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Samenvatting 

 
In dit artikel staat de leesbaarheid van vmbo-examens centraal. Om te onderzoeken welke factoren 

hierop van invloed zijn, wordt het digitale vmbo-examen Biologie uit 2009 geanalyseerd. Er wordt 

hiervoor gebruikt gemaakt van een bureauanalyse en een hardopdenkonderzoek. De bureauanalyse 

wordt uitgevoerd aan de hand van een model van Evers-Vermeul en Land (2010). Uit de resultaten 

van dit corpusonderzoek blijkt dat overbodige contextualiseringen en herhalingen nadelig zijn voor 

de leerlingen; een tekst moet een logische opbouw hebben en zoveel mogelijk globale en lokale 

samenhang vertonen. Daarnaast moet er sprake zijn van consequent taalgebruik en moet dit zo 

persoonlijk mogelijk zijn. Passieve vormen moeten dus voorkomen worden. Tenslotte geeft de 

literatuur ook aan dat fragmentatie in de lay-out nadelig is voor de leerlingen. Na deze 

bureauanalyse zijn 10 vmbo-leerlingen geraadpleegd voor een hardopdenkonderzoek. De resultaten 

van dit onderzoek komen voor een groot deel overeen met die van de bureauanalyse; leerlingen 

hadden moeite met herhalingen en overbodige contextualiseringen, en daarnaast hadden zij juist 

baat bij een logische opbouw en goede globale en lokale samenhang. Tenslotte leidt een 

consequente woordkeuze tot beter begrip, net als minder distantiërend taalgebruik. Wat echter 

verschilde van de bureauanalyse was een puntje betreffende de lay-out: fragmentatie. De 

bureauanalyse had voorspeld dat leerlingen hier moeite mee zouden hebben. De leerlingen gaven 

zelf echter aan hier geen problemen mee te hebben. 

Tenslotte leidden deze resultaten tot een herziening van de examenvragen en tips voor het CvE. Een 

idee voor eventueel vervolgonderzoek zou zijn om meer in te gaan op het begrip van de leerlingen 

om op die manier nog meer te weten te komen over hun knelpunten.  
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1. Inleiding 
 

Ieder jaar houden duizenden scholieren zich er mee bezig: de eindexamens. Steeds vaker komen er 

echter klachten; examens zouden niet bevragen wat ze horen te bevragen en ze zouden te moeilijk 

zijn. Afgelopen jaar meldde het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) zelfs het hoogste 

klachtenaantal ooit, namelijk 93.083 klachten1. 

Mede door deze klachten heeft het CvE (College voor Examens) besloten dat hier wat aangedaan 

moet worden. Zij heeft de Universiteit Utrecht gevraagd een onderzoek te doen naar de 

begrijpelijkheid van examenvragen op het vmbo. De centrale vraag hierbij is in hoeverre het 

taalgebruik van deze vragen de begrijpelijkheid voor vmbo-leerlingen belemmert. Het is natuurlijk 

niet de bedoeling dat examens slecht worden gemaakt omdat leerlingen de vragen niet begrijpen, 

terwijl ze de benodigde kennis wel bezitten. 

In dit onderzoek zal ik het digitale vmbo-examen Biologie uit 2009 bespreken. Dit is examen is 

bedoeld voor vmbo-BB-leerlingen; zij vertegenwoordigen het laagste niveau en zullen dan ook als 

eerste tegen leesbaarheidproblemen aanlopen. De reden dat voor Biologie is gekozen is dat dit een 

zogenaamd ‘zaakvak’ is; het gaat hierbij om kennis van het vak, en niet om leesvaardigheid zoals bij 

bijvoorbeeld het eindexamen Nederlands. 

Het onderzoek zal worden vormgegeven aan de hand van de volgende hoofdvraag: 

Welke factoren zijn van belang bij het stimuleren van de leesbaarheid van examens voor het vmbo-BB? 

Deze hoofdvraag zal ik opsplitsen in verschillende deelvragen: 

1. Welke factoren zijn van invloed op leesbaarheid volgens de bureauanalyse? 

2. Welke factoren zijn van invloed op de leesbaarheid volgens leerlingen van vmbo-BB? 

Deelvraag 1 zal ik beantwoorden aan de hand van een bureauanalyse. Voor het beantwoorden van 

deelvraag 2 zal ik een hardopdenkonderzoek uitvoeren onder leerlingen uit de derde klas van vmbo-

BB van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren te Middelburg. 

Allereerst zal ik in hoofdstuk 2 het theoretisch kader bespreken; ik zal mijn werkwijze van dit 

onderzoek verantwoorden vanuit de literatuur. Daarna zal ik in hoofdstuk 3 de methoden van 

onderzoek bespreken; hierbij komen zowel de bureauanalyse als het hardopdenkonderzoek zelf aan 

bod. Tenslotte behandel ik in hoofdstuk 4 de resultaten, in hoofdstuk 5 de conclusies en in hoofdstuk 

6 de discussie. 

  

                                                           
1
 http://www.laks.nl/nieuws/nieuwsbericht/hoogste_klachtenaantal_ooit_bij_examenlijn_laks/ 
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2. Theoretisch kader 
 

Voor de bureauanalyse van het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009) heb ik gebruik gemaakt van 

het analysemodel van Evers-Vermeul en Land (2010). Zij maken daarin onderscheid in verschillende 

veel voorkomende problemen bij de leesbaarheid van de examens Biologie en Economie van het 

vmbo-BB. Deze problemen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: 

- Vraagtype 

- Hoeveelheid en opbouw van de informatie 

- Persoonlijk taalgebruik 

- Woordkeuze 

- Lay-out 

Deze vijf categorieën bevatten elk meerdere problemen en knelpunten. Hieronder zal ik iedere 

categorie uitvoerig behandelen. Daarnaast zal ik mijn keuze voor het gebruik van dit analysemodel 

verantwoorden en onderbouwen aan de hand van andere literatuur. 

 

2.1. Vraagtype 
 

Het lijkt logisch dat een vraag niet meer informatie bevat dan nodig is voor het beantwoorden van 

die vraag. Het CvE vindt contextualisering echter zeer belangrijk en wil de leerlingen op die manier 

kennis laten maken met alledaagse situaties. De vraag is natuurlijk waar de grens ligt. 

In het digitale examen Biologie(2009) komen we het volgende voorbeeld tegen: 

 
Afbeelding 1: vraag 9 uit het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009). 

De overbodige contextualisering is hier duidelijk; het informatieve stukje in het midden is absoluut 

niet nodig voor het beantwoorden van de vraag. Het CvE stelt hierbij dus dat deze contextualisering 
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belangrijk is voor de alledaagse kennis van de leerlingen. Echter, naar mijn mening gaat het bij een 

examen biologie niet om dit soort kennis en leidt dit de leerlingen alleen maar af van het 

beantwoorden van de vraag. Als een leerling deze vraag fout maakt, weten wij niet of dat ligt aan zijn 

gebrek aan kennis of puur omdat zijn leesvaardigheid te kort schiet. 

Steehouder, Jansen, Maat, van der Staak & Woudstra (1992) geven aan dat te veel (overbodige) 

informatie als langdradig en zeurderig wordt ervaren. Echter, een kortere tekst met een te hoge 

informatiedichtheid geeft de lezer geen kans om op adem te komen en moet dus ook vermeden 

worden. Ook Evers-Vermeul en Sanders (2009) stellen dan ook dat een te hoge informatiedichtheid 

nadelig is voor de lezer. 

Ik verwacht dan ook dat vmbo-leerlingen meer gebaat zijn bij korte teksten met alleen de 

noodzakelijke informatie. Die extra alledaagse kennis zou beter aangereikt worden op andere 

momenten. Daarnaast zullen veel leerlingen de lange lappen tekst overslaan, zeker wanneer zij 

merken dat deze niet noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van de vraag. 

Hiernaast wordt er bij sommige vragen meer dan één vraag gesteld. Leerlingen moeten 

bijvoorbeeld van verschillende stellingen aangeven of deze goed of fout zijn. De onderstaande 

voorbeelden illustreren dit: 

 
Afbeelding 2: vraag 3 uit het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009). 
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Afbeelding 3: vraag 18 uit het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009).. 

Per vraagnummer worden in feite twee vragen gesteld. Dit vergt meer van de leerlingen en kan dan 

tot verwarring leiden. Zulke vragen kunnen beter geherformuleerd worden zodat de leerling maar 

één vraag voor de kiezen krijgt. In bovenstaand geval kan dat heel gemakkelijk tot bijvoorbeeld ‘Is er 

in het filmpje geslachtelijke of ongeslachtelijke voortplanting te zien?’. 

 

2.2. Hoeveelheid en opbouw van de informatie 
 

Het is belangrijk dat achtergrondinformatie, illustraties en filmpjes logisch geordend zijn ten opzichte 

van de vraag. Hierbij is ook het verband tussen deze verschillende vormen van informatie belangrijk. 

Wanneer dit voor de leerling niet duidelijk is, zal hij/zij de tekst moet herlezen en specifiek op zoek 

gaan naar bepaalde informatie. Dit kost extra (overbodige) cognitieve energie. Ook het onnodig heen 

en weer schakelen tussen de vraag en achtergrondinformatie zou dus voorkomen moeten worden. 

Steehouder et al (1992) stellen dat lezers gebaat zijn bij zo duidelijk mogelijke verbanden en 

samenhang. Dit kost de leerlingen zo min mogelijke cognitieve energie. Schellens en Maes (2000) 

maken hiernaast onderscheid tussen verschillende cognitieve stijlen van lezers. Sommigen zijn 

receptief en zullen eerst alle informatie doorlezen voordat zij aan de slag gaan. Anderen zijn 

exploratief en zullen proberen de taak zo snel mogelijk uit te voeren, op basis van minimale 

aanwijzingen. 

Hoewel dit dus per persoon verschilt, zullen alle leerlingen erbij gebaat zijn wanneer de ordening van 

achtergrondinformatie logisch is en dit elkaar adequaat opvolgt. Dit wordt ook benadrukt door Evers-

Vermeul en Sanders (2009); in teksten voor het vmbo moet de samenhang worden vergroot (door 

bijvoorbeeld meer connectieven) en de informatiedichtheid worden verkleind. 
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Ook Land, Sanders & Van den Bergh (2008) stellen dat vmbo-leerlingen het meest gebaat zijn bij 

cohesieve teksten, waarin verbanden het liefst geëxpliciteerd worden. Daarnaast moet de 

zinscomplexiteit zo laag mogelijk gehouden worden. 

Hoewel dus uit de theorie duidelijk blijkt dat vmbo-examens duidelijk geordend moeten worden met 

veel samenhang, vertonen de examens van CvE vaak onduidelijke ordening en vage verbanden. Dit 

blijkt ook uit onderstaande vraag. 

 
Afbeelding 4: vraag 4 uit het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009). 

Leerlingen beginnen hier met het lezen van de tekst in het kader. Ze worden daarbij verwezen naar 

‘vragen die hiernaast gesteld worden’. Daarbij moeten ze klikken op het juiste rondje. Echter, 

allereerst worden er geen vragen gesteld, en ten tweede moeten ze niet elke keer op een rondje 

klikken. Dit brengt de leerlingen ongetwijfeld in verwarring. Dat had makkelijk voorkomen kunnen 

worden door te verwijzen aan de hand van andere termen en op die manier verbanden duidelijker te 

maken. 

Het CvE maakt in hun examens veel gebruik van filmpjes. Dit is natuurlijk een prima bron van 

informatie. De ordening en verwijzingen hierbij laten echter ook nog wel eens te wensen over: 
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Afbeelding 5: vraag 29 uit het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009). 

De opbouw zoals het CvE hem bedoeld heeft, is als volgt; leerlingen lezen eerst de titel, daarna de zin 

‘Kijk naar de informatie uit het filmpje’, vervolgens kijken de leerlingen het filmpje en tenslotte lezen 

en beantwoorden ze de vraag. Zou het de leesbaarheid niet stimuleren wanneer de leerlingen al – 

voordat zij naar het filmpje gaan kijken – weten waar ze op moeten letten? De informatie uit de 

vraag kan dan al naar voren komen in het kader, en daar kan dan verwezen worden naar het filmpje. 

Om een vraag goed geordend te houden, moeten de verbanden tussen informatiedelen dus 

duidelijk zijn. Verwijzen naar eventuele illustraties en bronnen moet duidelijk en consequent 

gebeuren, maar ook op lokaal niveau moeten verwijswoorden helder zijn. 

Steehouder et al (1992) benadrukken ook het belang van consequentheid en duidelijkheid. Wanneer 

er bijvoorbeeld terug wordt verwezen naar een antecedent dat niet in de direct voorafgaande zin 

staat, wordt er een (groot) beroep gedaan op het geheugen van de lezer. Voor de vmbo-leerlingen in 

dit onderzoek zal dat veel cognitieve energie kosten.  

