 25 vragen met 
in totaal 77 punten. In tabel 4 [VMBO 
KB 2008] is een overzicht van p’-waarden 
per vraag te vinden. Deze p’-waarden zijn 
gebaseerd op een steekproef van 2366 
leerlingen.
Net als bij GL/TL is bij KB de context 
Golfbaan (zie figuur 2) geen prettige instap- 
opgave geweest voor de leerlingen. Bij 
KB was deze context met een gemiddelde 
p’-waarde van 39,1 zelfs de lastigste context 
van het hele examen. De eerste vraag ging 
nog goed. De overlapvragen met GL/TL 
(vraag 2 en 4) scoorden echter erg slecht. 
75% van de leerlingen scoorde geen enkel 
punt bij vraag 4 (het berekenen van de 
maximale hoogte van de bal). Opvallend 
is dat vraag 3 met een p’-waarde van 42 
ook niet echt makkelijk gevonden werd. 
Leerlingen moesten hier laten zien dat er 0 
uitkomt als a = 96. Waarschijnlijk speelde 
de vertaling vanuit de context hier een rol.
De context Toren was met uitzondering van 
de laatste vraag overlap met het examen 
GL/TL. Vraag 7 (het berekenen van een 
afstand met behulp van de tangens) werd 
ook bij KB moeilijk gevonden. Bij de 
laatste vraag van deze context, vraag 8, 
moest berekend worden of Jordy binnen 20 
minuten beneden is als hij met de trap gaat. 
Deze vraag scoorde goed met een p’-waarde 
van 56.
Hijskraan was de enige context die niet 
in het GL/TL-examen zat. De eerste twee 
vragen van deze context (vragen 9 en 10) 

werden moeilijk gevonden. Bij vraag 9 
moest de schaal van de tekening op de 
uitwerkbijlage bepaald worden. Een redelijk 
eenvoudige vraag, zo op het eerste gezicht. 
Toch wist 43% van de leerlingen hier geen 
enkel punt te scoren. Naar wat er fout ging, 
kunnen we slechts gissen. Het zou bijvoor-
beeld zo kunnen zijn dat leerlingen wel de 
schaal goed hadden, maar niet wisten hoe ze 
moeten laten zien hoe ze aan hun antwoord 
gekomen zijn. En bij een goed antwoord 
zonder toelichting krijgt een leerling geen 
punten (regel 3.6). Vraag 10 was ook niet 
eenvoudig (het berekenen van een hoek 
met behulp van de sinus), maar dit was wel 
naar verwachting. Met goniometrie blijven 
veel leerlingen moeite hebben. Bij de laatste 
vraag van deze context, vraag 13, moesten 
leerlingen het patroon in de kraanarm 
verder tekenen. Deze vraag is de makke-
lijkste vraag van het hele examen met een 
p’-waarde van 89.
Ook bij KB is Trampoline een context 
waarop aardig gescoord werd. Met vraag 16 
(het berekenen van het aantal kruiwagens) 
hadden de KB-leerlingen wel behoorlijk wat 
meer moeite dan de GL/TL-leerlingen. Het 
verschil in p’-waarden tussen beide groepen 
was 25. Bij de KB-leerlingen scoorde 49% 
hier geen enkel punt. Net als bij de vorige 
context was de laatste vraag weer erg goed 
gemaakt. Bij deze vraag moest de prijs 
van 56 planken inclusief BTW berekend 
worden. Met een p’-waarde van 75 leek dit 
voor de meeste leerlingen geen probleem.
Bij de context Schoolexamencijfer waren 
de vragen 19, 20 en 22 overlap met GL/
TL. Opvallend was dat het verschil 
tussen de p’-waarden van de KB- en GL/
TL-leerlingen bij de vragen 19 en 20 groot 
was (respectievelijk 25 en 26), terwijl het 

verschil bij vraag 22 klein was (maar 3). 
Leerlingen hadden de meeste moeite met 
vraag 20, waar een voorbeeld moest worden 
gegeven van twee cijfers die Johan zou 
kunnen halen om op een 6,0 uit te komen.
Ook hier was de laatste context van dit 
examen de context Vierkanten. In tegen- 
stelling tot GL/TL bleek dit de eenvoudigste  
context bij KB en dus een prettige afsluiting 
van het examen. De ontwerpen in vraag 23 
verschilden van de ontwerpen bij GL/TL en 
daarom is de vraag geen overlap. Ook hier 
moesten de leerlingen echter aangeven of 
een ontwerp lijn- dan wel draaisymmetrisch  
is. Met een p’-waarde van 48 ging dit helemaal  
niet slecht. Bij vraag 24 moest de oppervlakte 
van een gelijkbenige driehoek berekend 
worden. Ook dit ging redelijk (p’-waarde 
van 48). Bij vraag 25 moesten leerlingen 
een figuur zo inkleuren dat hij lijnsym- 
metrisch was. En met een p’-waarde van 73 
sloten de KB-leerlingen hun examen mooi af.
De CEVO besloot de N-term voor dit 
examen vast te stellen op 1,9, net als bij 
GL/TL. Dat resulteerde in een examen met 
33% onvoldoenden en een gemiddeld cijfer 
van 6,2.

Overlap KB en GL/TL
In totaal waren er 35 punten te behalen 
op de overlap van het KB- en het GL/
TL-examen. Zie voor details tabel 5  
[VMBO overlap GL/TL-KB]. De 
KB-leerlingen scoorden op de overlap een 
gemiddelde p’-waarde van 38,6. Voor het 
deel van het examen dat specifiek voor KB 
was, scoorden ze een gemiddelde p’-waarde 
van 56,0. De KB-leerlingen scoorden dus 
beduidend beter op het KB-specifieke deel 
dan op het overlapgedeelte. Dat is ook de 
bedoeling van de constructeurs geweest en 
het is prettig dat dit gelukt is.
De GL/TL-leerlingen scoorden een 
gemiddelde p’-waarde van 55,7 op het 
overlapgedeelte. Voor het deel van het 
examen dat specifiek is voor GL/TL 
werd gemiddeld 43,9 gescoord. De GL/
TL-leerlingen hadden dus meer moeite 
met het GL/TL-specifieke deel dan met 
het overlapgedeelte. Ook dit was volgens 
verwachting.
De conclusie is dat het bij dit examen 
wel goed zat met het verschil tussen het 
KB-gedeelte en het GL/TL-gedeelte. Gezien 
de resultaten bleken beide examens echter 
te lastig te zijn.



