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Tijdens de presentatie werden diverse documenten en sites getoond. 
Hieronder volgt een opsomming van de documenten en de sites die de revue gepasseerd zijn. 
 
Als eerste werd een voorbeeld van een groepsrapportage van een havo wiskunde B-examen getoond. 
Die groepsrapportage is te zien onder de link:  
voorbeeld groepsrapportage 
 
De groepsrapportage bestaat uit een vergelijking van de resultaten van de groep kandidaten van een docent op 
onderdelen uit het examen met de landelijke steekproef. Er wordt bij de groepsrapportage dus gedetailleerder 
gekeken dan bij Vensters. Op welke onderdelen presteert de groep al dan niet beter en is dat ook wat de docent had 
verwacht?.  
Niet voor alle examens kan dezelfde clustering van vragen worden toegepast. Hoe de vragen per groep van vakken 
worden geclusterd is te vinden onder de link: 
clustering van vragen voor de groepsrapportages 
 
Voor de meeste examens is het mogelijk om aan de groepsrapportage een aantal ideeën te ontlenen voor aanpassing 
van het programma. Voor de MVT ligt dat wat ingewikkelder. De teksten uit het examen zijn volgend jaar beslist 
anders en de indeling in vraagvormen is niet erg informatief. 
Voor de moderne vreemde talen heeft Cito Mix&meet ontwikkeld. De oefening met oude leesvaardig-heidsexamens 
staat immers relatief los van het voorafgaande onderwijsprogramma.  
Met de applicatie Mix&meet is gemakkelijk en nauwkeurig na te gaan welk cijfer uw leerlingen zouden halen als de 
examennorm zou worden toegepast. Met deze Exceltoepassing kunt u voor elke willekeurige selectie van teksten een 
omzettingstabel genereren die gebaseerd is op de examennorm. 
U vindt de applicaties op deze site:  
Naar Mix&meet 
 
In de regel zal voor de meeste docenten de groepsrapportage geen verrassing zijn. Slechts in sommige gevallen zal 
er behoefte zijn om nog verder op de resultaten in te zoemen. 
Sinds 2013 publiceert Cito de resultaten van de toets- en itemanalyses op zijn site. 
De toets- en itemanalyses staan bij de overige documenten per examen. Dus naast de opgaven en de 
correctievoorschriften vindt u onder het symbool van het rekenmachientje de toets- en itemanalyse: 
Ga voor de vwo-examens naar: vwo-examens 2014 1e tv 
voor de havo-examens naar havo-examens 2014 1e tv 
en voor vmbo-gt naar: examens vmbo GL/TL 2014 1e tv 
 
Het is mogelijk om de in WOLF ingevoerde scores te exporteren naar een bestand dat in excel kan worden ingelezen. 
Als je dan de p-waarden uit de tia er naast zet, zie precies op welke vragen je groep kandidaten beter of zwakker 
heeft gescoord. 
Onderstaand scherm uit WOLF geeft aan waar de knop voor de export van de resultaten zit. (zie de blauwe pijl). 

 

http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/voortgezet%20onderwijs/wolf/cito_wolf_groepsrapportage_voorbeeld.ashx
http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/voortgezet%20onderwijs/wolf/cito_wolf_groepsrapportages.ashx
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/normering_alg/cijferberekening
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_havovwo/examens_havovwo_2014/vwo_ce_tv1
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_havovwo/examens_havovwo_2014/havo_ce_tv1
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_vmbo/examens_vmbo_2014/vmbo_cse_gl_tl_tv1


Presentatie René Alberts (Cito) – WOLF-analyses 

 

 
 
Het resultaat van de vergelijking zal een tabel zijn zoals de hieronderstaande: 
 

Totaalscore Opg1 Opg2 Opg3 Opg4 Opg5 Opg6 Opg7 Opg8 Opg9 Opg10 Opg11 Opg12 Opg13 Opg14 Opg15 Opg16 Opg17 Opg18 

mijn klas 0,69 0,65 0,65 0,67 0,65 0,62 0,83 0,56 0,65 0,58 0,56 0,59 0,49 0,48 0,78 0,65 0,67 0,69 

landelijk 0,86 0,83 0,75 0,84 0,65 0,7 0,85 0,68 0,63 0,75 0,41 0,26 0,21 0,28 0,94 0,54 0,6 0,62 

verschil 0,17 0,18 0,10 0,17 0,00 0,08 0,02 0,12 -0,02 0,17 -0,15 -0,33 -0,28 -0,20 0,16 -0,11 -0,07 -0,07 

 
 
Tot slot is in de presentatie nog een excelwerkblad aan de orde geweest waarin het verschil tussen SE en CE 
geanalyseerd werd. Het is een benadering die zichtbaar maakt in welke mate elk van de componenten van het SE 
bijdraagt aan het verschil CE-SE. het excelwerkblad wordt separaat bijgesloten. 
De belangrijkste tabel uit dat werkblad wordt hieronder afgebeeld. 
 

  

TT1 PO 1 PO2 TT2 TT3 TT4 PO3 PO4 
SE 

eind 
SE 

PO's 
SE 

TT's CE 

gewicht 0,10 0,05 0,05 0,15 0,20 0,35 0,05 0,05   0,20 0,80   

gem cijfer 6,6 7,3 7,2 6,1 6,2 7,1 7,1 7,3 6,8 7,2 6,7 6,2 

stdev 0,9 1,0 1,1 1,0 1,1 1,6 1,0 0,8 0,7 0,6 0,9 1,1 

absoluut verschil met 
CE 

0,4 1,0 1,0 -0,1 0,0 0,9 0,9 1,0 0,6 1,0 0,5 0,0 

gewogen bijdrage aan 
SE-CE per SE-
component 

0,04 0,05 0,05 -0,02 0,00 0,31 0,04 0,05 0,59 0,20 0,39 nvt 

bijdrage in % 6 9 8 -3 -1 53 7 9 100 34 66 nvt 

 
Het SE-cijfer in dit voorbeeld bedraagt 6,8 en het CE-cijfer 6,2 (beiden zijn in de tabel geel gearceerd).  
Het SE-biologie havo kent 8 componenten. In het 4e leerjaar bestaat het uit één theorietoets en 2 praktische 
opdrachten. In het 5e leerjaar omvat het 3 theorietoetsen en 2 praktische opdrachten. 
Het verschil van 0,6 komt voor het grootste deel (zie onderste regel) voor rekening van de laatste theoretische toets 
 
Zo’n SE-CE-analyse is te maken als de docent beschikt over een werkblad waarin de SE en CE-cijfers per leerling bij 
elkaar staan. 
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In het werkblad worden ook de correlaties berekend tussen de SE-componenten en het CE-cijfer. Die correlaties 
maken duidelijk welke SE-componenten al dan niet sterk samenhangen met het CE-cijfer en dus een al dan niet 
voorspellen wat kandidaten op het CE gaan scoren.  
 

  

TT1 PO 1 PO2 TT2 TT3 TT4 PO3 PO4 
SE 

eind 
SE 

PO's 
SE 

TT's CE 

corr met CE 0,50 0,33 -0,08 0,52 0,76 0,68 0,44 -0,06 0,79 0,28 0,79 1,00 

 
In dit voorbeeld scoren de praktische opdrachten 2 en 4 zelfs licht negatief met het CE-cijfer. De theorietoetsen 3 en 4 
correleren het hoogste. Dat is allerminst verwonderlijk. Ze gaan voor een deel over dezelfde leerinhouden en de aard 
van de toetsing komt in belangrijke mate overeen.  

 
 