Daarnaast kan dit verwijzen expliciet en impliciet gebeuren (Steehouder et al, 1992). Steehouder en 

zijn collega’s (1992) stellen dat vanzelfsprekende verbanden beter niet kunnen worden 

geëxpliciteerd, en ingewikkelde verbanden juist wel. Echter, zo benadrukken zij ook, dit is natuurlijk 

afhankelijk van het publiek. Land, Sanders en van den Bergh (2008) spelen hier wel op in; zij stellen in 

hun artikel dat vmbo-leerlingen het meest profiteren van expliciete verbanden. In dit geval 

bevorderen deze structuurkenmerken de integratie van de tekst, en dat resulteert in beter begrip bij 

de vmbo-leerlingen. Ook Evers-Vermeul en Sanders (2009) zijn het hiermee eens. 

Tenslotte moeten te ingewikkeld geformuleerde zinnen worden voorkomen. Hiermee doel ik 

voornamelijk op constructies als bijzinnen, tangconstructies en voorzetselconstructies. Steehouder et 

al (1992) benadrukken hierbij dat lange zinnen moeten worden vermeden, net als te veel bijzinnen. 

Deze bijzinnen kunnen beter opgesplitst worden in losse zinnen. Daarnaast moeten ook 

naamwoordconstructies en tangconstructies voorkomen zien te worden. Op deze 

naamwoordconstructies gaan Onrust, Verhagen en Doeve (1993) uitgebreid in in hun artikel. Zij 

stellen dat deze constructies aan de ene kant in staat zijn abstracte constructies aan de kaak te 
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stellen, zonder dat hierbij de uitvoerder van belang is. Aan de andere kant zeggen zij ook dat deze 

constructies de voorstelbaarheid van de informatie vermindert. Dit is voornamelijk het geval 

wanneer deze gepaard gaan met vage en beeldende (werk)woorden. Naar mijn mening is juist dit 

laatste punt van zeer groot belang bij de vmbo-leerlingen; deze naamwoordconstructies zijn veel te 

abstract, en het zal de leerlingen te veel energie kosten om deze te begrijpen. De kans is groot dat zij 

hierbij de vraag verkeerd zullen beantwoorden omdat hun leesvaardigheid te kort schiet – en dus 

niet door een eventueel gebrek aan kennis.  

 

2.3. Persoonlijk perspectief 
 

Een belangrijk punt dat naar voren komt in de analyse van Evers-Vermeul en Land (2010), is het 

persoonlijk perspectief. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van personages, het gebruik van 

de directe rede en actief taalgebruik. 

Het CvE maakt in de vmbo-examens veel gebruik van passief taalgebruik. Onderstaande vraag geeft 

hiervan een goede illustratie: 

 
Afbeelding 6: vraag 2 uit het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009). 

Er wordt hier gebruik gemaakt van passief taalgebruik; ‘Uit het filmpje blijkt dat de potvis is 

aangepast aan het leven in het water’ en ‘welke aanpassing aan het leven in het koude water wordt 

in het filmpje genoemd?’. 

Het CvE heeft daar waarschijnlijk haar (terechte) redenen voor. Zo kan de passieve vorm gebruikt 

worden om meer samenhang te creëren. Onrust, Verhagen & Doeve (1993) stellen in hun artikel dat 

het gebruik van de passieve vorm het mogelijk maakt om een object vooraan te plaatsen en op die 

manier goed aan te laten sluiten bij een thematische lijn die al bestaat. Daarnaast ligt de nadruk dan 

niet op de uitvoerende instantie. 
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Voor de doelgroep van de vmbo-examens is deze passieve – en daardoor distantiërende – vorm 

echter minder aantrekkelijk. Onrust, Verhagen en Doeve (1993) stellen zelf al dat de lijdende vorm 

niet voor elke tekst geschikt is, en het vaak ook als onduidelijk kan worden ervaren. 

Ook Evers-Vermeul en Sanders (2009) stellen in hun artikel dat lezers het meest gebaat zijn bij 

persoonlijk taalgebruik; ‘formuleringen in de onvoltooid tegenwoordige tijd, die er toe bijdragen dat 

de afstand tussen tekst en lezer relatief klein wordt’. 

 Om dit persoonlijk taalgebruik te bevorderen, kunnen er ook personages worden opgevoerd 

in een tekst. De lezer zal zich kunnen identificeren, en dat zal de afstand tussen hem/haar en de tekst 

verkleinen (Evers-Vermeul en Sanders, 2009). Ook Beck, McKeown en Worthy (1995) geven in hun 

artikel aan dat een ‘voice’ in een tekst het tekstbegrip aanzienlijk stimuleert. Deze ‘voice’ houdt 

actieve werkwoorden in onvoltooid tegenwoordige tijd en het aanspreken van de lezer in. Een 

directe reden wordt daarentegen weer afgeraden; leerlingen moeten zich hierbij in het personage 

verplaatsen om te begrijpen wat er wordt bedoeld. Deze stap kost extra moeite en dus extra 

cognitieve energie. 

Met name de vmbo-BB-leerlingen zullen zich op die manier meer betrokken voelen bij de tekst. Dit 

leidt tot lange concentratie, wat uiteindelijk zal resulteren in minder cognitieve energie en beter 

begrip. Op die manier is de validiteitsbedreigende factor ‘leesbaarheid’ hopelijk te ondermijnen. 

 

2.4. Woordkeuze 
 

Wat de woordkeuze betreft is het belangrijk dat ambigue woorden en vaag taalgebruik wordt 

vermeden. De leerlingen hebben behoefte aan duidelijke teksten die ze kunnen doorgronden. 

Daarnaast moet figuurlijk taalgebruik ook zoveel mogelijk worden vermeden; dit levert alleen maar 

verwarring op.  

 
Afbeelding 7: vraag 23 uit het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009).. 
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Allereerst wordt hier gebruik gemaakt van vaag taalgebruik; ‘sommige mensen…’. Dit is te onduidelijk; 

een leerling weet niet wat hij/zij zich daarbij moet voorstellen. Ten tweede – en dat is het grootste 

struikelblok bij deze vraag – wordt hier gebruik gemaakt van figuurlijk taalgebruik; ‘een wandelende 

nier’. Wat hier precies mee bedoeld wordt, is onduidelijk. Een leerling zal dan ook in de war raken. 

Als hij deze vraag fout maakt, weet het Cito niet of dat ligt aan zijn gebrek aan kennis van organen of 

puur omdat de vraag verkeerd is begrepen. 

 Hiernaast is het ook belangrijk dat er in de examens consequent wordt omgegaan met taal. 

Steehouder et al (1992) behandelen in hun artikel het probleem tussen – aan de ene kant – de 

aantrekkelijkheid van afwisseling en – aan de andere kant – de exactheid en de consistentie. Dit 

laatste is beter om verwarring en interpretatieproblemen te voorkomen. Daarnaast achten zij 

precisie ook zeer belangrijk. Naar mijn mening is dit laatste absoluut van toepassing op de examens 

van het vmbo; de leerlingen moeten precies weten wat er bedoeld wordt, en kunnen niks met 

alternatieve en creatieve verwijzingen. 

 

 
 

Afbeelding 8: vraag 8 uit het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009).. 

In deze bovenstaande vraag is duidelijk te zien dat er steeds op een andere manier naar hetzelfde 

concept wordt verwezen; ‘multi-vitaminepil’, ‘vitaminepil’ en ‘tablet’ staan alle drie voor hetzelfde. 

Misschien zal een leerling het uiteindelijk wel begrijpen, maar het zal hem/haar een hoop moeite en 

energie schelen wanneer overal dezelfde term wordt gebruikt. 

 

2.5. Lay-out 
 

Tenslotte een punt waar nog niet zo veel onderzoek naar gedaan is, maar wat zeker niet minder 

belangrijk is: de lay-out. Ook hier is consequentheid het belangrijkste punt. Informatie moet 
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overzichtelijk – en altijd op dezelfde manier – worden aangeboden. Op die manier kan een leerling 

het snelst en het makkelijkst een vraag doorgronden. 

Het CvE maakt in hun examens veel gebruik van fragmentatie; elke zin begint op een nieuwe regel. 

Voorheen was de gedachte dat zwakkere lezers (vmbo-leerlingen vallen ook onder deze groep) hier 

het meest gebaat bij zouden zijn (Bisantz, Das, Varnhagen & Henderson, 1992; McDaniel, Hines & 

Guyn, 2002; Montgomery, 2003; in: Land, Sanders & Van Den Bergh, 2008). Dit zien we ook terug in 

verschillende studiemethodes voor de middelbare school. Voorbeelden zijn Geo, Spooren en Memo 

voor de basisberoepsgerichte leerweg (Land, Sanders & Van Den Bergh, 2008). 

Deze fragmentatie zien we ook terug in onderstaand voorbeeld: 

 
Afbeelding 9: vraag 28 uit het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009). 

Land, Sanders & Van den Bergh (2008) tonen in hun artikel echter aan dat vmbo-leerlingen juist meer 

gebaat zijn bij een geïntegreerde tekst. Deze integratie bevordert de coherentie, en dat kost deze 

leerlingen uiteindelijk minder energie om de tekst beter te begrijpen. Volgens Evers-Vermeul & 

Sanders (2009) ligt het probleem niet specifiek bij de korte zinnen, maar wel bij het gebrek aan 

samenhang die vaak samengaat met de gefragmenteerde zinnen.  
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3. Bureauanalyse 

 

3.1. Methoden van onderzoek 

 
Allereerst heb ik aan de hand van een bureauanalyse de meest voorkomende problemen bij de 

vmbo-BB-eindexamens vastgesteld. Met behulp van het analysemodel van Evers-Vermeul & Land 

(2010) heb ik gekeken welke factoren het meest van invloed waren op de leesbaarheid van de 

examenvragen. Deze analyse heb ik toegepast op het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009); elke 

vraag is uitvoerig besproken op grond van de bovengenoemde factoren. Een uitgebreide bespreking 

van deze analyse vindt u in het theoretisch kader. De bureauanalyse zelf is te vinden in bijlage I. 

 

3.2. Resultaten 

 
Aan de hand van de hierboven uitgelegde analysemethode, kwamen de meest voorkomende 

problemen naar voren. Deze uitkomsten zijn ingevoerd in SPSS, waar een paar opvallende resultaten 

uit naar voren kwamen. Deze zal ik hieronder per categorie behandelen. 

Vraagtype 

Onderstaande tabel geeft aan of er introductietekst aanwezig was bij een vraag. Te zien is dat dit bij 

34 van de 40 vragen het geval was.  

Introtekst aanwezig? Aantal vragen 

Nee 6 

Ja 34 

Totaal 40 

Tabel 1: Aanwezigheid van een introductietekst 

Dat deze introductieteksten vaak aanwezig zijn, komt waarschijnlijk voort uit de doelstelling van het 

CvE om leerlingen zoveel mogelijk kennis te laten maken met dagelijkse situaties. Wanneer we 

echter naar onderstaande tabel kijken, valt er toch iets op: 

Overbodige info in intro? Aantal vragen 

Nee 18 

Ja 22 

Totaal 40 

Tabel 2: Aanwezigheid van overbodige informatie in de introductietekst 

Uit tabel 2 blijkt dat meer dan de helft van de introductieteksten overbodige informatie bevat. Met 

andere woorden: deze teksten bevatten informatie die niet nodig is bij het beantwoorden van de 

vraag. Dit is wat in het analysemodel van Evers-Vermeul en Land (2010) naar voren komt als 

(overbodige) contextualisering. Onderstaande vraag is hier een voorbeeld van. 
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Afbeelding 1: vraag 32 uit het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009). 

Bij de revisie zou deze introductietekst dus gereduceerd kunnen worden tot datgene dat de leerling 

nodig heeft voor het beantwoorden van de vraag. In het geval van vraag 32 zou de complete 

introductietekst dus weggelaten kunnen worden. 

Naast dit probleem komt er soms ook overbodige informatie in de vraagstelling zelf naar voren. Dit 

kan bijvoorbeeld komen doordat er delen tekst worden herhaald, die in de introductietekst al 

werden genoemd. Dit is wat Evers-Vermeul en Land (2010) ‘redundantie’ noemen. Dit komt naar 

voren in de onderstaande tabel: 

Overbodige info in vraag? Aantal vragen 

Nee 31 

Ja 9 

Totaal 40 

Tabel 4: Aanwezigheid van overbodige informatie in de vraagstelling 

Hoewel dit maar 9 van de 40 vragen lijken, is dit in totaal wel 22,5 % van het totaal. En dat is 

natuurlijk te veel; het kost de leerlingen allemaal een hoop extra leeswerk. Een voorbeeld van zo’n 

vraag is de onderstaande. 
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Afbeelding 2: vraag 2 uit het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009). 