Dit jaar bestond het examen uit 21 vragen 
in vier opgaven; zie tabel 6 [HAVO A12 
2008].
In de steekproef van ruim 2300 kandidaten  
was er precies één leerling die alle 80 score-
punten wist te behalen. Maar er waren ook  
2 leerlingen voor wie een score van 7 punten  
werd genoteerd. Het examen werd redelijk 
goed ontvangen. Het aantal klachten bij 
het LAKS over havo-A12 was weliswaar 
weer groot, maar stak toch wat magertjes 
af bij sommige andere vakken. Ook bij de 
regionale besprekingen en op de site van 
de NVvW werden over dit examen weinig 
harde noten gekraakt. De licht verschoven 
schaal voor de boxplot bij vraag 9 was een 
schoonheidsfoutje. Dankzij de afspraken 
die hierover en over het beoordelen van het 
beginpunt van de boxplot gemaakt werden 
tijdens de centrale examenbesprekingen, 
werden de leerlingen hierbij beslist niet 
benadeeld.
De startopgave Suikerbieten werd uitstekend 
gemaakt. De p’-waarden in deze opgave 
liepen af van 84 naar 54. Sommige kritische 
docenten vonden het wel ‘erg toevallig’ dat 
er een kwadratisch verband bij de punten 
past. Toch zijn deze gegevens authentiek.
Ook de drie andere contexten begonnen 
alle met een vriendelijke inleefvraag die 
steeds heel goed gemaakt werd.
In de opgave Citotoets kwamen rekenen 
inclusief afronden, de normale verdeling en 
beschrijvende statistiek aan bod.
In Olie verschenen verschillende reken-
modellen waarmee kan worden voorspeld 
wanneer de olie op zal zijn bij verschillende 

scenario’s. De vraag naar het jaarlijkse groei-
percentage van het Chinese olieverbruik 
op basis van gegevens in een exponentieel 
groeimodel was de lastigste vraag van het 
examen met een gemiddelde score van 
30%. Maar liefst 60% van de leerlingen 
scoorde hier geen enkel punt. Het valt elk 
jaar weer op hoe moeilijk vragen over een 
groeifactor of een groeipercentage worden 
gevonden; zie figuur 3.
De eerste vragen van de opgave Niemand 
ontkomt aan de bril gingen over statistische 
gegevens rondom dragers van brillen of 
contactlenzen, afhankelijk van hun leeftijd. 
Het tweede deel van deze opgave toetste 
de kennis van leerlingen op het gebied 
van combinatoriek en kans. Bij elk van 
de laatste vier vragen werd door zo’n 40% 
van de kandidaten geen enkel scorepunt 
behaald. Gelukkig waren bijna evenveel 
kandidaten in staat om voor elk van deze 
vragen de maximumscore binnen te halen. 
Een verklaring voor dit alles-of-niets-
karakter hebben we op dit moment niet.
Op basis van de steekproefgegevens kunnen 
we concluderen dat 10% van de havo 
A12-kandidaten in het profiel C&M zit. 
Hoewel wiskunde A12 dus niet hun profiel-
wiskunde is, scoren zij gemiddeld slechts 
marginaal lager dan de E&M-kandidaten 
(respectievelijk 48,24 en 48,96 scorepunten 
van de 80).
Ook over de verschillen in prestatie tussen 
jongens en meisjes is iets prettigs op te 
merken: de scoreverschillen zijn heel klein. 
Jongens scoren gemiddeld slechts 1 score-
punt hoger dan meisjes. Dat is dus een 
verschil van maar 2%.
Al met al leverde dit examen een gemiddel- 

de score op van 48,93 punten. Dat is 61% 
van de te behalen punten.
De CEVO besloot de N-term vast te stellen 
op 1,0. Dat resulteerde in een examen met 
22% onvoldoenden en een gemiddeld cijfer 
van 6,5. Een resultaat dat vrijwel gelijk is 
aan dat van vorig jaar.

Dit was het laatste reguliere examenjaar 
voor havo-A12. In 2009 is er nog wel een  
bezemexamen A12, maar dan zal er een  
regulier examen wiskunde A zijn. Die 
wiskunde A is dan niet alleen voor het 
profiel E&M maar ook voor N&G 
profielvak. Inhoudelijk zal er in dat centrale 
examen ook wel wat veranderen. Een vraag 
over een afgeleide functie zal niet meer 
voorkomen. Ook beschrijvende statistiek zal 
niet meer in het centraal examen bevraagd 
worden; dus kijk nog eens goed naar vragen 
als 9, 16 en 17: dergelijke vragen zullen 
niet meer voorkomen (zie figuur 4). In 
plaats daarvan kunnen er straks wel vragen 
worden gesteld over binomiale kans- 
verdelingen. Zie voor meer informatie 
de syllabus over het examenprogramma 
wiskunde A havo.

Alvorens in te gaan op de B1- en 
B12-examens afzonderlijk zullen eerst 
een paar algemene opmerkingen worden 
geplaatst die voor beide examens gelden. 
Men vond de havo-B-examens dit jaar 
eigenlijk prima examens: goed qua niveau 
en spreiding over de stof. Desalniettemin 
waren er toch ook diverse kritische geluiden 
te horen die zich vooral richtten op de 
opgave Steeds meer vlees.
Leerlingen hebben relatief weinig geklaagd 
over deze examens bij het LAKS. Ze 
vonden de examens over het algemeen 
‘goed te doen’. Dit bleek ook wel bij de 
analyse van de resultaten. De examens 
waren beter gemaakt dan wij op basis 
van vooraf vergaarde informatie hadden 
verwacht. Dit beeld manifesteerde zich 
vooral bij het B1-examen in de opgaven 
Bier tappen, Leugendetector en Steeds meer 
vlees. Deze onverwacht goede prestatie past 
wel in de conclusie van de CEVO (zie ook 
de inleiding van dit artikel) dat de havo-
kandidaten het dit jaar relatief goed hebben 
gedaan. De vraag die we ons hierbij stellen 
is of deze toename significant is en, zo ja, 
in hoeverre dit effect is te verklaren vanuit 
een ‘bezemwerking’. Mede op basis van 
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de waargenomen goede leerlingprestaties 
zijn de N-termen relatief hoog uitgevallen: 
0,8 en 1,1 voor respectievelijk B1 en B12. 
Dit heeft er toe geleid dat 21% van de 
B1-populatie en 23% van de B12-leerlingen 
een onvoldoende kreeg. De afgelopen 8 
jaar is het aantal B-leerlingen met een 
onvoldoende nog nooit zo laag geweest. 
Een factor die hierbij ook een rol zou 
kunnen spelen, is dat docenten steeds meer 
ervaring opdoen in dit examenprogramma 
en dat ze daarom ook de leerlingen beter 
kunnen voorbereiden op de examens. Als 
dit waar is mogen de docenten zichzelf een 
complimentje geven voor de goede resul-
taten. Helaas is dit wel het laatste examen 
in deze vorm. Vanaf volgend jaar is er nog 
slechts een B-examen met een verhoogde 
nadruk op de algebra. Begint het proces van 
het leren kennen van de finesses van het 
examenprogramma weer van voren af aan…

