
DE NORMERING

Gesprek VKC OCW – CvTE

19 april 2018

Inleiding tijdens de bijeenkomst 

‘Centraal examen, ieders examen!’  

20 maart 2018



Werkwijze en doelen 

• Werkwijze:

N-termen om rekening te kunnen houden met verschillen in 
moeilijkheidsgraad

toepassing van niveauhandhavingsmethoden om rekening te houden 
met vaardigheidsverschillen

Doelen:

niveauhandhaving: de hoogte van de lat constant houden

faire beoordeling van de kandidaten 
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twee versies van hetzelfde centrale examen:
bv. biologie gl/tl 

verschillende tijdstippen: 

bv. eerste tijdvak 2017; eerste tijdvak 2018  

2017 2018 
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stel dat na de afname blijkt dat:

de populatie van 2017 gemiddeld 61% van de maximumscore behaald heeft  

en dat:

de populatie van 2018 gemiddeld 68% van de maximumscore behaald heeft  

Is het centraal examen van 2018 makkelijker dan dat van 2017? 

Is de populatie van 2018 dan beter dan die van 2017? 



is moeilijker of makkelijker dan 

hebben afgelegd, zijn vaardiger dan de leerlingen die   De leerlingen die  hebben gemaakt.    

twee examens:

1.

2.

twee mogelijkheden:

Of andersom.    
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1. De moeilijkheidsgraad van het examen 

2. De vaardigheid van de kandidaten 

Er spelen twee factoren:

1. En 2. lopen door elkaar. 

Bij de CE’s hebben we 
daar de N-termen 

voor.

Bij de CE’s hebben we 
daar de we de 

niveauhandhavings-
methoden van Cito 

voor.
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is moeilijker dan 

cesuur

grens 
voldoende - onvoldoende

‘de hoogte van de lat’  
‘de prestatie-eisen’ 

zijn minder scorepunten nodig voor een voldoende  dan bij bij  

bv 24/25 vd
50 

scorepunten 

bv 28/29 vd
50 scorepunten 

1. De moeilijkheidsgraad van het examen 
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De N-termen

N-term = 1,1 N-term = 0,7

0,4 cijferpunt

is 0,4 cijferpunt moeilijker dan 
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Sinds 2000: De N-term 
De N-term compenseert voor verschillen in moeilijkheidsgraad
De N-term varieert van 0,0 t/m (in principe) 2,0

Bij de meeste CE’s wordt vooraf gemikt op een N-term van 1,0.

N= 0,0: achteraf bleek dat het CE 1,0 cijferpunt makkelijker was dan beoogd. 
N= 2,0: achteraf bleek dat het CE 1,0 cijferpunt moeilijker was dan beoogd. 

N= 0,7: achteraf bleek dat het CE 0,3 cijferpunt makkelijker was dan beoogd. 
N= 1,1: achteraf bleek dat het CE 0,1 cijferpunt moeilijker was dan beoogd. 
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cesuur = 44/45

Omzettingstabel scores in cijfers 
bij N = 1,0 en L = 90
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‘De helft goed is 
een voldoende’
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‘Een één voor je naam’

‘Alles goed is een tien’

N = 1,0 weerspiegelt 
de Nederlandse cijfertraditie



2. De vaardigheid van de kandidaten 

Dankzij pretest, posttest, anker in 
package kunnen we verschillen in 

moeilijkheidsgraad meten. 
De N-term kan dan in principe zonder  

afnamegegevens bepaald worden. 

1. De moeilijkheidsgraad van het examen 

en

‘Het CE biologie gl/tl van tv1 2017 was toch iets moeilijker of makkelijker dan dat van 2018.’ 

‘De Nederlandse kandidaten biologie gl/tl van 2017 waren toch iets vaardiger dan de groep biologie gl/tl van 2018. 
Of andersom.’

Aan de hand van de afnamegegevens 
kan dan geconstateerd worden of er 
sprake is van vaardigheidsverschillen. 