 

Hier is duidelijk te zien dat de informatie uit de vraagstelling al eerder genoemd is in de 

introductietekst. Dit is allemaal extra (overbodig) leeswerk, en zou dus veranderd kunnen worden 

door óf de informatie uit het introductietekst achterwege te laten óf de vraagstelling anders te 

formuleren. 

Hoeveelheid en opbouw van informatie 

Daarnaast zijn er ook vaak problemen met de opbouw van de informatie. Hierbij gaat het om de 

volgorde van de vraag; de introductietekst, het plaatje en de vraagstelling. Uit tabel 6 blijkt dat dit 

niet altijd even goed gaat. 

Opbouw logisch? Aantal vragen 

Ja (logische opbouw) 28 

Nee (onlogische opbouw) 12 

Totaal 40 

Tabel 6: aanwezigheid van een logische opbouw in de gehele vraag. 

Dit aantal onlogisch opgebouwde vragen bevat veel zogenaamde filmvragen. Leerlingen krijgen bij 

zo’n vraag allereerst de opdracht een filmpje te kijken. Na het kijken van het filmpje wordt de vraag 

gesteld; dan weten zij dus pas waar ze op hadden moeten letten. Dit is goed terug te zien in 

afbeelding 2. Wanneer de informatie uit de vraagstelling naar voren was gehaald in de 

introductietekst, hadden de leerlingen gerichter naar het filmpje kunnen kijken. Dit scheelt tijd en 

energie. Een voorstel voor de revisie is dan ook om de vraagstelling naar voren te halen, zodat de 

leerlingen gestimuleerd worden die eerst te lezen, alvorens naar het filmpje te kijken. 

 Hiernaast vormen ook de globale verwijzingen een probleem. Onder globale verwijzingen 

worden verwijzingen tussen verschillende delen verstaan; duidelijke verwijzingen naar een plaatje of 

filmpje of naar de vraag of introductietekst zelf. De bedoeling hierbij is dat leerlingen niet zelf naar 

informatie moeten zoeken. 
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Globale verwijzingen duidelijk? Aantal vragen 

Ja (niet problematisch) 27 

Nee (problematisch) 13 

Totaal 40 

Tabel 7: duidelijkheid van globale verwijzingen in de gehele vraag. 

Een voorbeeld van zo’n vraag waar verbanden tussen (tekst)delen onduidelijk zijn, is hieronder 

weergegeven. 

 
Afbeelding 3: vraag 4 uit het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009). 

 
Afbeelding 4: vraag 24 uit het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009). 

In afbeelding 3 ontbreken meerdere verwijzingen. Naast dat sommige verwijzingen ontbreken, zijn er 

ook een hoop niet duidelijk. Zo wordt er verwezen naar ‘vragen’; deze zijn nergens terug te vinden. 

Beter zou zijn ‘stellingen’. Ook moeten de leerlingen op ‘rondjes’ klikken; dit verraadt eigenlijk al wat 

de leerlingen moeten doen. Ze hoeven namelijk niet per definitie steeds op een rondje te klikken. 
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Beter zou dus zijn ‘Ga steeds verder met de juiste stelling. Als er een rondje achter staat, klik je 

daarop. Als er geen rondje achter staat, weet je de naam van de paddestoel’. 

Bij afbeelding 4 gaat het om de verwijzing van en naar tekstdelen. In de introductietekst wordt 

namelijk gezegd ‘Bij deze ziekte zijn de kleine hersenen aangetast’. Vervolgens is de vraag ‘Welke 

letter geeft het hersendeel aan dat bij deze zeldzame ziekte is aangetast?’. Leerlingen moeten dus 

terug naar de introductietekst om te kijken welk hersendeel wordt aangetast bij deze zeldzame 

ziekte. Veel efficiënter zou zijn geweest wanneer de vraag was ‘Welke letter geeft de kleine hersenen 

aan?’ Nu is het een kwestie van begrijpend lezen, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Op die 

manier is niet duidelijk of leerlingen de vraag fout hebben door gebrek aan kennis of door gebrek aan 

leesvaardigheid. 

Tenslotte is ook de zinsmoeilijkheid een punt dat aan bod moet komen. Hoewel dit niet een heel 

vaak voorkomend probleem vormt, moet hier wel een oogje in het zeil worden gehouden. Bij de 

examenvragen van het CvE hebben we vaak te maken met een zogenaamde ‘overload’ aan 

informatie (Evers-Vermeul & Land, 2010). Dit kan komen door te ingewikkelde formuleringen, 

bijzinnen of onnodige voorzetselconstructies. 

 

Persoonlijk perspectief 

Een ander opvallend resultaten is het gebruik van passieve vormen bij het verwijzen naar plaatjes. 

Passief bij plaatjes Aantal vragen 

Ja 12 

Nee 28 

Totaal 40 

Tabel 9: gebruik van passieve vormen bij het verwijzen naar plaatjes. 

Passief Aantal vragen 

Gebruik van passief 9 

Geen gebruik van passief 31 

Totaal 40 

Tabel 10: gebruik van overige passieve vormen 

Hierbij valt op dat er redelijk veel gebruik wordt gemaakt van passieve vormen. Daarbij moet gedacht 

worden aan ‘dat is in dit plaatje weergegeven’. Dit soort stellingen kunnen beter veranderd worden 

in ‘dat zie je in dit plaatje’. Uit het theoretisch kader bleek dat vmbo-leerlingen zich hier meer door 

aangesproken voelen en daardoor uiteindelijk de tekst ook beter zullen begrijpen. 

 

Woordkeuze 

Daarnaast vormt consequent taalgebruik ook een veel voorkomend probleem. Vaak wordt op een 

zeer inconsequente manier terug verwezen naar eerder genoemde concepten. Dit komt naar voren 

in tabel 8. 

Consequent taalgebruik Aantal vragen 
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Niet problematisch 26 

Problematisch 14 

Totaal 40 

Tabel 8: consequent taalgebruik 

Een goed voorbeeld van zo’n vraag met inconsequent taalgebruik is vraag 8 uit het examen. 

 
Afbeelding 5: vraag 8 uit het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009). 

In deze vraag wordt steeds op een andere manier verwezen naar hetzelfde concept; de vitaminepil. 

Termen die hiervoor gebruikt worden zijn ‘multi-vitaminepil’, ‘vitaminepil’ en ‘tablet’. Om het voor 

de leerling zo overzichtelijk en duidelijk mogelijk te houden, zouden deze termen beter veranderd 

kunnen worden in één dezelfde term. Zo zou ik overal de term ‘vitaminepil’ gebruiken. De term 

‘multi-vitaminepil’ is ietwat vaag, en waarschijnlijk minder bekend bij de leerlingen. 

Tenslotte moet ook rekening gehouden worden met moeilijke woorden en vaag of figuurlijk 

taalgebruik. 

Lay-out 

Tenslotte nog een veel voorkomend verschijnsel betreffende de lay-out: fragmentatie. Dit 

houdt in dat iedere nieuwe zin op een nieuwe regel begint, en teksten dus niet tot weinig 

geïntegreerd zijn. Dit zien we terug in tabel 11: 

Fragmentatie Aantal vragen 

Tekst is geïntegreerd 24 

Tekst is gefragmenteerd 16 

Totaal 40 

Tabel 11: fragmentatie van teksten 
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Zoals in het theoretisch kader al naar voren kwam, wordt door geïntegreerde teksten het tekstbegrip 

van vmbo-leerlingen gestimuleerd. Ik zou deze gefragmenteerde vragen dan ook veranderen in een 

meer cohesieve tekst. 

 

3.3 Conclusies 
 

Aan de hand van bovenstaande bevindingen uit de bureauanalyse, zal ik een antwoord geven op de 

eerste deelvraag: 

Welke factoren zijn van invloed op leesbaarheid volgens de bureauanalyse? 

Vraagtype 

De leerlingen hebben niks aan overbodige contextualiseringen. Deze maakt het alleen maar warrig 

en onduidelijk waar zij moeten zoeken naar informatie. Teksten worden dus beter aangeboden in 

bondige teksten, met alleen de noodzakelijke informatie. 

Daarnaast is het ook belangrijk om overbodige herhalingen – het zij in de introductietekst, de 

vraagstelling of de antwoorden zijn – zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is allemaal extra leeswerk, 

wat dus extra energie en tijd kost. 

Hoeveelheid en opbouw van informatie 

Hiernaast is het belangrijk – hoe vanzelfsprekend dit ook lijkt – dat de leerlingen een logisch 

opgebouwde tekst aangeboden krijgt, waarbij de globale en lokale verwijzingen goed gerealiseerd 

zijn. Dit houdt dus in dat er duidelijk (en niet te veel) wordt verwezen van en naar tekstdelen en dat 

het voor de leerlingen duidelijk is waar zij hun informatie vandaan moeten halen. Hiermee moet het 

onnodig heen en weer schakelen tussen tekstdelen dus voorkomen worden. Daarnaast moeten ook 

onnodig ingewikkelde zinnen vermeden worden. 

Persoonlijk taalgebruik 

Passief taalgebruik is een vorm van taalgebruik die absoluut voorkomen moet worden. Hiermee 

wordt een afstand tussen de lezer en de tekst gecreëerd die het tekstbegrip van de leerling niet ten 

goede komt. Daarnaast komen we in dit examen geen directe redes tegen. Dit is iets wat volgens 

eerdere onderzoeken het best voorkomen kan worden, dus hierin zit het Cito wel op de goede weg. 

Woordkeuze 

Veel problemen kunnen worden voorkomen door het gebruik van consequent taalgebruik. Dit houdt 

in dat er consequent op dezelfde manier moet worden verwezen naar bepaalde concepten. Op die 

manier blijft het voor de leerlingen duidelijk waar de tekst overgaat en welke concepten hierin 

worden besproken. Daarnaast kunnen moeilijke woorden en vaag taalgebruik het best vermeden 

worden; dit draagt namelijk niet bij aan de eerder genoemde duidelijkheid. 

Lay-out 
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Tenslotte vormt fragmentatie een veel voorkomend verschijnsel in de vmbo-examens. De vmbo-

leerlingen hebben hier echter volgens eerdere onderzoeken geen baat bij. Uit het theoretisch kader 

bleek al dat het tekstbegrip zal aanzienlijk verbeteren wanneer de leerlingen coherente teksten 

krijgen aangeboden. Dit betekent natuurlijk niet dat de teksten uitgebreider en langer moeten. De 

ideale situatie wordt gevormd door korte, bondige teksten die wel veel samenhang vertonen. 

Tenslotte moet ook wat de lay-out betreft geprobeerd worden hier zo consequent mogelijk in te zijn. 

Dit betekent dat alle vragen er hetzelfde uitzien met betrekking tot kaders, dikgedrukte letters, 

uitlijning en witregels. 
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4. Hardopdenkonderzoek 
 

4.1. Methoden van onderzoek 
 

Aan de hand van een hardopdenkonderzoek wilde ik erachter komen of de bevindingen uit de 

bureauanalyse overeenkwamen met de ervaringen van de vmbo-leerlingen zelf. Ik wilde er dus 

achter komen hoe bij hen de beantwoording van de centraal eindexamens tot stand kwam en welke 

knelpunten zij daarbij ervoeren. Een kwalitatief onderzoek dus, waarbij ik voornamelijk in wilde gaan 

op boordeling van de moeilijkheidsgraad, en minder op de waardering (Maes, Ummelen en Hoeken, 

1996). Van te voren maakte ik – op basis van de resultaten van de bureauanalyse – een selectie van 

de tien ´slechtste´ vragen van het digitaal eindexamen biologie (2009). Deze vragen representeerden 

de meest voorkomende problemen in het examen, en daarom wilde ik juist die vragen voorleggen 

aan de leerlingen (Maes, Ummelen en Hoeken, 1996). 

De reden dat ik voor een hardopdenkonderzoek heb gekozen, is dat dit onderzoek het meest 

geschikt is voor deze onderzoeksdoeleinden (De Jong & Schellens, 1995). Op deze manier ben ik het 

meest te weten gekomen over hoe leerlingen omgaan met de beantwoording van examenvragen, en 

waar daarbij de knelpunten zijn. Het hardopdenkonderzoek houdt validiteitsbedreigende factoren als 

sociale wenselijkheid en vertekeningen achteraf onder controle (De Jong & Schellens, 1995). 

Om met al deze factoren rekening te houden is van te voren een literatuurstudie gedaan naar deze 

hardopdenkmethode. Daarnaast is een fragment van een reeds uitgevoerd hardopdenkonderzoek 

beluisterd en geanalyseerd. Deze analyse is te vinden in bijlage II. Mede aan de hand hiervan is mijn 

eigen onderzoeksopzet tot stand gekomen. 

Aan dit onderzoek hebben negen proefpersonen deelgenomen. Per proefpersoon was ongeveer 30 

minuten nodig. Deze leerlingen waren derdeklassers van vmbo-BB. Het vmbo is namelijk opgesplitst 

in drie lagen; de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische 

leerweg. Zoals eerder gezegd zijn vmbo-BB-leerlingen zogenaamde ‘zwakke’ lezers en daarom zijn zij 

gekozen als proefpersonen voor dit onderzoek. 