HAVO B1
Over het algemeen vond men het 
B1-examen een goed examen. De 
p’-waarden van de afzonderlijke vragen 
van dit examen zijn te vinden in tabel 7 
[HAVO B1 2008].
De aanwezigen op de regionale examen-
besprekingen vonden het niveau van het 
examen wel een beetje aan de lange kant. 
Verder vond men het aantal vragen met 
algebra en GR goed uitgebalanceerd, 
evenals het aantal originele vragen versus 
routinevragen. Ook vond men dat de keuze 

van de startopgave beter kon en dat er wel 
weer erg veel gelezen moest worden. De 
examenmakers zelf vonden het mooi dat 
dit examen door de leerlingen zo goed is 
gemaakt.
Voorafgaand aan de examenzitting kregen 
de leerlingen te maken met een erratum 
bij de opgave Uitsterven van soorten. De 
leerlingen werd verteld dat er geen dorp 
gebouwd werd maar dat er landbouwgrond 
ontgonnen moest worden. Veel leerlingen 
ontging het nut van deze mededeling. 
De mededeling is uit voorzorg gedaan 
om te voorkomen dat leerlingen die het 
goede antwoord hadden gevonden, zich 
af zouden vragen of het antwoord correct 
was omdat het dorp wel erg groot was. 
De B1-leerlingen kregen daarna een erg 
soepele startvraag voorgeschoteld. De 
leerlingen scoorden op deze vraag 96% 
van de maximaal te behalen punten. Ook 
de andere twee vragen van de openings-
opgave Uitsterven van soorten gingen goed 
(p’-waarden: 68 en 52). De volgende 
opgave Bier tappen werd zo mogelijk nog 
beter gemaakt. Leerlingen hebben kenne-
lijk steeds beter door hoe ze vragen met een 
normale verdeling op moeten lossen. Zelfs 
wanneer er een binomiale component in de 
vraag erbij komt, schrikt dit leerlingen niet 
meer af. Een betere beheersing van de GR 
zou hieraan ten grondslag kunnen liggen.
De enige vraag waarover massaal gestruikeld  
werd, was vraag 8, de laatste vraag van 
Horizontale lijnen. Met een p’-waarde 

van 21 was dit de moeilijkste vraag van 
het examen. Het probleem zat hem 
waarschijnlijk in het feit dat eerst de haakjes 
uitgewerkt moesten worden alvorens er 
gedifferentieerd kon worden.
De opgave Triominos (zie figuur 5) liep 
goed. Een buitenstaander zal zich er 
ongetwijfeld over verbazen dat de openings-
vraag ‘slechts’ p’ = 83 scoort. Verder was er 
relatief weinig kritiek op deze opgave.
De opgave Steeds meer vlees kreeg de meeste 
kritiek. Hoewel de maatschappelijke 
relevantie door iedereen werd onder-
schreven, vond men het bezwaarlijk dat 
hier op een vervelende manier spanning 
ontstond tussen de discrete werkelijkheid en 
de continue formules waarmee deze werke-
lijkheid werd beschreven. Deze spanningen 
kwamen vooral aan de oppervlakte bij het 
afronden. Het vervelende is dat leerlingen 
soms tussentijds afronden. Hoewel elke 
docent er op hamert dat ze dat niet 
moeten doen, mag verantwoord tussentijds 
afronden (onder normale omstandigheden) 
niet afgestraft worden. Bij extrapoleren 
werken afrondingen natuurlijk extra sterk 
door. En als het dan vervolgens ook nog 
onduidelijk is waar t = 0 precies ligt, omdat 
er gesproken wordt over een jaarproductie 
(die pas aan het eind van het jaar bekend 
is), is de verwarring compleet. De discussies 
die op het forum ontstonden, hebben wel 
een bijdrage geleverd aan de eenduidigheid 
waarmee deze opgave is gecorrigeerd. Men 
ging over het algemeen erg soepel met het 
correctievoorschrift om. Zo werd bijvoor-
beeld bij de laatste vraag, wanneer de factor 
4 vergeten was in de formule G – 4V* < 150, 
slechts 1 punt in mindering gebracht, een 
aanpak die strookte met de normverfijning 
die op de centrale examenbespreking was 
afgesproken.
De opgave Leugendetector kende relatief 
weinig kritisch commentaar. Ook deze 
opgave is beter gemaakt dan verwacht. De 
opgave Combifunctie kende een functie die 
‘stuksgewijs gedefinieerd’ was. Een enkeling 
vond het ‘vreemd’ dat beide grafiek- 
gedeelten gedefinieerd waren voor x = 2. De 
p’-waarden 58 en 57 voor de vragen bij deze 
opgave vormen het fraaie resultaat voor een 
abstracte opgave.

HAVO B12
Het algemene oordeel over dit examen was 
erg vergelijkbaar met het oordeel over het 
B1-examen: het was een goed examen. De 
p’-waarden van de afzonderlijke vragen van 
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het havo B12-examen zijn te vinden  
in tabel 8 [HAVO B12 2008].
De aanwezigen op de regionale examen_
besprekingen hebben zich door middel van 
de enquête wel kritisch uitgelaten over de 
keuze van de startopgave. Verder was men 
iets minder te spreken over de spreiding 
over de stof en over het aantal vragen met 
algebra. Dit laatste aantal vond men te laag. 
Het niveau daarentegen en ook het niveau-
verschil met B1 vond men wel goed. Ook 
dit examen is relatief goed gemaakt door 
de leerlingen, hoewel het verschil met wat 
de makers er van verwacht hadden, minder 
groot is dan bij B1. 
De startopgave van het B12-examen, Steeds 
meer vlees, zat ook in het B1-examen. De 
kritische opmerkingen die hierboven bij B1 
al genoemd zijn, zullen er grotendeels de 
oorzaak van zijn geweest dat de regiover-
gaderingen zich kritisch hebben uitgelaten 
over de startopgave.
Bij de opgave Sterbank viel een enkeling 
over de nauwkeurigheid waarmee de lengte 
DC gegeven was: 19,16 cm. De examen-
makers waren zich hiervan wel bewust, 
maar hebben toch hiervoor gekozen omdat 
er anders in de slotvraag verschillende 
antwoorden konden ontstaan wanneer 
verschillende oplosmethoden werden 
gehanteerd, of wanneer de exacte inhoud 
werd berekend. Dit komt doordat af- 
rondingen bij inhoudsberekeningen 
kunnen zorgen voor grote verschillen in 
het eindantwoord. De hoge p’-waarden 
voor de vragen van deze opgave laten zien 
dat de leerlingen deze opgave niet moeilijk 
vonden.
De volgende opgave daarentegen, Golvend 
dak, liet een heel ander beeld zien. Met een  
gemiddelde p’-waarde van minder dan 40  
mag deze opgave als moeilijk worden 
bestempeld. Vooral het feit dat de leerlingen 
zelf mochten bepalen waar het nulpunt 
werd gelegd, zaaide twijfel en verwarring. 
Het is misschien aardig om te vertellen dat 
deze opgave begonnen is met de model- 
tekeningen van het gebouw. Maar gedurende  
het productieproces is het gebouw daad- 
werkelijk verrezen (in Heerhugowaard) en 
er kon dus uiteindelijk gebruik worden 
gemaakt van een foto van het echte gebouw;  
zie figuur 6.
De opgave Horizontale lijnen zat ook in het 
B1-examen. De B12-leerlingen moesten een 
onderdeel meer doen: zij moesten de juist-
heid van de formule voor de oppervlakte 
aantonen. Hierop was veel kritiek. Wanneer 

figuur 5 Uit: HAVO B1 2008 (Triominos)