Dit is de methode om het niveau te handhaven.
Ofwel: de hoogte van de lat constant te houden. 
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A P

B Q

C R

D S

E T

A P

B Q

C R

D S

E T

design pretest
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boekje 1

boekje 2

boekje 3

boekje 4

boekje 5

toekomstig 
centraal examen

referentie-
examen

bv CE van 
2019

bv CE van 
2016



dan: N-term = 0,5 dan: N-term = 1,3
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Hoe houden we de hoogte van de lat constant? 



niveauhandhavingsmethoden

• Bij papieren centrale examens:
pretest en posttest

• Bij digitale examens en toetsen
‘anker in package’

Daarnaast:

• standaard setting door expertpanels

• generieke vaardigheidsverschillen: Fisher-methode
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trendanalyse



We zouden de niveauhandhavingsmethoden liefst bij alle CE’s toepassen.

in 2017:

pretest/posttest – 8 vd 21 CE’s 

pretest/posttest – 7 vd 19 CE’s

pretest/posttest – 6 vd 13 CE’s 

anker in package – 10 vd 10 CE’s

anker in package – 9 vd 10 CE’s

beroepsgericht:  –

+ 5x standaard setting

+ 5x standaard setting

+ 2x standaard setting

+ 1x standaard setting

22 x standaard setting

vwo:

havo:

gl/tl:

kb:

bb:

gl/kb/bb:
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Vaardigheidsverschillen t.o.v. 2011

bb

kb

gl/tl

beroeps-
gericht
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Vaardigheidsverschillen t.o.v. 2011

havo vwo

niet-
kernvakken

Engels, 
wiskunde B

+ 
wisA

+ 
wisC

+ 
wisA
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Werkwijze en doelen 

• Werkwijze:

N-termen om rekening te kunnen houden met verschillen in 
moeilijkheidsgraad

toepassing van niveauhandhavingsmethoden om rekening te houden 
met vaardigheidsverschillen

Doelen:

niveauhandhaving: de hoogte van de lat constant houden

faire beoordeling van de kandidaten 
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De volgende dia’s zijn extra.

Ze kunnen bruikbaar bij het beantwoorden van vragen. 
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A V

B W

C X

D Y

E Z

A V

B W

C X

D Y

E Z

design pretest – 2a
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boekje 1

boekje 2

boekje 3

boekje 4

boekje 5

toekomstig 
centraal examen

anker examen

bv CE van 2019



P V

Q W

R X

S Y

T Z

P V

Q W

R X

S Y

T Z

design pretest – 2b
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boekje 1

boekje 2

boekje 3

boekje 4

boekje 5

referentie-
examen

anker examen

bv CE van 2016



pretest

2 jaar vóór de afname:

• Groep kandidaten in een examensituatie maakt zowel het te testen examen als het 
ankerexamen 

• Ankerexamen = examen waarvan de norm (en cesuur) bekend is 
vaak: ankerexamen = referentie-examen 

• Resultaat: moeilijkheidsgraad van het te testen examen en het ankerexamen kunnen 
vergeleken worden

• ALS
het te testen examen moeilijker blijkt dan het ankerexamen
DAN 
wordt de cesuur in geteste examen lager gelegd dan de cesuur van het  ankerexamen
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posttest
 werkt net zo als pretest

 vindt direct na de afname plaats

 zelfde design als pretest
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anker in package
 Eerder gebruikte opgaven maken deel uit van verschillende varianten 

van het digitale CE

 Dit is mogelijk doordat de opgaven na de afname geheimgehouden zijn

 Bij digitale CE’s kan dat, bij papieren CE’s die op alle scholen worden 
afgenomen niet



design anker in package

var 1

var 2

var 3

var 4

var 5

etc.
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N

p

200
5

201
4

0,640,61

1,02

na 2012

voor 2012

201
61,08

2008

0,63

0,99

p = 0,61 betekent: 
de leerlingen behaalden gemiddeld 

61% van de maximale score
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De figuur op dia 26 komt uit een blog op Sargasso.nl (25 nov 2016): 

Suggestie in het blog: 
‘De normering is soepeler sinds 2012’

Reactie CvTE: 
‘Dat is onjuist! 
Sinds 2012 (invoering niet uitslagregels) tonen de leerlingen zich vaardiger. 
De figuur is daarvan een treffende illustratie. 