 De leerlingen hebben allemaal biologie in hun vakkenpakket. Dit is dus bijna de doelgroep van deze 

examens (Maes, Ummelen en Hoeken, 1996). Omdat het eindexamen eigenlijk bedoeld is voor 

vierdeklassers, is het mogelijk dat deze proefpersonen nog niet beschikken over alle vereiste kennis. 

Dat is echter geen probleem. Het gaat om hun omgang met de vragen; waar hebben ze moeite mee, 

wat gaat ze makkelijker af enzovoorts. 

Aan de hand van de bureauanalyse zijn tien vragen uit het eindexamen geselecteerd. Deze vragen 

zijn zo precies mogelijk nagebootst in PowerPoint. Aan dit hulpmiddel kleven enkele nadelen; 

allereerst kregen de leerlingen bij het beantwoorden van de vragen en het kijken van de filmpjes 

geen tijdsindicatie. Daarnaast zorgde één klik op de muisknop voor het verschijnen van de volgende 

vraag. Dit zorgde voor onhandige situaties. Deze nadelen wogen echter niet op tegen de voordelen; 

de PowerPoint kon op iedere willekeurige computer geopend worden, wat betekende dat het 

onderzoek kon plaatsvinden op een rustige plek en niet in een computerlokaal.  
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De bedoeling was dat de proefpersonen bij het maken van de eindexamenvragen hardop dachten. 

Alles wat zij deden, moest hardop gebeuren. De leerlingen moesten dus niet alleen hardop antwoord 

geven op de vragen, maar ook de vragen hardop voorlezen. Dit maakte duidelijk waar precies in de 

vraag problemen zitten. Daarnaast denk ik dat het een stuk gemakkelijker is voor de leerlingen 

wanneer alles hardop gebeurt. 

Tijdens dit hardopdenkonderzoek heb ik alles opgenomen met een geluidsrecorder. Achteraf heb ik 

alles getranscribeerd, en kon zo alles opnieuw analyseren door het nog een paar keer terug te 

luisteren. Daarnaast heb ik de knelpunten bijgehouden in een zogenaamd nakijkschema (Jansen, 

1989). Dit is te vinden in bijlage III. Ik heb daar de problemen die de leerling tegen het lijf liep, alvast 

aangevinkt. Dit hielp mij bij het analyseren en het reviseren achteraf. 

Ik heb het onderzoekje als volgt ingeleid tegenover de leerlingen: 

 

Hoi! Ik ben Joanne en ik doe een onderzoek naar de eindexamens van het CITO. Ik wil graag weten 

wat er duidelijker aan kan. Nu kan ik dat natuurlijk zelf bekijken, maar jullie zijn degene die ze 

volgend jaar moeten maken, dus wil ik graag weten wat jullie er moeilijk en makkelijk aan vinden. 

 

Ik wil graag dat je deze tien vragen maakt, en daarbij alles hardop doet. Dus alles wat je leest en 

denkt, moet je hardop doen. Als je een antwoord niet weet, ligt dat niet aan jou, maar aan het 

examen en dat wil ik juist zo graag weten. Het geeft dus niks als je een antwoord fout hebt. Ik wil 

graag alles weten wat je moeilijk en makkelijk vindt. 

 

Maak de vragen dus net zoals je het normaal ook zou doen. Als je niet gewend bent om alles te 

lezen, hoef je dat nu dus ook niet te doen. Het is een beetje alsof je hardop in jezelf praat. 

Het is voor mij handig als je met je muis aanwijst wat je leest. 

Ik zal nu een vraag voordoen, zodat je weet wat de bedoeling is. 

[voorbeeldvraag] 

 

Tussendoor zal ik je misschien wat dingen vragen. Begin maar bij vraag 1! 

 

 

Op deze manier wilde ik de leerlingen stimuleren om alles hardop te doen en niet bang te zijn om 

fouten te maken, dat is namelijk niet mogelijk. 

Naast deze bovenstaande uitleg heb ik zelf een vraag behandeld en dus voorgedaan hoe de 

hardopdenkmethode in zijn werk gaat. Deze onderstaande vraag diende als de voorbeeldvraag. 
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Afbeelding 1: voorbeeldvraag 

Deze voorbeeldvraag heb ik als volgt uitgewerkt: 

 
Broodjes. Martijn en Timo eten elke dag samen broodjes. Martijn eet altijd broodjes met jam, en 
Timo broodjes gezond. Martijn eet altijd drie broodjes, Timo eet er twee. 
Wie geeft het meeste geld uit aan de broodjes? 
 
Ehm, even kijken, één broodje jam kost 1,50 en een broodje gezond kost 2,50.  
Martijn eet drie broodjes jam, dus dat is drie keer 1,50. Dat is in totaal ehm 4,50. Ehm een broodje 
gezond kost 2,50. Timo eet twee broodjes gezond, dus, ehm, even kijken, dat is twee keer 2,50, dus 
dat is 5 euro. Dat betekent dus dat Timo het meeste geld uitgeeft aan de broodjes. 
 

 

Op deze manier hoopte ik de drempel om hardop te denken weg te nemen bij de leerlingen en ze 

natuurlijk nog een keer te instrueren.  

Ik heb de leerlingen gevraagd om de examenvragen te beoordelen op moeilijkheid en 

ingewikkeldheid. Daarnaast heb ik ze voor een deel ook gevraagd om waardering. Dit betreft 

voornamelijk de lay-out; zijn de vragen overzichtelijk opgebouwd, is het plaatje wel of niet nodig 

etcetera. Daarnaast wilde ik bij introductieteksten weten of die tekst wel of niet nodig is en wel of 

niet helpt bij het beantwoorden van een vraag. 

Wanneer de leerling uit zichzelf niet heel veel hardop dacht, of niet alles vertelde wat ik wil weten, 

dan stelde ik tussendoor vragen. Belangrijk hierbij is dat ik mij zogenaamd non-directief opstelde. Dit 

houdt in dat ik geen suggestieve vragen stelde en de leerling niet in een bepaalde richting leidde. Dit 

kon ik deels van te voren al bereiken door duidelijk uit te leggen wat de bedoeling is en wat hardop 

werken precies inhoudt (Jansen, 1989). Daarnaast heb ik de proefpersonen gestimuleerd door te 

knikken en te ‘hummen’. Als het lang stil is, stelde ik vragen als ‘wat denk je nu?’, ‘wat lees je nu?’ of 

‘wat ben je nu aan het doen?’ (Jansen, 1989). 
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Wanneer een leerling aangaf dat hij/zij ‘het niet snapt’, probeerde ik erachter te komen waar het 

knelpunt lag. Is de vraag bijvoorbeeld te ingewikkeld geformuleerd of ligt het aan een gebrek aan 

kennis? Dit is natuurlijk van belang bij het vaststellen van de moeilijkheidsgraad van de vraag. 

Tenslotte heb ik de leerlingen de kans gegeven om een vraag – na deze hardop te hebben 

voorgelezen – nog een keer in het hoofd te lezen. Bij hardop voorlezen is de kans groot dat de 

strekking van de tekst niet tot de lezer doordringt.  De Jong en Schellens (1995) duiden dit aan als het 

verschil tussen technisch en begrijpend lezen. Om dit  ‘verklanken zonder te weten wat er staat’ te 

voorkomen, stelde ik de leerlingen in de gelegenheid de vraag nog een keer in het hoofd te lezen. 

Na het hardopdenkonderzoek zelf, heb ik nog enkele vragen van algemene orde gesteld. Dit stemde 

ik af op het leesgedrag van de leerlingen. Bij de meesten kwamen onder andere de volgende vragen 

aan bod: 

- Wat vond je lastig? 

- Vond je dat je veel moest lezen? 

- Wat vond je van deze introductietekst (nuttig of overbodig of …)? (vraag 5 van het 

nagebootste examen, vraag 24 van het digitale examen Biologie vmbo-BB (2009)) 

- Wat vond je van het taalgebruik? 

- Wat zou je anders doen als je het Cito was? 

Op die manier hoopte ik nog iets meer te weten te komen over de algemene waardering van de 

leerlingen, waar ze tegenaan liepen, wat ze goed vonden etcetera. Ook vroeg ik naar suggesties voor 

verbeteringen (De Jong & Schellens, 1995). Daarnaast kreeg ik door middel van dit nagesprek ook 

meer duidelijkheid over het leesgedrag van de leerlingen. Wanneer zij bijvoorbeeld stukken tekst 

oversloegen; waarom deed hij/zij dat? De reden dat ik dit pas achteraf vroeg, is dat deze vragen 

anders misschien een suggestieve lading zouden krijgen. ‘Waarom sloeg je dit over?’ of ‘Heb je dit 

wel gelezen?’ zou dan kunnen leiden tot gedragsveranderingen; de leerlingen zullen bij de volgende 

vragen expres geen stukken meer overslaan. 

 

4.2. Resultaten 
 

Aan de hand van het experimentele onderzoek wilde ik onderzoeken of de resultaten van de 

bureauanalyse ook gelden voor de vmbo-leerlingen zelf. Ik zal in deze paragraaf de belangrijkste, 

meest opvallende punten uit het empirisch onderzoek bespreken. Deze zal ik behandelen per vraag, 

zodat deze punten meteen duidelijk zijn voor de revisie. 

Vraag 1 – Een potvis (vraag 2 uit het originele examen) 

Met deze vraag hebben de leerlingen weinig problemen. Slechts een enkeling heeft moeite met de 

vraagstelling: 

Proefpersoon 3 
L Welke aanpassing aan het leven in het koude water wordt door het filmpje genoemd? 

Ehm… 
Ehm ja 
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[stilte] 
O Je mag ‘m nog een keer kijken als je dat wilt. Doe maar zoals je het normaal ook zou doen. 
L Oke [speelt het filmpje nog een keer af] 
[lange stilte] 
O Als je het niet weet mag je ook vertellen wat je lastig vindt of waardoor je… 
L Nou ik snapte de vraag niet helemaal 
O Oke, nou dat is goed dat je dat zegt. 

Ze bedoelen hoe de potvis kan overleven in het water. In dat koude water. 
L Oooh oke, door z´n vacht. En door z´n gestroomlijnde lichaam. 
 

 

Een oplossing zou zijn om deze vraagstelling persoonlijker te maken, en daarbij ook het onderwerp in 

de vraag te noemen. In de revisie zou ik de vraagstelling dan ook veranderen in “hoe past de potvis 

zich aan aan het leven in het koude water?”. 

Wat daarnaast opvalt is dat veel leerlingen eerst de vraag lezen, en daarna pas naar het filmpje kijken. 

Om onnodig heen en weer schakelen te voorkomen, zou de gehele vraag daarom anders 

weergegeven kunnen worden. Dan weten de leerlingen waar ze op moeten letten tijdens het filmpje. 

Proefpersoon 9 gaf ook aan dat ze het lastig vond om bij de filmpjes de vraag te onthouden. Ze 

moest elke keer het filmpje opnieuw bekijken omdat ze alweer was vergeten waar ze op moest 

letten: 

Proefpersoon 9 
O Wat vond je lastig aan deze examenvragen? 
L Ehm, ja toch wel dat als je zo’n filmpje kijkt dat je dan de vraag vergeet zegmaar. Je moet 

wel goed op het filmpje letten. 
O En zou het bijvoorbeeld helpen als je ehm als ze bijvoorbeeld de vraag eerst stellen en dat 

je daarna pas het filmpje krijgt? Zou dat uitmaken? 
L Hmm ik denk het niet, want nu kan je eigenlijk ook eerst de vraag lezen. 
 

 

Opvallend is dat deze proefpersoon aangeeft dat het eerst aanbieden van de vraag alvorens naar het 

filmpje te kijken geen oplossing is volgens haar. 

 

Vraag 2 – Een potvis (vraag 3 uit het originele examen) 

Geen van de leerlingen bezat de kennis die nodig was voor deze vraag. De syllabus 2 geeft echter het 

volgende aan: 

 
De kandidaat kan 

 delen waaruit een cel is opgebouwd en delen waardoor een cel kan zijn omgeven, benoemen 
en in afbeeldingen of in modellen aanwijzen en van deze delen de functie(s) beschrijven: 

- celkern, cytoplasma, celmembraan, vacuole, bladgroenkorrel, celwand 
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 kenmerkende eigenschappen van cellen van dieren, planten, schimmels en bacteriën 
noemen: 
- verschillen in bouw met betrekking tot: 

 de aanwezigheid van een kern 
 de aanwezigheid van bladgroenkorrels 
 de aanwezigheid van een celwand 

 

 

Voor het eindexamen zelf zullen de leerlingen deze kennis dus wel moeten bezitten. Ze gaven echter 

wel allemaal aan geen moeite te hebben met de vraagstelling. 