een leerling opschrijft ‘oppervlakte rechthoek 
= lengte × breedte’ en dan nog iets zegt 
over die lengte en breedte, is hij al een heel 
eind. Toch scoorde deze vraag slechts een 
p’-waarde van 49. Dat betekent waarschijn-
lijk dat veel leerlingen hun gedachten toch 
niet voldoende helder hebben kunnen  
verwoorden. Misschien dachten deze leer- 
lingen wel dat het toch niet zo eenvoudig 
kon zijn? Er werden suggesties gedaan om de 
oppervlakteformule niet aan te bieden zoals 
nu (met haakjes):S = (6 – 2a) (6a – a 2)
maar juist in uitgewerkte vorm. De 
examenmakers hebben daar niet voor 
gekozen omdat dan de regel waarin de 
haakjes moeten worden uitgewerkt, kan 
worden opgeschreven zonder dat de leerling 
dat zelf daadwerkelijk gedaan heeft. De 
leerling zou dan kunnen volstaan met 
achter die bewuste regel vermelden: ‘Zie 
je wel: het klopt’. Dit wilden de makers 
voorkomen.
De opgave Kegel liep goed. Met een gemid-
delde p’-waarde van 50 is dit een mooie 
discriminerende opgave. De twee vragen 
scoorden elk nagenoeg gelijk maar de score-
opbouw van beide vragen was behoorlijk 
verschillend: bij vraag 15 blijkt het meren-
deel van de punten juist verdiend te zijn 
‘halverwege’ de maximumscore terwijl vraag 
16 veel meer een alles-of-niets-karakter had. 
De scoreopbouw bij vraag 15 was: 16% 
scoorde 0 punten, 17% scoorde 1 punt 
terwijl 29% met 2 punten naar huis ging en 
28% van de leerlingen 3 punten scoorde. 

Het maximum van 4 punten werd door 9% 
van de kandidaten behaald. Bij vraag 16 
was de scoreopbouw tot een maximum van 
5 punten als volgt: 25% 0 punten, 16% 1 
punt, 8% 2 punten, 6% 3 punten, 21% 4 
punten en 23% 5 punten.
De slotopgave Combifunctie lijkt op het 
eerste gezicht veel op de slotopgave in het 
B1-examen. Maar hij was wel degelijk anders.  
De slotvraag met de transformatie bleek de 
moeilijkste vraag van dit examen (p’ = 25).  
De informatie die wij ter beschikking 
hebben gekregen, onder andere via WOLF, 
heeft niet onomstotelijk laten zien dat deze 
vraag slecht is gemaakt wegens een tekort 
aan tijd. De vraag was gewoon moeilijk. 
Daarom is er ook niet voor gecorrigeerd in 
de N-term.

In het nu volgende deel wordt aandacht 
besteed aan de reguliere examens vwo A1 
en A12 met daaraan toegevoegd een korte 
paragraaf over de overlap tussen beide 
examens. Aan het einde van dit artikel 
treft u een bijdrage over de gang van zaken 
van de computerexamens (compex) bij de 
vwo-examens A1 en A12. Hierbij werd 
voor de zesde achtereenvolgende keer de 
computer tijdens het centraal examen 
ingezet. 

VWO A1
Het eerste tijdvakexamen vwo-A1 van 2008 
is al met al een examen dat aardig in een 
traditie past. De N-term die dit examen 
bleek op te leveren was 1,1 waarmee 27% 
onvoldoende en een 6,3 als gemiddelde 
gescoord werd. Niet opvallend anders dan 
andere jaren, zo kan men stellen. Ook de 
reacties die dit examen opriep, waren niet 
extreem. Uiteraard kon men op het forum 
van de Vereniging wel hier en daar kritische 
geluiden aantreffen maar het merendeel 
van de reacties aldaar was toch eerder in het 
kader hoe om te gaan met heel specifieke 
leerlingenantwoorden dan serieuze kritiek 
op dit examen. De constructiegroep vwo-A 
heeft daarmee het gevoel een examen te 
hebben afgeleverd dat recht doet aan de 
doelgroep en de verwachtingen van veel 
docenten. Ook de bevindingen van de 
verschillende regiovergaderingen bevestigen 
de makers in dat gevoel. Dat neemt niet 
weg dat er diverse kanttekeningen gemaakt 
kunnen worden. Voor de relevante getallen 
van dit examen zie tabel 9 [VWO A1 
2008].
De eerste opgave Tennisballen was meteen een 
opgave die in de ogen van de constructie- 
groep bij de examenpopulatie slechter 
scoorde dan verwacht. Er waren in het 
ontwerpstadium argumenten om de 
verwachtingen bij de eerste twee vragen 
hoger te leggen. Een mogelijke verklaring 
voor de tegenvallende scores is dat vragen in 
het kader van normaal waarschijnlijkheids-
papier wellicht door veel leerlingen niet 
‘verwacht’ werden omdat deze materie lang 
niet altijd in een centraal examen opduikt. 
Uiteraard mag dat geen reden zijn om daar 
geen of minder aandacht aan te besteden: 
het is per slot van rekening eenvoudigweg 
een regulier onderdeel van de beschreven 
eindtermen. Een ander aspect, dat ook 
in de regiovergaderingen te beluisteren 
viel, was het feit dat de eerste twee vragen 
onmiskenbaar met elkaar verknoopt waren: 
de tweede vraag baseerde zich min of meer  
op de in de eerste vraag op de bijlage 
getekende rechte lijn. De examenmakers 
waren zich uiteraard bewust van deze ‘stape-
ling’ en hebben daar heel uitdrukkelijk 
voor gekozen: in een eerder stadium was 
de complexe activiteit van het onderzoek 
naar het normaal verdeelde karakter en de 
bepaling van gemiddelde en standaard- 
activiteit in één vraag aan de orde gesteld en 
dat leverde bij nader inzien het probleem 
van verschillende activiteiten in een item 
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op - iets dat we zoveel mogelijk in het kader 
van de helderheid van de vraagstelling voor 
leerlingen willen vermijden - en het verzoek 
deze te scheiden. Al met al kunnen we wel 
stellen dat deze openingsopgave, met name 
vanwege de tegenvallende scores, niet de 
best denkbare opening van dit examen 
bleek te zijn.
De opgave Androgynie-index (zie figuur 7)  
scoorde het meest divers. Deze opgave 
bevatte zowel één van de eenvoudigste 
vragen van dit examen (zijnde vraag 5 naar 
de heupmaat van Arnold Schwarzenegger, 
met een p’-waarde van 83) als de moeilijkste,  
namelijk vraag 7 naar het verschil in 
maximum van de androgynie-indices van 
mannen en vrouwen. Vraag 7 bleek een 
p’-waarde van 26 op te leveren. De score-
opbouw van dit item was als volgt: 46% 
scoorde 0 punten, 39% scoorde 1, 6% had 
2 en 9% ging met de maximumscore van 
3 punten huiswaarts. Het commentaar dat 
hier en daar aangetroffen kan worden dat 
vwo-A1-leerlingen nu eenmaal geen idee 
hebben hoe om te gaan met breuken en met 
name de daarmee samenhangende suggestie 
dat deze activiteit dus niet gevraagd zou 

moeten worden op een A1-examen, wordt 
door de makers niet gedeeld. Wel zijn we 
er terecht op gewezen dat de helderheid 
waarmee de onafhankelijkheid van de 
verschillende lichaamsmaten geformuleerd 
werd, niet optimaal was. Zeer waarschijnlijk 
heeft ook dat bijgedragen aan de moeilijk-
heidsgraad van deze vraag.
Verder moet ook een opmerking gewijd 
worden aan de vraag die aan vraag 7 vooraf-
ging: vraag 6, waarbij de verschillende figuren 
op volgorde van stijgende androgynie-index  
geplaatst moesten worden. Bij deze vraag 
is, uiteraard heel bewust, ervoor gekozen 
geen toelichting te vragen. Dit was omdat 
we verwachtten dat bij geëiste toelichting 
bij veel leerling een erg lastig te beoordelen 
complex verhaal zou kunnen verschijnen. 
De makers zijn nog steeds van mening dat 
die keuze een terechte is. Wel onderkennen 
we dat het in het correctievoorschrift beter 
ware geweest als we daar voor een gedetail-
leerdere beschrijving zouden hebben gekozen.  
De op verschillende plaatsen gehoorde 
kritiek daarover kunnen we ons goed 
indenken.

