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Beoordeling van de centrale examens en de rol van het sectiebestuur Duits 
 

In de examentijd laait de discussie op over de beoordeling van de centrale examens Duits vmbo tl/gl, 

havo en vwo. Een toets is betrouwbaarder naarmate verschillende beoordelaars tot dezelfde 

beoordeling komen. Essentieel onderdeel van een toets is het correctievoorschrift. De 

betrouwbaarheid hangt dus sterk af van de kwaliteit van het correctievoorschrift.  

 

Bij de centrale examens voor de moderne vreemde talen ontstaan elk jaar beoordelingsproblemen 

bij de open vragen. Het correctievoorschrift van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) geeft 

enkele mogelijke juiste antwoordformuleringen aan en/of vermeldt wat de kern van een goed 

antwoord moet zijn, maar de kandidaten produceren talrijke formuleringen die zich op of zeer nabij 

de goed-foutgrens bevinden maar door het correctievoorschrift niet voorzien zijn. Daarover vindt 

overal in het land collegiaal overleg plaats, informeel of meer formeel, tussen individuele collega’s, in 

sectieverband, op het digitale examenforum van www.duits.de en ook in regionale 

examenbesprekingen die georganiseerd worden door het sectiebestuur Duits.  

 

In de discussies wordt met enige regelmaat geconstateerd dat de verslagen van die regionale 

examenbesprekingen tegenstrijdige beoordelingsbeslissingen vermelden. Er wordt geopperd dat 

Levende Talen zou moeten of kunnen bewerkstelligen dat die tegenstrijdige beslissingen opgelost 

worden, zodat er één eensluidend beoordelingsadvies ontstaat. 

‘Dan pas heeft het eindexamenverslag echt zin. Zoals het nu gaat, versterkt het slechts de 

onduidelijkheid en schieten we er niets mee op (overigens met respect voor alle collega’s die zich 

ingezet hebben tijdens de besprekingen)’, schreef Gilbert Janssen op 23 mei 2018 op het 

examenforum van duits.de. 

 

Het sectiebestuur Duits vindt het verontrustend en onwenselijk dat identieke of vrijwel identieke 

antwoorden door de ene docent wel scorepunten krijgen toegekend en door de andere docent niet. 

Ook het voorgeschreven overleg tussen eerste en tweede corrector sluit dergelijke ongelijkheden in 

de beoordeling niet uit. Maar het idee dat het sectiebestuur Duits of de vereniging Levende Talen 

een eensluidend beoordelingsadvies zou opstellen, stuit op de volgende twee bezwaren. 

 

1. Organisatie en tijdsdruk 

Tussen het afleggen van de examens en het uiterste tijdstip van inlevering van de scores is de tijd 

beperkt. Van de regionale bijeenkomsten moeten verslagen geschreven en aan een redacteur 

gestuurd worden die die verslagen bijeenvoegt tot één cumulatief verslag dat via internet 

gepubliceerd wordt. Dat gebeurt onder grote tijdsdruk en lukt alleen dankzij goede organisatie, 

voorbereiding en veel inzet. Als er ook nog tussen de regionale groepen afstemmingsoverleg zou 

moeten plaatsvinden, zou dat een nog zwaardere druk op de organisatie leggen. 

 

2. Status 

Ook als er geen beoordelingsverschillen tussen de verschillende regionale verslagen zouden bestaan, 

dan nog zou het cumulatieve verslag geen status als beoordelingsadvies hebben. Weliswaar zou een 

cumulatief verslag zonder tegenstrijdigheden aan gezag winnen, maar bindend is alleen het 

correctievoorschrift van het CvTE.  

 



Dat dat correctievoorschrift in de praktijk niet voldoet, is en blijft de verantwoordelijkheid en het 

probleem van het CvTE. Dat college werkt inmiddels aan verbetering van de kwaliteit van de 

correctievoorschriften. Meer anticipatie op de variatie in antwoorden op open vragen lijkt zeker 

mogelijk, en ook kan specifieker en eenduidiger aangegeven worden welke antwoordvarianten 

passabel zijn en welke niet. Maar leerlingen verzinnen altijd meer dan de meest ervaren docent in 

zijn of haar wildste fantasieën kan bedenken. Daarom is het hoopgevend dat het CvTE dit jaar bij 

Frans, Nederlands en scheikunde vwo een experiment heeft gedaan: een groep docenten kwam kort 

na afname van het examen bijeen om aan de hand van leerlingenantwoorden suggesties te doen ter 

verbetering van het (voorlopige) correctievoorschrift. Korte tijd daarna werd het definitieve 

correctievoorschrift gepubliceerd. 

Invoering van een dergelijke procedure bij alle examens zou goede hoop geven op een flinke reductie 

van het aantal twijfelgevallen. Maar twijfelgevallen en verschillen in interpretatie en beoordeling 

zullen nooit helemaal uitgesloten kunnen worden. Het honderd procent ‘waterdichte’ 

correctievoorschrift bestaat niet. 

 

Daarom is en blijft het sectiebestuur Duits ervan overtuigd dat het zinvol is examenbesprekingen te 

organiseren, in de eerste plaats voor de deelnemende docenten zelf, die in collegiaal overleg steun 

kunnen vinden in de vaak moeilijke beoordelingsbeslissingen die ze moeten nemen; in de tweede 

plaats voor de collega’s die via de verslagen kunnen delen in de resultaten van dat overleg; en niet in 

de laatste plaats als feedback voor de collega-docenten die voor het CvTE de examens construeren.  

 

 