Wat me hierbij nog opviel, was dat leerlingen eerst de introductietekst lezen, dan het plaatje (al dan 

niet uitvoerig) bekijken en daarna pas de vraag lezen. Ze houden zich dus wel aan de volgorde zoals 

het CvE die bedoeld heeft. 

Toch zou ik bij de revisies de dubbele vraagstelling willen veranderen. Daarnaast is het naar mijn 

mening ook beter alle overbodige informatie in de antwoorden te verwijderen. Deze beide punten 

vormen extra (onnodig) leeswerk. Tenslotte worden de leerlingen meer geholpen wanneer er in de 

vraagstelling ook naar het plaatje wordt verwezen. De vraagstelling zou er dan dus als volgt uit 

komen te zien: 

 

 
Zijn de cellen uit het plaatje afkomstig van een inktvis of een potvis? 

o Van geen van beide dieren 
o Van een inktvis 
o Van een potvos 
o Van beide dieren 

 

 

Vraag 3 – Determineren (vraag 4 uit het originele examen) 

Deze vraag werd door alle leerlingen als zeer ingewikkeld en vaag beschouwd. De syllabus geeft 

echter aan dat deze kennis wel als verworven wordt geacht voor het eindexamen3. Allereerst was het 

plaatje niet duidelijk; volgens het CvE zit er geen ring om de steel van de paddenstoel. Echter, alle 

leerlingen waren ervan overtuigd wel een ring te zien. 

Proefpersoon 1 
L Om de paddenstoel is een ring. Ja, is een ring. Dus de honingzwam. 
O Ja? Oke 
L Klopt dat? 
O Ehm, nou, als je nog een keer goed kijkt.. Hier zit de steel 
L En hier zit de ring 
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Dan over de ordening van de informatie in de vraag en de globale verwijzingen. Dit was voor de 

leerlingen absoluut niet duidelijk. Sommigen begonnen lukraak te klikken en zo kwamen ze er dan 

achter. Dit was eigenlijk ook een mankement van deze examenopzet; het examen was nagemaakt in 

powerpoint, dus wanneer je met de muis klikte, ging je automatisch naar de volgende vraag. 

Ten eerste was het niet duidelijk waar de informatie in de introductietekst naar verwees; leerlingen 

wisten niet of zij naar de vraag moesten kijken of naar de vakjes aan de rechter kant. 

Ten tweede begrepen zij niet dat de twee verschillende stellingen allebei tot een ander resultaat 

leidden; bij de ene stelling moest je op een rondje klikken en ging je door naar de volgende vraag. Bij 

de andere stelling stond al een naam in zicht. Het was voor de leerlingen niet duidelijk dat deze naam 

dan ook meteen de uitkomst van de ‘vraag’ was. Veel leerlingen gingen na het kiezen van ‘om de 

steel is een ring  honingzwam’ gewoon door met het volgende vakje, terwijl dat eigenlijk niet de 

bedoeling is. Maar zoals ik al eerder zei; dit is misschien een mankement van de opzet van dit 

(nagemaakte) examen. 

Proefpersoon 6 
L [leest introductietekst] 
 De paddenstoel heeft een hoed, de paddenstoel heeft geen hoed. 
 [stilte en gemompel] 
 Wat is de naam van de paddenstoel uit de afbeelding? 
 Moet ik nu deze *vraag+ maken of moet ik eerst… 
 

 

Proefpersoon 6 
O Vond je dit een duidelijke vraag? Of vond je het een beetje ingewikkeld waar je nou 
L Ja ik denk dat die onderste dan beter weggelaten kan worden en dat de rest dan telkens 
komt. Want ja ik wist niet wat ik aan moest eh klikken 
 

 

Voor de revisies bestaan er twee mogelijkheden; de eerste is het plaatje vervangen door een plaatje 

van een paddenstoel die duidelijk geen ring heeft. De andere mogelijkheid is het aantal vakjes aan de 

rechterkant verminderen zodat de leerlingen uiteindelijk uitkomen bij de honingzwam (paddenstoel 

met ring). Daarnaast moet bij de revisie de introductietekst worden verhelderd; hierin moet 

duidelijker – en minder uitgebreid – worden uitgelegd en beter worden verwezen naar concepten als 

‘vragen’ en ‘rondjes’. 

Vraag 4 – Multi-vitaminepil (vraag 8 uit het originele examen) 

De meeste leerlingen ervaren de tekst onder de tabel als verwarrend. Ze begrijpen niet goed wat 

wordt bedoeld met ‘hoeveel heeft iemand per dag nodig’ in de vraagstelling. 

Daar komt bij dat ze eerst de vraagstelling lezen, en daarna pas de tekst in de tabel. Daardoor 

ontstaat er eerst verwarring, en wanneer leerlingen al in verwarring zijn, wordt het lastiger ze hieruit 

te halen, ook al is de tekst eigenlijk wel duidelijk. 
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Veel leerlingen denken dat 20 % van de 162 milligram hetgeen is wat een iemand nodig heeft per dag. 

Deze 162 mg is echter al 20 % en daar moet dus 100 % van gemaakt worden. Dit getal brengt 

leerlingen dus in verwarring. 

Proefpersoon 2 
L Ehm 
 [stilte] 
 Ehm ja 

Zeg maar 162 en dan moet je daar 20 procent van uitrekenen en ik zou 162 gedeeld door 
100 maar 20 doen. 

O Oke, doe maar op de rekenmachine 
 

 

Proefpersoon 6 
O Vertel maar hardop hoe je denkt dat je het moet doen 
L Ik denk dat je hier dat je met dit iets moet doen 
O Hmhm 
L En ik denk dat dit gewoon het antwoord ook is 
[stilte] 
L Maar het is 20 procent natuurlijk 
O Ja precies 
L Dat is ook weer zo 
 Oooh je moet 20 procent uitrekenen van die 162! 
 

 

Wat opvalt bij deze vraag is dat veel leerlingen de tabel niet goed lezen. Zo lezen ze bijvoorbeeld de 

titels ‘per tablet’ en ‘percentage ADH in 1 tablet’ niet goed. Dit zijn echter wel de antwoordsleutels, 

dus het is belangrijk dat ze dit wel opnemen. Aan de ene kant zou dit dus anders en duidelijker 

weergegeven kunnen worden, aan de andere kant is het waarschijnlijk ook één van de doelen dat 

leerlingen leren om tabellen te lezen. In dat geval hebben ze zulke tabellen al vaker gelezen en 

zouden ze dus moeten weten waar ze op moeten letten. 

Voor de revisie moet dus in ieder geval de vraagstelling worden veranderd. Daarnaast moet de 

overbodige tekst (in de introductietekst) worden verwijderd, en de overige tekst beter worden 

geordend. Dit zou dan resulteren in een compactere en overzichtelijkere tabel. 

De vraagstelling zou ik veranderen in “Wat is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid calcium voor één 

persoon? Gebruik de rekenmachine.” Op deze manier kunnen leerlingen makkelijker de link leggen 

tussen de 20 % in de tabel en de 100 % die uitgerekend moet worden. 

Tenslotte hadden de meeste leerlingen ook moeite met het woord ‘productinformatie’. Veel 

leerlingen lazen dit als volgt voor: “productie…, productie informatie… productinformatie”. Dit zou 

dus bestempeld kunnen worden als een moeilijk woord, wat genoeg reden is om het bij de revisies te 

vervangen. Ook hadden de leerlingen moeite met het gebruik van de passieve vorm in de 

introductietekst: “hieronder is een deel van de productinformatie van een multi-vitaminepil 

weergegeven.” Veel leerlingen lazen dit voor als ‘… is weergeven’. Dit geeft aan dat de leerlingen 

moeite hebben met deze passieve vorm, en ik zou hem daarom ook aanpassen bij de revisies. 
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Vraag 5 – Een zeldzame ziekte (vraag 24 uit het originele examen) 

Deze vraag leverde geen enkel probleem op. Van te voren had ik verwacht dat leerlingen misschien 

moeite zouden hebben met de link tussen de vraag en de introductietekst. Voor het beantwoorden 

van de vraag moeten zij namelijk hebben begrepen dat het bij deze ‘zeldzame ziekte’ draait om een 

beschadiging in de kleine hersenen. Alle leerlingen legden gemakkelijk dit verband. Bij proefpersoon 

7 komt dat goed naar voren:  

Proefpersoon 7 
L [leest de vraag voor] 
 Nou het gaat bij de ziekte, zijn de kleine hersenen aangetast, dus dat is ehm Q. 
O Oke heel goed 

 

Voor de revisies zou ik slechts de zin buiten het kader verwijderen. Dit omdat deze niets tot weinig 

toevoegt. 

Vraag 6 – Vogelvoer (vraag 28 uit het originele examen) 

Ook deze vraag is opzich helder voor alle leerlingen. Wat wel opvalt is hun omgang met het 

introductietekstje. Als onderzoeker kon ik de oogbewegingen en gezichtsuitdrukkingen van de 

leerlingen volgen. Ze lazen de introductietekst wel voor, maar ze leken er weinig van te begrijpen. 

Het is een vaag stukje tekst dat de leerlingen absoluut niet aanspreekt. Daarnaast is het ook niet 

nodig voor de vraag. Vaak schakelden de leerlingen heen en weer tussen de vraag en de 

introductietekst; dit was echter allemaal overbodig want daarna kwamen ze erachter dat ze deze 

tekst niet nodig hadden voor het beantwoorden van de vraag. 

Bij de revisies zou ik deze introductietekst dan ook volledig veranderen, naar een ander onderwerp. 

Als onderwerp zou bijvoorbeeld verbranding bij mensen genomen kunnen worden. Het verband 

tussen eten en verbranding zou gelegd kunnen worden. De titel wordt dan ook veranderd in 

“Verbranding”. De introductietekst blijft dan natuurlijk slechts een introductietekst, maar staat in 

ieder geval dichter bij de leerlingen en is waarschijnlijk ook begrijpelijker. 

Vraag 7 – Een zee-olifant (vraag 29 uit het originele examen) 

Over het algemeen was de bedoeling van deze vraag duidelijk bij de leerlingen. Enkelen vonden het 

lastig om zoveel informatie in één keer te onthouden uit het filmpje. Dit was echter niet zo’n 

probleem omdat ze het filmpje meerdere keren mochten kijken. 

Wat wel een probleem vormde bij sommige leerlingen was de vorm van de antwoorden. Zij begrepen 

niet waar de pijltjes voor stonden en hoe die voedselketen begrepen moest worden. Een pijltje kan 

natuurlijk begrepen worden als ‘a eet b’ of ‘a wordt gegeten door b’. Dit zou duidelijker weergegeven 

kunnen worden. Onderstaande voorbeelden geven aan dat dit een knelpunt vormde voor leerlingen. 

 

Proefpersoon 7 
L Welke voedselketen wordt in het filmpje beschreven? 
 Ehh … *mompelt+ dus volgens mij de bovenste. Van de zee-olifant naar inktvis naar garnaal. 
O En waarom denk je dat? 
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L Nou tenminste, het is toch van de zee-olifant eet de inktvis, de inktvis de garnaal. Of moet 
het dan juist andersom staan? 

 

 

Proefpersoon 8 
L Ehm plantaardig plankton.. Oh je moet het in volgorde doen! 
O Ja; wie wordt gegeten door wie? 
L Dat mag, dan mag de vraag wel iets duidelijker denk ik hoor. 
 Kan je nog beter opschrijven ‘wie wordt gegeten door wie’ denk ik 
 Dat weet ik anders niet meer 
 Ehh [stilte] 
O Je mag nog een keer het filmpje terugkijken als je dat handig vindt 
L Inktvis eet garnaal. Dan zal dit ‘m wel wezen. Nee. Ik denk deze. 
O Oke. Dus dat betekent dat een garnaal inktvis eet, inktvis zee-olifant eet en zee-olifant 

plankton 
L Huh? Oh gaat het niet zo?? 
O Nee. Dit betekent dat plankton wordt gegeten door … 
L Oooh. Ja ik snapte het ook al niet! 
 

 

De syllabus4 geeft echter niks aan over het moeten kennen en toepassen van een voedselketen. In 

dat geval zijn de pijltjes dus inderdaad niet duidelijk genoeg. Dit moet dan ook veranderd worden bij 

de revisies. Het pijltje zou vervangen kunnen worden door ‘eet’ bijvoorbeeld. Wat naar mijn mening 

echter overzichtelijker is, is wanneer de betekenis van het pijltje wordt uitgelegd voor de 

antwoorden. Op die manier blijft de overzichtelijkheid van de vraag wel bestaan, maar weten de 

leerlingen wel hoe ze de antwoorden moeten interpreteren. 