Als derde opgave volgde de context 
Waterschappen. Deze opgave, die min of 
meer past in een serie opgaven door de 
jaren heen rond openbare voorzieningen, 
leverde voor het merendeel van de kandi-
daten geen problemen op: de eerste vraag 
bleek met p’-waarde 93, de eenvoudigste 
van dit hele examen. Uitgedrukt in hele 
procenten bleek 0% van de leerlingen 0 
punten dan wel 1 punt voor deze vraag te 
scoren. Bij vraag 11, de tweede vraag van 
deze context, constateren de examenmakers 
na afloop blij te zijn met het feit dat er in 
het correctievoorschrift ook uitdrukkelijk 
aangegeven werd dat ‘terugrekenen’ een 
acceptabele oplossing biedt. Dit vanwege 
het feit dat ook dit jaar weer bleek dat niet 
iedere docent dat in eerste instantie als een 
aanvaardbare techniek wil zien, ondanks 
een zo langzamerhand toch wel gebleken 
traditie in dit kader bij wiskunde-A-
examens.
De opgave Loting, over het Europees 
kampioenschap voetballen in 2004, was 
een opgave die wat opmerkingen rond het 
niveau en ook commentaar rond eventuele 
sexebias opriep. Wat het eerste betreft: het 
blijft bijzonder om te horen dat vragen als 
13 en 14 vanwege hun eenvoudige karakter 
door leerlingen slecht gemaakt zouden 
worden… De stelling dat het hier en daar 
opgevoerde nichtje van 12 (hoezo sexebias?) 
dan wel de gemiddelde brugklasleerling 
deze vragen probleemloos zou kunnen 
beantwoorden, is in onze ogen nog geen 
argument om de betreffende problematiek 
niet hier aan de orde te stellen. In ieder 
geval is duidelijk dat vragen 13 en 14 met 
p’-waarden van respectievelijk 76 en 62 niet 
tot de categorie ‘ultieme cadeaus’ behoren. 
Bij vraag 14 bleek overigens maar liefst 
28% van de populatie geen enkel punt te 
laten noteren. Deze vraag had een groot 
alles-of-niets-karakter want 54% scoorde 
het maximum van 3 punten. Het door 
sommigen gesuggereerde voordeel voor 
jongens werd bij deze opgave overigens niet 
echt onderbouwd door de scores. De vraag 
met het grootste verschil in vaardigheid 
tussen jongens en meisjes in het ‘voordeel’ 
van de jongens was vraag 17 uit de context 
Honing.
De laatste context, Honing, bevatte vier 
vragen die zich voornamelijk baseerden op 
de grafiek van het verband tussen diastase-
getal (een begrip dat uiteraard in de opgave 
zelf werd uitgelegd) en bewaartemperatuur 
van honing. De moeilijkste vraag van deze 
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opgave was, niet onverwacht, vraag 19 met 
een p’-waarde van 29. De relatieve score- 
opbouw was hier 58-11-16-15. 
Geruststellend overigens is de constatering 
die gelukkig weer eens gedaan kan worden, 
dat een dergelijk lastige vraag in een context 
er in ieder geval niet voor zorgt dat de erop  
volgende vraag in diezelfde context zou 
worden overgeslagen. De laatste vraag 
scoorde met p’ = 68 in het geheel niet 
slecht.

Dit examen had, zo bleek na afloop, een 
N-term van 0,9 met 29% onvoldoende en 
een 6,2 als gemiddelde. Ook niet uitzon-
derlijk, gezien het verleden van dit vak. 
Ook hier zijn in de nasleep van examen 
en correctie geen uitzonderlijke aspecten 
te melden. In tabel 10 [VWO A12 2008] 
treft u scores en p’-waarden per vraag aan.
Wat in het verleden nog wel eens kon 
gebeuren, was dat een examen vwo-A12 
te lang bleek. Daar hebben ons gelukkig 
dit jaar geen berichten over bereikt. 
Uit de regiovergaderingen, en ook wel 
uit opmerkingen op het forum van de 
Vereniging, is te concluderen dat er nogal 
wat docenten zijn die vinden dat de sprei-
ding over de leerstof van dit examen niet in 
orde was. Deze kritiek heeft vermoedelijk 
veelal als argument dat er in dit examen 
vwo-A12 geen aandacht geschonken bleek 
te worden aan recurrente betrekkingen. 

Mocht dit inderdaad de reden voor deze 
kritiek zijn, dan verwijzen we hierbij 
graag naar eerdere examens dan wel de bij 
het begin van de Tweede Fase verstrekte 
informatie over de examens wiskunde-A. 
Beide bronnen maken in onze ogen heel 
helder dat het zeker geen vereiste is dat 
deze eindtermen in een examen aanwezig 
zijn: discrete wiskunde kan in een examen 
evenzeer gerepresenteerd worden door 
lineair programmeren als door recurrente 
betrekkingen/rijen.
De eerste opgave, Aandelen, was een opgave 
die, in de ogen van de makers althans, 
aardig recht deed aan het feit dat wiskunde-
A12 deel uitmaakt van het profiel E&M. 
Dit was een goede openingsopgave en 
vraag 2, naar de waarde van een zeker totaal 
aandelenpakket, was zelfs de eenvoudigste 
vraag van dit examen met een p’-waarde van 
96. Overigens scoorde bij deze vraag toch 
nog 2% van de leerlingen 0 punten. Bij 
deze vraag is het wellicht goed de aandacht 
nog eens te vestigen op het correctievoor-
schrift waarbij we bij het te verdienen 
eerste punt van deze vraag door de aldaar 
gehanteerde formulering ook impliciet 
aangeven dat het opschrijven van de betref-
fende vergelijking niet uitdrukkelijk van 
een leerling geëist wordt: het gaat erom 
dat herkenbaar is dat de vergelijking wordt 
opgelost.
De opgave Loting was een opgave die deels 
in de overlap met A1 zat dus ook hier 