Immers: de gemiddelde N-term in 2014 is gelijk aan die van 2005. De CE’s van 
2014 en 2005 waren dus gemiddeld even moeilijk. 
In 2014 behalen de leerlingen gemiddelde 62% van de maximale score, in 
2005 was dat 59%. 
De figuur is dus een goede illustratie van de geconstateerde 
vaardigheidsstijging.’
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‘Onze havo-3-leerlingen van 2017, waren voor geschiedenis toch iets vaardiger dan onze havo-3-groep van 2018. 
Of andersom.’

2. De vaardigheid van de kandidaten 

Hoe weet je dit?
Hoe meet je dit?  

‘Het eindproefwerk 3 havo van 2017 was toch iets moeilijker of iets makkelijker dan dat van 2018.’

1. De moeilijkheidsgraad van het examen 

en

?

?
Hoe weet je dit?
Hoe meet je dit?  
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Dat was anders van 2011 op 2012 en van 2012 op 2013!

Van 2017 op 2018 zien wij – landelijk gezien – geen ontwikkelingen die wijzen op een verandering van 
het vaardigheidsniveau. 

Reden:
In 2012 gold voor het eerst de eis dat je voor je CE’s minstens 5,5 gemiddeld moet behalen.
In 2013 gold in havo/vwo de kernvakkenregel voor het eerst 
(niet meer dan één onvoldoende eindcijfer voor Nederlands, Engels, wiskunde).

Als we kijken naar alle CE’s (alle vakken, alle schooltypen): 

Dankzij de 
niveauhandhavingsmethoden van Cito 

konden we constateren dat de 
kandidaten sinds 2012 vaardiger zijn dan 

voordien.  

gevolg: 
lagere percentages onvoldoende 

en 
hogere gemiddelde CE-cijfers   

29



1,0

10,0

0 9010

score

ci
jf

er

2,0,

0,0,

hoofdrelatie:
C = N + 9/90 * S

hoofdrelatie bij N = 0,0:
 C = 0,0 + 9/90 * S

hoofdrelatie bij N = 2,0:
 C = 2,0 + 9/90 * S

hoofdrelatie bij N = 1,0:
 C = 1,0 + 9/90 * S

30



1,0

10,
0

0 9010

score

ci
jf

er hoofdrelatie:
C = N + 9/90 * S

hoofdrelatie bij N = 0,0:
 C = 0,0 + 9/90 * S

hoofdrelatie bij N = 2,0:
 C = 2,0 + 9/90 * S
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A 

B 

D 

C 

grensrelaties 
A, B, C en D



Omzettingsprogramma:
www.cito.nl → CE’s → 
normering → cijferberekening

Schaallengte L: 90
Normeringsterm N:
1,0
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Omzettingsprogramma:
www.cito.nl → CE’s → 
normering → cijferberekening

Schaallengte L: 90
Normeringsterm N:
2,0

+0,05

+0,2
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Omzettingsprogramma:
www.cito.nl → CE’s → 
normering → cijferberekening

Schaallengte L: 90
Normeringsterm N:
0,0

+0,2

+0,05
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1,0

10,0

0 9010

score

ci
jf

er

1,3,

hoofdrelatie:
C = 1,3 + 9/90 * S
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Omzettingsprogramma:
www.cito.nl → CE’s → 
normering → cijferberekening

Schaallengte L: 68
Normeringsterm N:
0,7
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