Vraag 8 – de ziekte van Glanzmann (vraag 32 uit het originele examen) 
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Proefpersoon 5 
O Vond je dat je veel moest lezen? 
L Dat viel wel mee. Bij sommige vakken moet je wel eens meer lezen 
O Dus dat ben je gewend? 
L Ja 
O En ehm bijvoorbeeld bij deze vraag, daar moest je de bloedplaatjes aanwijzen en dan had 

je eerst een stukje over de ziekte van Glanzmann. Maar vond je dat nuttig of vond je 
eigenlijk dat dat niet nodig was? 

L Nou dat stukje dat hoefde bij deze vraag eigenlijk niet want deze vraag gaat meer over *…+ 
wat bloedplaatjes zijn dan over de ziekte. Maar het is ook, volgens mij stond er ergens ook 
dat dit een gezonde was. Of eh 

O Ja klopt: “gezond bloed” 
L Ja klopt, gezond bloed. Dus dan heeft het eigenlijk geen toevoeging. 
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Met deze vraag had geen van de proefpersonen moeite. Het stukje introductietekst is niet 

noodzakelijk voor het beantwoorden van de vraag, maar omdat dit slechts een kort stukje wat 

makkelijk te begrijpen is, heeft niemand daar moeite mee. Daarbij zijn de leerlingen weinig kritisch 

en doen ze gewoon wat er staat. Er was één leerling die dit wel opmerkte: 

 

Tenslotte zou nog de zin boven de vraagstelling zou veranderd kunnen worden. De leerlingen  

hebben er geen commentaar op gegeven, maar aan de haperingen in hun leesgedrag merk je dat ze 

moeite hebben met deze zin . Hij luidt nu ‘in de afbeelding zijn van gezond bloed drie verschillende 

bloeddeeltjes aangegeven’. Het stukje ‘van gezond bloed’ voegt niks toe en maakt de zinsstructuur 

ingewikkeld. Het zou dus beter weggelaten kunnen worden. Proefpersoon 5 gaf dit ook aan in 

bovenstaand nagesprek. 

 

Vraag 9 – de ziekte van Glanzmann (vraag 33 uit het originele examen) 

Ook deze vraag was voor alle leerlingen duidelijk. Van te voren had ik verwacht dat ze misschien 

moeite zouden hebben met de link tussen de vraag en de introductietekst; om de vraag te kunnen 

beantwoorden moeten zij namelijk begrijpen dat bij de ziekte van Glanzmann de bloedplaatjes 

onvoldoende werken. Daarna is het natuurlijk slechts een kwestie van kennis; de leerlingen moeten 

weten wat er gebeurt als de bloedplaatjes niet goed werken. Onderstaand voorbeeld illustreert hoe 

de leerling de link legt tussen de vraag en de introductietekst. 

Proefpersoon 1 
L Wat is het directe gevolg van de ziekte van Glanzmann. 
 Ehm [mompelt] door een erfelijke afwijking werken de bloedplaatjes onvoldoende. 
 Ehh een vermindering van de bloedstolling 
 

 

Vraag 10 – Aardbeien (vraag 18 uit het originele examen) 

Ook deze laatste vraag was voor alle leerlingen prima te begrijpen. Met de dubbele vraagstelling had 

slechts één leerlingen moeite. Voor de rest was het prima te begrijpen. Toch zou ik deze vraagstelling 

willen veranderen bij de revisies. Naar mijn mening zou een enkele vraagstelling het de leerlingen 

nog meer vergemakkelijken en zou ze dit toch extra cognitieve energie schelen. 

Het aantal leerlingen dat bij deze filmvraag eerst de vraag leest alvorens naar het filmpje te kijken, 

was 6 van de 9 leerlingen. Waarschijnlijk hebben zij dit aangeleerd als leesstrategie. Dat betekent dus 

dat het niet noodzakelijk is om de informatie uit de vraag naar voren te halen in de introductietekst. 

 

4.3. Conclusies 
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Aan de hand van bovenstaande bevindingen zal ik een antwoord geven op de tweede deelvraag van 

dit onderzoek: 

 

Welke factoren zijn van invloed op de leesbaarheid volgens leerlingen van vmbo-BB? 

 

Het hardopdenkonderzoek gaf weer een andere kijk op de zaak dan de bureauanalyse. Na het 

onderzoek met de vmbo-leerlingen bleken de volgende factoren het meest belangrijk te zijn bij het 

tekstbegrip. 

 

Vraagtype 

In het onderzochte examen was vaak sprake van herhalingen; informatie die in de introductietekst al 

genoemd was, kwam in de vraagstelling weer terug. Dit is niet nodig. Leerlingen merkten dit zelf ook 

op; ‘hé, dit heb ik al gelezen’.  

Onder deze herhalingen vallen ook de dubbele vraagstellingen. Alhoewel de meeste leerlingen dit 

niet aangaven, hadden sommige van hen hier toch enige moeite mee. De gehele vraag kan veel 

duidelijker aangeboden worden wanneer in de vraag slechts één kwestie wordt bevraagd. 

Tenslotte vallen ook overbodige contextualiseringen onder dit kopje. Leerlingen hebben er baat bij 

wanneer enkel en alleen datgene wordt verteld dat nodig is voor het beantwoorden van de vraag. 

 

Hoeveelheid en opbouw van informatie 

Absoluut één van de belangrijkste factoren is een logische opbouw en een globale samenhang in een 

vraag. Dit zorgt direct voor goed tekstbegrip en minder (verspilde) cognitieve energie. Een logische 

opbouw houdt in dat leerlingen niet hoeven te zoeken naar informatie; het is hen direct duidelijk wat 

ze moeten lezen, wat ze daarna moeten doen en waar zij hun informatie vandaan moeten halen. Een 

globale samenhang, daarnaast, houdt in dat de verschillende tekstdelen onderling duidelijk naar 

elkaar verwijzen. Dit is zo belangrijk omdat de leerling op die manier altijd op het juiste moment naar 

de juiste bron wordt verwezen. Reden hiervoor is hetzelfde als bovenstaande; met zo weinig 

mogelijk verspilde cognitieve energie een zo maximaal mogelijk tekstbegrip bereiken. 

 

Persoonlijk taalgebruik 

Leerlingen hebben moeite met distantiërend taalgebruik. Hieronder wordt taalgebruik verstaan dat 

passief of niet persoonlijk is. Een voorbeeld is “welke aanpassing wordt aan het leven in het koude 

water genoemd?”. Deze zin zou beter veranderd kunnen worden in “hoe past de potvis zich aan aan 

het leven in het koude water”. Daarnaast hebben de leerlingen ook baat bij minder distantiërend 

taalgebruik. Wanneer zij meer worden betrokken bij de tekst (door bijvoorbeeld aangesproken te 

worden), zou dit niet alleen hun tekstbegrip vergroten, maar dit ook voornamelijk een hoop extra 

energie en tijd schelen. 

 

Woordkeuze 

Naast het eerdergenoemde passief taalgebruik dat moet worden vermeden, moet ook vaag 

taalgebruik worden vermeden. In eerste instantie lijkt dit mee te vallen, toch gaven de leerlingen aan 

hier moeite mee te hebben. Vaak kunnen bepaalde verwoordingen op meerdere manieren opgevat 

worden en brengt dit leerlingen in verwarring. 
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Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor consequent taalgebruik; leerlingen hebben er veel baat bij 

wanneer zaken continu op dezelfde manier worden verwoord. 

 
Lay-out 

Tenslotte de lay-out; hierbij moet er voornamelijk aandacht geschonken worden aan de 

overzichtelijkheid van de vragen. Consequentheid is hierbij een belangrijk speerpunt. Wat hiernaast 

opvalt is dat leerlingen geen moeite hadden met de gefragmenteerde teksten. Dit staat in contrast 

met de resultaten van de bureauanalyse.  
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5. Algemene Conclusie 
 

In deze algemene conclusie trek ik de conclusies van de bureauanalyse en het hardopdenkonderzoek 

samen. Ik zal antwoord geven op de hoofdvraag van dit onderzoek: 

Welke factoren zijn van belang bij het stimuleren van de leesbaarheid van examens voor het vmbo-BB? 

Vraagtype 

Uit zowel de bureauanalyse als het hardopdenkonderzoek komt naar voren dat overbodige 

contextualiseringen nadelig zijn voor het tekstbegrip van de leerlingen. Een aanbeveling voor het Cito 

zou dus zijn om alleen te werken met die informatie die nodig is voor het beantwoorden van de 

vraag. Om deze reden moeten ook herhalingen en dubbele vraagstellingen voorkomen worden; dit 

scheelt de leerlingen extra cognitieve energie en tijd. 

Hoeveelheid en opbouw van de informatie 

Uit zowel de bureauanalyse als het hardopdenkonderzoek bleek dat het Cito meer aandacht moet 

besteden aan de ordening van achtergrondinformatie en illustraties ten opzichte van de vraag. 

Hierbij moet vooral ook gekeken worden naar lokale en globale verbanden tussen en binnen de 

tekstdelen. Wanneer deze verbanden goed worden uitgewerkt, zal dit de overzichtelijkheid van een 

vraag stimuleren. Dit leidt dan uiteindelijk weer tot een beter begrip. 

Hiernaast kwam uit de bureauanalyse naar voren dat ook wat zinsmoeilijkheid betreft een oogje in 

het zeil gehouden moet worden. Hierbij gaat het dan voornamelijk om een zogenaamde ‘overload’ 

aan informatie door te ingewikkeld geformuleerde zinnen. Het hardopdenkonderzoek wees echter 

uit dat dit bij het biologie eindexamen mee lijkt te vallen; leerlingen gaven aan zinsformuleringen niet 

te ingewikkeld te vinden en deze prima te begrijpen. 

Persoonlijk taalgebruik 

Hiernaast vormt het distantiërend taalgebruik een probleem, zoals blijkt uit de bureauanalyse en het 

hardopdenkonderzoek. Leerlingen voelen zich hierdoor minder betrokken bij een tekst, en zullen 

eerder hun concentratie verliezen. Het Cito zou hier wat aan kunnen doen door minder gebruik te 

maken van passief taalgebruik. Een andere manier om de lezer op deze manier meer bij de tekst te 

betrekken is het direct aanspreken. Het Cito is hier al wel mee bezig, maar deze aansprekingsvormen 

komen nog niet genoeg voor. 

Woordkeuze 

Wat betreft de woordkeuze moet het Cito vooral consequente richtlijnen hanteren. Dit houdt in dat 

zij constant op dezelfde manier naar dezelfde concepten moeten verwijzen. Wanneer er voor 

afwisseling van termen wordt gekozen, gaat dit het begrip van de vmbo-leerlingen te boven en gaat 

dit dus ook ten koste van hun tekstbegrip. Hierbij is het ook belangrijk om vaag taalgebruik te 

vermijden. 

Lay-out 
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Tenslotte kwam uit de bureauanalyse naar voren dat fragmentatie in teksten voor vmbo-leerlingen 

absoluut vermeden moet worden. Uit het hardopdenkonderzoek daarentegen kwam naar voren dat 

de leerlingen hier geen enkel probleem mee hebben. Hier spreekt praktijk en theorie elkaar dus 

tegen. Om hier echt harde conclusie uit te kunnen trekken, zou eigenlijk een vervolgonderzoek 

moeten plaatsvinden waarbij het tekstbegrip van vmbo-leerlingen wordt onderzocht bij 

gefragmenteerde en geïntegreerde teksten. 

Hiernaast blijkt uit zowel de bureauanalyse als het hardopdenkonderzoek dat consequentheid en 

overzichtelijkheid wat lay-out betreft hoog in het vaandel moeten staan. 

 

Aan de hand van deze conclusies zijn de tien onderzochte examenvragen gereviseerd. Deze revisies 

zijn te vinden in bijlage V. 
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6. Discussie 
 

In dit onderdeel zal ik een verklaring zoeken voor afwijkende resultaten. Daarnaast zal ik mijn eigen 

onderzoek kritisch bespreken. Tenslotte zal ik ingaan op mogelijkheden voor eventueel 

vervolgonderzoek. 

 

Een eerste punt van discussie is de betrouwbaarheid van de hardopdenkmethode om het online 

tekstbegrip van leerlingen te meten. Allereerst is er sprake van ‘reactiviteit’ (Janssen, Van Waes & 

Van den Bergh). Dit houdt in dat het (lees)gedrag van de leerlingen wordt beïnvloed door het feit dat 

zij alles hardop moeten uitspreken. Zij zijn dit niet gewend en daarnaast worden hun cognitieve 

processen verstoord omdat ze tijdens het denken hardop moeten praten. Daarnaast worden deze 

leerlingen niet voor niets ‘zwakke’ lezers genoemd (Land, Sanders, Lentz & Van den Bergh, 2002); in 

hun hoofd zullen zij een zin misschien makkelijk begrijpen, maar wanneer zij deze hardop moeten 

voorlezen, doen zich toch problemen voor. 