ontspon zich de discussie over het al dan 
niet te eenvoudige karakter van sommige 
van deze vragen. Vraag 5 bleek met een 
p’-waarde van 72 een eenvoudige maar toch 
niet triviale vraag en maar liefst 20% van de 
populatie scoorde hier 0 punten. Wellicht 
is hier ook de plaats om op te merken dat 
deze opgave in een eerder stadium een 
fundamenteel moeilijkere combinatorische 
activiteit in het kader van de loting bevatte. 
Voorstudies van deze opgave bleken voor 
ons aanleiding de vraag drastisch te vereen-
voudigen. De laatste vraag van deze context, 
gebaseerd op een authentieke ingezonden 
brief in een krant, bleek trouwens de 
moeilijkste vraag uit dit examen, een 
gegeven waar we niet echt verbaasd over 
waren omdat de reeds eerder genoemde 
voorstudies ons dit ook voorspeld hadden.
Als derde context was er de opgave Overleven.  
Met zes vragen in een en dezelfde opgave toch  
redelijk bijzonder. Vermoedelijk is deze 
hoeveelheid vragen niet de reden dat het 
scoreverloop van deze opgave op de eerste 
vraag na dalend is. De moeilijkheid zit ook 
hier echt in de staart van de opgave. De drie 
laatste vragen die alle betrekking hebben 
op de formule voor de sterfte-intensiteit 
zijn zeker niet eenvoudig. Vraag 10 is een 
redelijk bijzondere activiteit en het feit dat 
12% van de leerlingen er toch in slaagt alle 
punten voor deze vraag te scoren geeft in 
onze ogen aan dat het met het niveau van 
deze categorie leerlingen zeker niet alleen 
maar tegenvalt. Overigens onderkennen de 
makers dat de citaten van de drie bij deze 
vraag opgevoerde leerlingen bij nader inzien 
nog wel wat aanscherping zouden kunnen 
verdienen. Vraag 11 was in de ogen van 
diverse collega’s een brug te ver, zeker gezien 
de in het verleden beperkte aandacht voor 
de techniek van het differentiëren in het 
centrale examen. Uiteraard waren de makers 
zich erg bewust van de redelijk weerbarstige 
differentieeractiviteit, getuige het feit dat 
we het resultaat van de activiteit al ‘cadeau’ 
gaven en dat niet alleen maar omdat we 
daar in de vervolgvraag graag gebruik van 
wilden laten maken.
De opgave Tennisballen (zie figuur 8a 
en figuur 8b) vertoonde overlap met de 
gelijknamige opgave uit het A1-examen. 
De laatste twee vragen van deze context 
waren daarentegen profielspecifiek en 
leidden tot commentaar hier en daar in het 
land. Zo was vraag 15 vrij bijzonder omdat 
daarin het toegestane gebied al expliciet 
bevatte en leerlingen op de een of andere 

figuur 8a Uit: VWO A12 2008 (Tennisballen)

figuur 8b Deel van de uitwerkbijlage VWO A12 (vraag 16)



wijze moesten duidelijk maken waarom 
tekeningen B en C niet correct konden zijn. 
Uiteraard was deze presentatie van gegevens 
ook zodanig gekozen om te voorkomen dat 
men als gevolg van stapeling de laatste vraag 
van deze context niet meer zou kunnen 
maken. Deze laatste vraag leverde overigens 
hier en daar de in onze ogen onterechte 
kritiek op buiten het examenprogramma te 
vallen. Het is juist ons streven als examen-
makers binnen het bestaande programma 
zaken vaker op een relatief oorspronkelijke  
wijze aan de orde te stellen om te voor- 
komen dat men enkel op basis van techniek 
en zonder inzicht alle vragen blijkt te 
kunnen beantwoorden. Deze vraag maakte 
enkel gebruik van onderwezen wiskundige 
technieken maar kon zonder inzicht niet 
beantwoord worden. De p’-waarde van 
41 en een relatieve score van 15 voor de 
maximale score van 6 punten vertellen ons 
in ieder geval dat ook deze vraag door een 
substantiële hoeveelheid leerlingen deels 
dan wel geheel beheerst wordt.
Als slot volgde bij dit examen de context 
Honing, een opgave die ook weer voor 
een gedeelte in de overlapping met het 
A1-examen aangetroffen kon worden. 
De moeilijkste vraag van deze context 
bleek, ook niet onverwacht, vraag 19 te 
zijn waarbij de tijd bepaald moest worden 
voordat een specifieke partij honing 
bakkershoning was geworden. Er werd 
hier en daar aangegeven dat de makers een 
eenvoudige oplossingsmethode over het 
hoofd gezien hadden, maar onze indruk is 
dat het veld in staat is gebleken om op basis 
van de algemene regel 3.3 van het correctie- 
voorschrift te voorzien in deze eventuele 
beperking.
Tot slot nog enkele algemene bevindingen 
van de constructiegroep van de examens 
wiskunde vwo-A1/A12. We zullen ook in de 
toekomst zoveel mogelijk in het correctie- 
voorschrift de puntenverdeling uitsplitsen 
omdat we ook dit jaar weer geconstateerd 
hebben dat dat een aanpak is die bij de 
correctie eenduidigheid biedt. En verder 
verdient het aanbeveling, zo constateren we 
naar aanleiding van de geluiden in het veld, 
om – waar relevant – nog wat meer voor de 
hand liggende leerlingfouten op te nemen 
in opmerkingen in het correctievoorschrift. 
Dat blijkt toch weer een prima wijze om 
onduidelijkheden te ondervangen. 

Overlap VWO A1 en A12
Het mag duidelijk zijn dat het gebleken 
niveauverschil niet substantieel verschilt van 
die van andere jaren; zie daarvoor tabel 11 
[VWO A1/A12 sinds 2004]. En het is ook 
niet bepaald vreemd om te constateren dat 
dit verschil (zie tabel 12 [VWO overlap 
A1-A12]) zich meestal manifesteert bij de  
vragen die voor de A1-leerling toch de 
moeilijkere vragen blijken: als een vraag 
ook voor A1-leerlingen eenvoudig is, dan 
kan een A12-leerling zich natuurlijk bij die 
vraag niet meer als substantieel vaardiger 
manifesteren vanwege het plafond van 
p’-waarde 100. De vraag waar het verschil 
het grootst was, bleek vraag 19 uit A1 
(vraag 18 uit A12) te zijn. Daar past wel 
een extra kanttekening bij. Vanwege een 
onzorgvuldigheid in de laatste fase van 
het productieproces van de examens was 
de grafiek van de halfwaardetijd in het 
A1-examen niet exact gelijk aan de grafiek 
in het A12-examen. Dit verschil was niet 
beoogd, zo mag duidelijk zijn: bedoeling  
was dat beide examens de grafiek met het  
gedetailleerdere rooster (die uit het 
A12-examen dus) zouden bevatten. Gezien 
het feit dat er in het correctievoorschrift een 
in onze ogen acceptabele marge voor het  
beoordelen van het aflezen was verstrekt, 
is het niet waarschijnlijk dat het deels 
ontbreken van de verticale belijning voor  
A1-leerlingen een extra horde is geweest. 
Dit strookt ook met het nagenoeg ontbreken  
van docentencommentaar over dit aspect. 
Naar aanleiding van het niveauverschil 
in zijn algemeenheid kan ook verwezen 
worden naar de uitspraken op de regio- 
vergaderingen van de NVvW. Een meerder-
heid van de bezoekers kon zich vinden in 
het waargenomen niveauverschil. Wel dient 
te worden opgemerkt dat een substantiële 
minderheid (28%) kennelijk van mening is 
dat dit verschil minder is dan wenselijk.

Docenten en leerlingen waren het erover 
eens: het examen wiskunde B1 vwo en, wat  
minder extreem, het examen B12 vwo waren  
dit jaar gemakkelijk. Dit lag vooral aan de  
opgaven uit het domein Kansrekening en 
Statistiek. Hiervoor behaalden de kandidaten  
uit de steekproef 75 % van de maximum-
score. Maar ook de eerste opgave, Landing, 
scoorde hoog: de B1-kandidaten behaalden 
hier 68% van de maximumscore en de 
B12-kandidaten zelfs 77%. Naar de mening 

van de docenten bevatten deze examens veel 
standaardwerk, weinig originele vragen en 
ook weinig vragen die een beroep deden op 
algebraïsche vaardigheden.