Hiernaast heeft ook het onderzoeksmateriaal wellicht invloed gehad op het gedrag van de 

leerlingen tijdens de afname van het onderzoek. Ik had van te voren het examen nagemaakt in 

PowerPoint. Voordeel hiervan was dat het nagemaakte examen in grote mate leek op het echte 

examen. Nadeel hiervan was echter dat één klik op de knop de volgende slide opleverde. In het echte 

examen kun je natuurlijk pas door naar de volgende vraag wanneer je antwoord hebt gegeven op de 

huidige vraag. Niet iedere proefpersoon had het door, maar enkele klikten lukraak op de slide en 

kwamen op die manier achter de opbouw van de vraag en dus de sleutel van het antwoord. 

Uit de resultaten van het hardopdenkonderzoek kwamen minder opvallende zaken naar 

voren dan uit de resultaten van de bureauanalyse. Dit geeft dus aan de literatuur veel meer eisen 

stelt aan de leesbaarheid van teksten voor vmbo-leerlingen, dan deze leerlingen zelf doen. Zo stelt 

eerder onderzoek bijvoorbeeld dat vmbo-leerlingen absoluut niet gebaat zijn bij gefragmenteerde 

teksten (Land, Sanders & Van den Bergh, 2008). Uit het hardopdenkonderzoek bleek echter dat 

leerlingen hier weinig moeite mee hebben. Ik denk dan ook dat – zoals Evers-Vermeul & Sanders 

(2009) stellen – het probleem niet zozeer ligt bij de gefragmenteerde zinnen, maar eerder bij het 

gebrek aan samenhang die vaak samen gaat met de gefragmenteerde zinnen. Een goede middenweg 

voor het Cito zou dus zijn: korte, bondige zinnen met veel samenhang.  

Dit bovengenoemde punt is ook één van de dingen die mij opviel tijdens de afname van het 

hardopdenkonderzoek – en daarmee ook een verklaring voor deze ietwat afwijkende resultaten: de 

onderzochte vmbo-leerlingen zijn absoluut niet kritisch. Ze nemen genoegen met wat ze 

voorgeschoteld krijgen, en zijn niet gewend daar kritiek op te geven. Op vragen als ‘vond je dat je 

veel moest lezen?’, ‘wat vond je moeilijk?’ en ‘wat zou je anders doen?’ kwamen neutrale 

antwoorden als ‘nee hoor, ik ben wel gewend zoveel te lezen’, ‘nou eigenlijk vond ik het niet zo heel 

moeilijk’ en ‘eigenlijk vond ik alles wel goed’. Aan de ene kant zou dit bewijs kunnen leveren voor de 

aanname dat de vmbo-examens in feite al adequaat genoeg zijn en er dus weinig aan veranderd 

hoeft te worden. Aan de andere kant – en dit lijkt mij iets aannemelijker – zijn deze vmbo-leerlingen 
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gewoon niet zo kritisch en niet gewend hun mening over dit soort zaken te ventileren. Daarnaast 

bleek natuurlijk uit de opnames dat ze wel degelijk moeite hadden met delen van het examen. 

Tenslotte denk ik dat voor nog duidelijkere en meer gespecificeerde onderzoeksresultaten 

dit onderzoek uitgebreid zou kunnen worden. Om de ‘onverschilligheid’ van de leerlingen te 

ondervangen – en toch betrouwbare onderzoeksresultaten te krijgen – zou je een vervolgonderzoek 

kunnen doen naar het tekstbegrip van de leerlingen. Dit zou kunnen door de leerlingen een lijst met 

begripsvragen in te laten vullen na het lezen van bijvoorbeeld een tekst. Op die manier kun je dan 

alsnog nagaan wanneer hun tekstbegrip het grootst is; bij bijvoorbeeld lijdende vormen of 

aansprekende vormen of bij gefragmenteerde of juist geïntegreerde tekst.   
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Bijlage I 

Bureauanalyse digitaal examen Biologie 2009 
 

Vraag 1 
Doel van de vraag Een meerkeuzevraag die test of de leerlingen orgaanstelsel kunnen 

herkennen in een context. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Er is sprake van redundantie. De volgende zin is overbodig; ‘Drie 
orgaanstelsels zijn: het ademhalingstelsel, het spierstelsel en het 
voortplantingsstelsel’. 
Daarnaast kan de informatie uit de vraag beter genoemd worden in het 
kader, zodat de leerlingen vóór het kijken naar het filmpje al weten waar 
ze op moeten letten. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem.  

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Er moet meer consequentheid zijn; alle tekst – naast de vraag en de titel – 
moet binnen het kader. Dus ook de zin ‘drie orgaanstelsels zijn…’ 

 

Vraag 2 
Doel van de vraag Leerlingen moeten de informatie uit het filmpje verwoorden aan de hand 

van hun eigen kennis. 

Vraagtype De contextualisering is wellicht wat overbodig. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Introtekst niet relevant, dubbele informatie (in combinatie met de 
vraagstelling). 
Eerst moeten de leerlingen naar het filmpje kijken, daarna pas de overige 
tekst lezen. Dus de tekst in het bovenste vak moet duidelijker gescheiden 
worden (bijv. door witregels). 

Persoonlijk taalgebruik Formulering van de vraag veranderen, deze is onpersoonlijk en vaag. 
Bijvoorbeeld ‘Hoe past de potvis zich aan aan het leven in het koude 
water?’ 

Woordkeuze ‘Zo’ vervangen door ‘bijvoorbeeld’. 

Lay-out De tekst in het bovenste vak scheiden. 

 

Vraag 3 
Doel van de vraag Een meerkeuzevraag die toetst of leerlingen verschillende cellen kunnen 

herkennen uit een afbeelding. 

Vraagtype Er worden hier twee vragen gesteld. Opzich bieden de 
antwoordmogelijkheden wel duidelijkheid, maar toch beter anders 
formuleren. Bijv. ‘Kunnen deze cellen afkomstig zijn van (1) een inktvis of 
(2) een potvis?’ 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Prima. 

Persoonlijk taalgebruik Prima. 
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Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Prima. 

 

Vraag 4 
Doel van de vraag Leerlingen moeten aan de hand van voorkennis een paddenstoel 

determineren. 

Vraagtype Introtekst niet relevant. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Niet duidelijk verwezen naar de bron; geen vragen, geen rondjes. 
Redelijk veel informatie, maar wel noodzakelijke informatie. Voor de 
duidelijkheid anders ordenen, met meer witregels bijvoorbeeld. 

Persoonlijk taalgebruik Distantiërende vraag 

Woordkeuze Slechte verwijzingen 

Lay-out Gefragmenteerd. Informatie duidelijker opstellen, in blokjes bijvoorbeeld. 
Meer witregels. 

 

Vraag 5 
Doel van de vraag Kennis van de luchtwegen toepassen; onderdelen benoemen. 

Vraagtype Prima. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Er wordt eigenlijk twee keer min of meer hetzelfde gezegd ‘een bepaald 
deel van het ademhalingsstelsel wordt sterk vernauwd. Welke deel van 
het ademhalingsstelsel wordt sterk vernauwd?’ Dit kan gereduceerd 
worden tot één keer. 

Persoonlijk taalgebruik Onpersoonlijk: ‘In het filmpje is te zien ...’ Beter: ‘in het filmpje zie je 
dat…’ 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Prima. 

 

Vraag 6 
Doel van de vraag Informatie uit de tekst toepassen. Weinig voorkennis vereist. 

Vraagtype Vraag suggereert dat Andries overgewicht heeft. Anders formuleren dus. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Bovenste stukje tekst geeft veel informatie, en volgt elkaar niet heel 
logisch op. De bovenste zin ‘wie een overgewicht heeft, heeft een grotere 
kans op een hartinfarct’, zou beter na het stukje over het BMI kunnen. 

Persoonlijk taalgebruik Meer personaliseren. Andries is geen naam van nu. 

Woordkeuze Titel is niet consequent. Vraag staat in de ovt, moet in de ott. 

Lay-out Meer consequentheid; alle tekst (behalve de vraag en de titel) moet 
binnen het kader.  
Bovenste stukje tekst anders indelen. 

 

Vraag 7 
Doel van de vraag Leerlingen moeten een vraag beantwoorden aan de hand van hun 

voorkennis. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. 
De zin ‘sommige mensen gebruiken vitaminepillen’ is wel een beetje 
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zonder context. In principe heeft het weinig te maken met de vraag. De 
link tussen de informatie en de vraag is niet duidelijk. 
Daarnaast is de zin onder het kader ‘drie groepen stoffen zijn…’ 
overbodig, en dubbelop met de informatie uit de vraag. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze De titel: ‘multi-vitaminepil’. Dit zorgt voor onduidelijkheid, het gaat over 
een gewone vitaminepil. Dit zal de leerlingen bekend in de oren klinken, 
maar een multi-vitaminepil niet. 
Vaag woordgebruik: ‘sommige mensen…’ 

Lay-out Inconsequent. De zin ‘drie groepen stoffen zijn…’ zou in het kader 
moeten. 

 

Vraag 8 
Doel van de vraag Leerlingen moeten de juiste informatie uit de tabel halen en op basis 

daarvan de vraag beantwoorden. 

Vraagtype Te veel niet-relevantie informatie. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Er wordt heel veel informatie gegeven, niet alles is even noodzakelijk. Ik 
zou de tekst onder de tabel weglaten, deze heeft geen enkele relevantie. 

Persoonlijk taalgebruik ‘Hieronder is … weergegeven’ veranderen in ‘Hieronder zie je ….’ 

Woordkeuze  Actief taalgebruik in plaats van passief.  

 ‘Zonodig’ misschien vervangen. 

 ‘Sommige mensen’ is vaag taalgebruik. 

 Rare titel, inconsequent. 

 Er is geen sprake van consequent taalgebruik. Er wordt met drie 
verschillende termen verwezen naar hetzelfde concept: ‘multi-
vitaminepil’, ‘vitaminepil’ en ‘tablet’. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 9 
Doel van de vraag Vraag om kennis van de leerlingen te toetsen. 

Vraagtype Overbodige contextualisering. Deze is absoluut niet relevant voor het 
beantwoorden van de vraag. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

De link tussen de informatie in het kader en de vraag de zelf is vaag. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 10 
Doel van de vraag Kennis van de leerlingen toetsen. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Redundantie; de informatie in het kader wordt herhaald in de vraag. Dat 
is niet nodig. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Geen probleem. De zin ‘drie delen van het oor zijn…’ wordt hier wel 
binnen het kader geplaatst, terwijl dat bij veel vragen niet het geval is. 



43 
 

Over het algemeen weinig consequentheid dus, maar bij deze vraag zit 
het wel goed. 

 

Vraag 11 
Doel van de vraag Kennis van leerlingen toetsen. Leerlingen moeten een orgaan benoemen. 

Vraagtype Opzich geen probleem, alleen de contextualisering is niet heel relevant. 
Weten de leerlingen wat de ziekte van Graves is? 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Het verband tussen de informatie in het kader en de vraag zelf is vaag. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze Vaag taalgebruik: ‘…produceert meer hormoon’. Het lijkt een beetje 
nietszeggend. 
Inconsequent met benoemingen: ‘klier P’. In andere vragen is het ‘deel P’ 
of ‘letter P’. Hier moet dus meer consequentheid in. 

Lay-out De zin ‘In een folder staat’ moet ook binnen het kader. Het hoort 
tenslotte bij de tekst in het kader. 

 

Vraag 12 
Doel van de vraag Leerlingen moeten een orgaan benoemen. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. 

Persoonlijk taalgebruik ‘In de afbeelding is … weergegeven’ moet veranderd worden in ‘In de 
afbeelding zie je …’ 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 13 
Doel van de vraag Leerlingen moeten hun kennis verwoorden aan de hand van een situatie. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Het verband tussen de informatie in het kader en de vraag zelf kan 
duidelijker. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze De eerste zin veranderen in: ‘Tijdens de zwangerschap kan de placenta 
bijvoorbeeld beschadigd worden door een hoge bloeddruk.’ Nu lijkt er 
veel nadruk op de hoge bloeddruk te liggen, terwijl dit maar een 
voorbeeld is. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 14 
Doel van de vraag Leerlingen moeten – op basis van hun voorkennis – informatie uit een 

filmpje halen. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. Goed filmpje. 
Eventueel kan de informatie uit de vraag al naar voren gehaald worden in 
het kader, zodat de leerlingen weten waar ze op moeten letten. 
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Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. In het filmpje wordt duidelijk gebruik gemaakt van 
persoonlijk taalgebruik. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 15 
Doel van de vraag Leerlingen moeten kennis over organismen toepassen . 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. 

Persoonlijk taalgebruik Misschien beter ‘Is een waterschorpioen een…’ in plaats van ‘als we over 
een waterschorpioen praten, hebben we het dan over een…’. Lijkt ietwat 
omslachtig taalgebruik. Is echter wel weer persoonlijker. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 16 
Doel van de vraag Leerlingen moeten kennis toepassen op de situatie uit het filmpje. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

De informatie uit de vraag zou al naar voren gehaald kunnen worden in 
het kader, zodat de leerlingen weten waar ze op moeten letten. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze Inconsequentheid bij de titel (komt terug in het gehele examen); nu is het 
‘een waterschorpioen’, soms is het ‘de waterschorpioen’. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 17 
Doel van de vraag Kennis toepassen op de situatie in het filmpje. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 18 
Doel van de vraag Kennis toepassen op de situatie uit het filmpje. 