Dit examen bestond uit 19 vragen, verdeeld 
over 6 opgaven. De gegevens van 2336 
kandidaten staan in tabel 13 [VWO B1 
2008].
Het examen begon met de opgave Landing. 
In deze opgave werden vragen gesteld over 
snelheid en versnelling. De tweede vraag 
deed, met substitutie van formules, een 
beroep op algebraïsche vaardigheden.
De tweede opgave, Schijn bedriegt, kwam 
uit het domein Kansrekening en Statistiek. 
De eerste vraag, over een trekking zonder 
terugleggen, bleek met een p’-waarde van 
92 de gemakkelijkste vraag van dit examen. 
In de twee volgende vragen, waarin de 
binomiale verdeling en de verwachtings-
waarde gebruikt moesten worden, moest 
aangetoond worden dat een speler op de 
lange termijn verlies lijdt, ook al maakt hij 
bij meer dan de helft van de spellen winst.
In de opgave Een achtkromme werd de 
goniometrie getoetst. De eerste vraag ging 
over de oppervlakte van een rechthoek 
waarvan de hoekpunten de punten van de 
gegeven kromme met een horizontale raaklijn 
zijn. De tweede vraag ging over de afstand 
tussen twee punten met y-coördinaat ½. 
Bij deze twee vragen hadden docenten liever 
gezien dat exacte antwoorden gevraagd 
werden dan antwoorden in één decimaal 
nauwkeurig. De laatste vraag, waarin de 
lengte van de kromme berekend moest 
worden, is naar de mening van sommigen op 
het randje van wat gevraagd mag worden.
De opgave Heupoperaties hoorde weer in 
het domein Kansrekening en Statistiek. De 
eerste twee vragen waren te beantwoorden 
met de binomiale verdeling. De derde vraag 
was een eenzijdige toets. Sommige docenten 
vroegen zich af of kandidaten de nul- 
hypothese en de alternatieve hypothese 
expliciet moeten opschrijven.
Waardering was er voor de combinatie 
van algebra en meetkunde in de opgave 
Stangenvlinders, die is afgebeeld in figuur 9.  
Vraag 7 was met een p’-waarde van 27 de 
moeilijkste vraag van het examen. 51% van 
de kandidaten heeft voor deze vraag  
0 punten gehaald; 6,5% van de kandidaten 
heeft bij deze vraag niets opgeschreven.
De laatste opgave, Vier vragen over f (x) =  
ln x, bevatte veel standaardvragen: een 



ongelijkheid oplossen, aantonen dat een 
raaklijn door (0, 0) gaat, een oppervlakte 
berekenen en een maximum berekenen. 
Voorheen kregen we nog wel eens commen-
taar op het feit dat de moeilijkste opgave 
achteraan stond; de kandidaten zouden die 
opgave beter maken als hij meer naar voren 
stond. Nu kregen we van docenten commen-
taar dat de laatste opgave makkelijk was; 
met dezelfde argumentatie. Maar de kandi-
daten gingen nu wel met een beter gevoel 
de examenzaal uit, denken we. Omdat de 
omvang van het werk niet te groot was, zijn 
vrijwel alle kandidaten ook toegekomen aan 
de laatste vraag.
De N-term is door de CEVO vastgesteld op 
0,6. Dit leverde 29 % onvoldoende en een 
gemiddeld cijfer van 6,2.

Dit examen bestond uit 20 vragen, verdeeld 
over 7 opgaven. De gegevens van 2252 
kandidaten staan in tabel 14 [VWO B12 
2008].
De opgaven Landing en Heupoperaties waren 
identiek aan de gelijknamige opgaven in 
het B1-examen. Ook de eerste vraag van 
Een achtkromme en de eerste en derde vraag 
van Vier vragen over f (x) = ln x stonden in 
het B1-examen. In tabel 15 [VWO overlap 
B1-B12] is te zien dat de B12-kandidaten 
bij de opgaven over toegepaste analyse 
beduidend hoger scoorden dan de 
B1-kandidaten maar dat dit voor de opgave 
over kansrekening, Heupoperaties, niet het 
geval was.
De meeste waardering in dit examen kreeg 
de opgave Een parabool vouwen, die is 
afgebeeld in figuur 10. De eerste vraag van 

deze opgave was met een p’-waarde van 92 
de gemakkelijkste vraag van het examen.
De opgave Een achtkromme begon met 
dezelfde vraag als de gelijknamige opgave 
in het B1-examen. Daarna werd gevraagd 
aan te tonen dat de punten van de kromme 
voldoen aan een gegeven vergelijking. 
Deze vraag leek ons te moeilijk voor de 
B1-kandidaten; daarom is hij in dat examen 
vervangen door een andere vraag. Bij de 
B12-kandidaten bleef de p’-waarde steken 
op 32.
Ook bij de opgave Vier vragen over f (x) =  
ln x waren niet alle vragen gelijk aan de 
gelijknamige opgave in het B1-examen. 
In plaats van een oppervlakte werd nu 
de inhoud van een omwentelingslichaam 
gevraagd. En in plaats van de eerste vraag 
in het B1-examen werd hier een vraag 
achteraan toegevoegd waarin een vergelij-
king moest worden opgesteld en opgelost.
Het domein Voortgezette Analyse werd 
vorm gegeven in de opgave De quotiëntrij 
van de rij van Fibonacci. De eerste vraag, 
waarin een recursieve formule voor die 
quotiëntrij moest worden aangetoond, was 
moeilijk, getuige de p’-waarde van 32. Maar 
dat werd ruimschoots gecompenseerd door 
de tweede vraag, waarin een webdiagram 
gevraagd werd. De laatste vraag, waarin de 
limiet van de quotiëntrij berekend moest 
worden, was weer minder eenvoudig. Ook 
dit examen sloot af met de eenvoudigere  
opgave Twee gelijkzijdige driehoeken uit het 
domein Voortgezette Meetkunde. Deze 
opgave viel bij een aantal docenten niet in 
de smaak omdat hij niet erg origineel was 
en veel leek op opgaven uit de gebruikte 
methode. Toch hebben de kandidaten deze 
opgave niet bijzonder goed gemaakt, met 
p’-waarden van 56 en 49.
De N-term is door de CEVO vastgesteld op 
0,8. Dit leverde 29% onvoldoende en een 
gemiddeld cijfer van 6,4.

Dit jaar bestond het compex-examen voor 
het eerst uit een examen van 3 uur. Er 
was geen half uur extra meer. De tijd die 
aan het compexgedeelte gewerkt mocht 
(kon) worden, bedraagt in deze nieuwe 
opzet 1½ uur. Op sommige scholen 
moeten de leerlingen vanwege een gering 
aantal computers na 1½ uur wisselen van 
werkplek. Zij krijgen daarbij dus exact 1½ 
uur om de compexopgaven te maken. Op 
andere scholen mogen de leerlingen 3 uur 

figuur 9 Uit: VWO B1 2008 (Stangenvlinders)



achter elkaar achter de computer zitten en 
mogen ze zelf bepalen wanneer en hoe lang 
ze aan het compexgedeelte werken (binnen 
de totale tijd van 3 uur natuurlijk). 
Het examen is zodanig gemaakt dat de 
leerlingen dus de helft van de tijd met het 
compexgedeelte bezig zijn. Leerlingen zijn 
over het algemeen langer bezig om een 
compexpunt te scoren dan een regulier 
punt. Daarom vormde het compexgedeelte 
minder dan de helft van de punten van het 
totale examen. Voor A1 lag dit percentage 
op 42% en voor A12 op 43%. Het totaal 
aantal punten op het examen is dienten- 
gevolge ook lager dan in het reguliere 
examen. Deze nieuwe indeling en lengte 
hebben er toe geleid dat de leerlingen wel 
lang bezig waren, maar er was geen sprake 

van een structureel tijdtekort.
De belangstelling voor het compex-examen 
was dit jaar minder groot dan vorig jaar. 
Een aantal scholen is afgehaakt door de 
resultaten van de afgelopen twee jaar. 
Scholen haken af omdat de vragen in het 
compexgedeelte moeilijker zijn dan de 
vragen in het overeenkomstige reguliere 
gedeelte. Hierdoor ontstaat het gevoel dat 
de leerlingen niet kunnen laten zien wat ze 
geleerd hebben. Dat hiervoor gecompen-
seerd wordt door middel van de N-term is 
voor deze scholen niet voldoende reden om 
er mee door te gaan.
Dit jaar bestond het compexgedeelte weer 
uit twee opgaven: Inkomstenbelasting en 
Overlevingstafels. Er zat een grote overlap 
tussen de compexgedeelten van A1 en A12. 

Opvallend was daarbij het grote verschil in 
score tussen de A1- en de A12-populatie. 
Dat de A12-leerlingen beter scoren dan 
de A1-leerlingen is te verwachten, maar 
het verschil was in dit examen wel buiten-
gewoon groot: op de overlap scoorden de 
A1-leerlingen gemiddeld p’ = 48 tegen de 
A12- leerlingen p’ = 73. Wat hier aan ten 
grondslag kan liggen, is het feit dat er meer 
A12-leerlingen zijn die economie hebben, 
iets dat hen bij de opgave Inkomstenbelasting 
geholpen zou kunnen hebben. Een andere 
reden zou kunnen liggen in het feit dat 
bij compexvragen, meer dan bij reguliere 
examenvragen, een beroep wordt gedaan 
op het inzicht en op het kunnen ontdekken 
van een passende strategie en deze strategie 
dan ook nog moet worden toegepast op de 
grote databestanden. Dit verklaart wellicht 
ook waarom het scoren van een compex-
punt over het algemeen ook meer tijd kost 
dan het scoren van een regulier punt. Er 
wordt hierbij dus vanuit gegaan dat de 
A12-leerling een veel groter inzicht heeft 
dan de A1-leerling.

Dan volgt nu een korte bespreking van 
de inhoud van de opgaven. In de opgave 
Inkomstenbelasting kregen de leerlingen te 
maken met een tabel waarin de inkomsten-
belasting uitgerekend werd volgens een 
versimpeld Nederlands systeem. Aan het 
eind van de opgave moesten de leerlingen 
doorrekenen wat het effect was van een 
voorstel van een politicus die de vlaktaks in 
wilde voeren. Hiervoor waren steekproef- 
gegevens van 250 personen gegeven.
In de opgave Overlevingstafels werd een 
tabel getoond waarin het aantal overleven- 
den van een cohort van 100 000 meisjes 
werd getoond, bij leeftijden van 0 tot 110 
jaar. Aan de hand van deze tabel kan de 
levensverwachting worden uitgerekend. 
De opgave eindigde met een vraag over de 
logaritme van de sterftekans. De grafiek 
van deze grootheid blijkt een verrassend 
eenvoudige vorm te hebben (zie figuur 11a  
en figuur 11b). De A12-leerling moest 
tenslotte nog een lastige functie differen-
tiëren (net als in het reguliere examen) en 
moest de betekenis daarvan onder woorden 
brengen.

Over het algemeen kunnen we stellen dat 
dit jaar de vragen heel redelijk waren en 
ook redelijk gemaakt zijn. Zie voor de 
p’-waarden op de afzonderlijke vragen tabel 
16 [VWO A1-compex 2008].

figuur 10 Uit: VWO B12 (Een parabool vouwen)



Er was bij het A1-examen slechts één vraag 
die voor problemen zorgde. Dat was vraag 
16, de vraag waarbij de levensverwach-
ting uitgerekend moest worden (p’ = 21). 
Eigenlijk behelsde deze vraag niets anders 
dan het uitrekenen van het gemiddelde uit 
een frequentietabel. Het inzicht dat het zo 
moest worden aangepakt, ontbrak kennelijk 
bij veel A1-leerlingen. De A12-populatie 
scoorde 46% van de punten op deze vraag. 
Het blijft lastig te doorgronden waardoor 
dit grote verschil precies wordt veroorzaakt.
De scores van de compexleerlingen op 
het reguliere gedeelte werden gebruikt 
om te berekenen hoe de vaardigheid van 
de compexpopulatie zich verhoudt ten 
opzichte van de reguliere populatie. Ook 
kunnen we daarmee doorrekenen wat 
de compexleerlingen op het reguliere 
examen zouden hebben gescoord. Op deze 
manier werd de N-term bepaald. Voor een 
overzicht van de gemiddelde p’-waarden, 
de gemiddelde cijfers en het percentage 
onvoldoendes zie tabel 17 [VWO overlap 
A1-A12].

Uit de tabellen valt af te lezen dat op 
het A1-compex-examen 0,7 cijferpunt 
lager gescoord is (bij gelijke N-term). De 
compexpopulatie was echter 0,3 cijfer-
punt minder vaardig. De N-term voor 
het A1-examen compex werd daarom 0,4 
cijferpunt hoger gekozen. Het gemiddeld 
cijfer van de compexpopulatie is daarmee 
dus 0,3 cijferpunt lager dan van de reguliere 
populatie.
Voor het A12-examen, zie tabel 18 [VWO 
A12-compex 2008], geldt dat het examen 
0,1 cijferpunt minder goed gemaakt is. 
De compexpopulatie was echter 0,1 cijfer-
punt vaardiger. Daarom valt de N-term 
van het compex-examen 0,2 hoger uit. Het 
gemiddeld cijfer van de compexpopulatie 
is daarmee dus 0,1 cijferpunt hoger dan 
van de reguliere populatie. Op dit moment 
hebben we overigens geen sluitende 
verklaring voor de waarnemingen dat de 
A1-compexpopulatie minder vaardig en de 
A12-populatie iets vaardiger blijken te zijn 
dan hun reguliere collega’s.

De centrale examens (opgaven, [1] 
bijlagen, correctievoorschrift) 
kunnen worden gedownload via de 
website van Cito (www.cito.nl); 
vmbo: www2.cito.nl/vo/ce/vmbo/
ex2008/eind_fr.htm 
havo/vwo: www2.cito.nl/vo/ce/
havovwo/ex2008/eind_fr.htm
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figuur 11a Uit: VWO A12-compex (Overlevingstafels)



figuur 11b