Vraagtype Dubbele vraag. Beter anders formuleren: ‘Zie je in het filmpje 
geslachtelijke of ongeslachtelijke voortplanting?’ 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. Eventueel kan de informatie uit de vraag al naar voren 
gehaald worden in het kader, zodat de leerlingen weten waar ze op 
moeten letten. 

Persoonlijk taalgebruik Onpersoonlijk taalgebruik. Vraag formuleren zoals hierboven; ‘zie je in 
het filmpje…’ in plaats van ‘is in het filmpje te zien…’ 

Woordkeuze Geen probleem (mits de leerlingen bekend zijn met de termen 
geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting, maar de syllabus geeft 
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aan van wel) 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 19 
Doel van de vraag Leerlingen moeten organen benoemen. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

De zin ‘hieronder staan twee beweringen over p’ weglaten en 
samenvoegen met de volgende zin. Dan krijg je ‘Geef van elke bewering 
over p aan of deze juist of onjuist is’. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 20 
Doel van de vraag Leerlingen moeten vooraf geleerde stof uitleggen. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze ‘Sommige mensen’ is vaag taalgebruik. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 21 
Doel van de vraag Leerlingen moeten kennis over het verteringstelsel toepassen. 

Vraagtype Veel overbodige informatie, deze is niet noodzakelijk voor het 
beantwoorden van de vraag. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Overbodige informatie over het schaap. Deze heeft helemaal niks met de 
vraag te maken, laat staan de genoemde wormen. Het verband tussen de 
informatie en de vraag is dus niet duidelijk. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze Vaag taalgebruik; ‘bepaalde’. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 22 
Doel van de vraag Leerlingen moeten delen van het gebit benoemen. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. 

Persoonlijk taalgebruik Laatste zin in het kader veranderen in ‘dat zie je hiernaast’. Meer 
persoonlijk taalgebruik dus. 

Woordkeuze Eventueel ‘welk nummer geeft een kies aan’ veranderen in ‘welk nummer 
heeft de kies?’ 

Lay-out Geen probleem. Afbeelding zou eventueel iets groter mogen, sommige 
nummers zijn slecht te lezen. 
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Vraag 23 
Doel van de vraag Leerlingen moeten organen benoemen.  

Vraagtype Vaag en abstract taalgebruik. Verband met de vraag is niet noodzakelijk. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Het verband tussen de informatie over de ‘wandelende nier’ en de vraag 
is vaag. 

Persoonlijk taalgebruik Meer persoonlijk taalgebruik; ‘dat zie je hiernaast’ in plaats van ‘dat is 
hiernaast weergegeven’. 

Woordkeuze Consequenter met p. 
Vaag taalgebruik; ‘wandelende nier’. Dit is te abstract. 

Lay-out Alle informatie naast de vraag moet in het kader geplaatst worden. Dit 
maakt duidelijker wat de vraagstelling is, en welke informatie wordt 
gegeven om je te helpen bij het beantwoorden. 

 

Vraag 24 
Doel van de vraag Delen van de hersenen benoemen. 

Vraagtype Problematisch. Dit is een typisch een vraag waarbij de leesvaardigheid 
van de leerlingen wordt getoetst. Ze moeten op zoek naar de kleine 
hersenen, maar ze moeten de tekst helemaal doorgronden om erachter 
te komen dat dat de antwoordsleutel is.  

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. Alleen de zin buiten het kader ‘in de afbeelding zijn … 
weergegeven’ is ietwat overbodig en verwarrend. 

Persoonlijk taalgebruik Meer persoonlijk taalgebruik; ‘is aangegeven’ en ‘wordt aangetast’ 
veranderen. 

Woordkeuze Consequent zijn met p (‘letter’, ‘deel’ etc.) 

Lay-out Naast de vraag en de titel moet alle tekst binnen het kader. 

 

Vraag 25 
Doel van de vraag Leerlingen moet oorzaak-gevolg kennis toepassen; ze moeten informatie 

afleiden uit de tekst in het kader. 

Vraagtype Opzich geen probleem, maar wel een vage formulering. ‘Zo’n aantasting’ 
is te vaag, beter veranderen in: ‘wat is het directe gevolg van een 
aantasting van de kleine hersenen?’ Op deze manier wordt de 
leesvaardigheid van de leerling getest; hij/zij moet de tekst volledig 
doorgronden om een antwoord te kunnen geven. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze Misschien is de constructie ‘zowel…., als…’ ietwat ingewikkeld? 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 26 
Doel van de vraag Geleerde definities toepassen. 

Vraagtype Dubbele vraag. Beter veranderen in: ‘worden in de tekst primaire of 
secundaire geslachtskenmerken genoemd?’ 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. Eventueel kan de zin ‘in een folder staat’ weggelaten 
worden. Dit is overbodig en alleen maar extra leeswerk. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. Eventueel ‘…worden genoemd’ veranderen, maar dat is 
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niet noodzakelijk. 

Woordkeuze Geen probleem.  

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 27 
Doel van de vraag Organen herkennen en benoemen. 

Vraagtype Overbodige contextualisering; de informatie binnen het kader is niet 
nodig voor het beantwoorden van de vraag. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Het verband tussen de informatie in het kader en de vraag zelf is 
onduidelijk en niet nodig. 

Persoonlijk taalgebruik Kan persoonlijker; ‘in de afbeelding zijn … aangegeven’ veranderen in ‘in 
de afbeelding zie je…’ 

Woordkeuze Vaag taalgebruik: ‘Er wordt soms gesproken over een luie maag’. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 28 
Doel van de vraag Leerlingen moeten geleerde kennis toepassen. 

Vraagtype Voorbeeld vogelvoer is vaag, daar gaat de vraag niet over. Beter een 
voorbeeld over bijvoorbeeld Jan die sport. Deze contextualisering is dus 
niet relevant. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Vaag. De link tussen de één na laatste zin uit het kader en het 
verbrandingsproces is niet duidelijk. Anders formuleren dus. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze Actief taalgebruik in plaats van passief. 

Lay-out Alle tekst binnen het kader. De zin ‘in een folder staat…’ kan weggelaten 
worden. 

 

Vraag 29 
Doel van de vraag Leerlingen moeten kennis toepassen op de situatie in het filmpje. 

Voornamelijk het filmpje interpreteren. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. Veel informatie in het filmpje, maar die kan 
teruggekeken worden. Vormt dus geen probleem. 
Eventueel de informatie uit de vraag al noemen in het kader, zodat de 
leerlingen weten waar ze op moeten letten. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. Eventueel de vraagstelling personaliseren. 

Woordkeuze De antwoorden zijn misschien wat ingewikkeld geformuleerd. Ligt eraan 
of leerlingen al bekend zijn met voedselketens. 

Lay-out Geen probleem. 

Vraag 30 
Doel van de vraag Leerlingen moet benoemen, plaatsen in categorieën. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze De titel is niet consequent vergeleken met andere titels; ‘een zee-olifant’ 
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in plaats van ‘de zee-olifant’. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 31 
Doel van de vraag Leerlingen moeten kennis toepassen op de situatie van de zee-olifant. 

Vraagtype Geen probeem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 32 
Doel van de vraag Leerlingen moet (delen van) organen benoemen. 

Vraagtype Contextualisering is overbodig; leerlingen hebben het niet nodig bij het 
beantwoorden van de vraag. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

De link tussen de informatie in het kader en de vraag is niet duidelijk. 
Daarnaast is de zin ‘In de afbeelding zijn … aangegeven’ kan weggelaten 
worden. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. Eventueel veranderen in ‘in de afbeelding zie je…’ 
Persoonlijker dus. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Alle tekst moet binnen het kader. 

 

Vraag 33 
Doel van de vraag Leerlingen moeten een proces kunnen plaatsen. 

Vraagtype De formulering van de vraag is hier onduidelijk; de leerlingen moeten hier 
de verbanden in de tekst heel goed doorgronden om een goed antwoord 
te kunnen geven op de vraag. Eigenlijk wordt de leesvaardigheid hier dus 
voor een deel getoetst. Beter zou zijn: ‘wat is het directe gevolg wanneer 
de bloedplaatjes niet goed werken?’ 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 34 
Doel van de vraag Leerlingen moeten onderdelen van het hart kunnen benoemen en 

aanwijzen. 

Vraagtype Erg veel contextualiseringsinformatie. Deze is niet allemaal nodig voor het 
beantwoorden van de vraag. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Er wordt erg veel informatie gegeven in het kader. Deze informatie is 
onlogisch opgebouwd en de verbanden zijn niet altijd even duidelijk. 
Daarnaast is niet alles even nodig voor het beantwoorden van de vraag. 
De link met de muggen zou bijvoorbeeld weggelaten kunnen worden, dit 
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zou de leerlingen namelijk alleen maar verwarren. 
Ten tweede zou de zin onder het kader ‘in de afbeelding zijn hartwormen 
van een hond te zien’ weggelaten kunnen worden. Deze zegt namelijk 
bijna hetzelfde als de vraag, en is dus dubbelop. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. De vraagstelling zou eventueel nog wel gepersonaliseerd 
kunnen worden. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out De afbeelding is absoluut niet duidelijk. 

 

Vraag 35 
Doel van de vraag Leerlingen moeten een onderdeel van het hart aan kunnen wijzen en 

kunnen benoemen. 

Vraagtype Te veel overbodige contextualisering; deze is niet nodig voor het 
beantwoorden van de vraag. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Het verband tussen de informatie in het kader en de vraag is niet 
duidelijk; leerlingen zouden in de war raken van zo’n ingewikkeld verhaal 
over hartwormen. 

Persoonlijk taalgebruik Minder distantiërend taalgebruik. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Alle tekst – naast de vraag het de titel – moet binnen het kader. 

 

Vraag 36 
Doel van de vraag Leerlingen moeten het proces van temperatuursregeling kunnen 

benoemen en aanwijzen. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze Vage vraagformulering. Beter zou bijvoorbeeld zijn ‘welke delen regelen 
de lichaamstemperatuur?’ of ‘welke delen hebben direct invloed op de 
lichaamstemperatuur?’ 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 37 
Doel van de vraag Leerlingen moeten delen van het oog kunnen benoemen. 

Vraagtype Informatie uit de vraag al noemen in het kader: ’in het filmpje zie je twee 
delen van het oog tijdelijk veranderen’. Leerlingen weten waar ze op 
moeten letten voor de vraag.  

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

De zin onder het kader ‘drie delen van het oog zijn…’ kan weggelaten 
worden; deze levert dubbele informatie in combinatie met de 
vraagstelling. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze Titel is niet consequent. 

Lay-out Alle tekst – naast de vraag en de titel – moet binnen het kader geplaatst 
worden. Zo is er duidelijker onderscheid tussen de vraagstelling en de 
(contextuele) informatie die daarvoor gebruikt moet worden. 
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Vraag 38 
Doel van de vraag Leerlingen moeten zaadcellen benoemen. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. De vraag is wederom in hoeverre er moet worden 
gecontextualiseerd. Deze informatie is niet noodzakelijk, maar biedt zeker 
wel een goede context. Ik zou hem wel laten staan, maar wel beknopter. 

Persoonlijk taalgebruik Persoonlijker: ‘in de afbeelding zie je…’ in plaats van ‘in de afbeelding is … 
weergegeven’. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 39 
Doel van de vraag Hier wordt kennis van leerlingen over bepaalde processen (het opslaan 

van zaadcellen) getoetst. 

Vraagtype Hierbij kan de informatie over de teelballen (in het kader) weggelaten 
worden. Deze informatie kwam ook al aan bod in vraag 38, en is hier niet 
noodzakelijk. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Het verband tussen (een deel van) de contextualiseringsinformatie en de 
vraag is ietwat vaag. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 40 
Doel van de vraag Leerlingen moeten organen (de lever in dit geval) benoemen. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

De uitleg van de animatie kan beknopter; relevant is het feit dat de 
leerlingen een orgaan moeten aanklikken en dat deze dan geel wordt. 

Persoonlijk taalgebruik De uitleg van de animatie kan iets persoonlijker. Verder geen probleem. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Geen probleem. 
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Bijlage II 

Analyse geluidsfragment HDMbio2009_8 
 

De interviewster leidt haar onderzoekje in door te vertellen wat precies de bedoeling is en wat de 

leerling moet doen. Naar mijn mening mag ze hierin wat duidelijker zijn. Op een gegeven moment 

zegt ze ‘ja en dan moet je zeg maar een beetje hardop denken, kijk maar, wat je fijn vindt, gewoon 

alles een beetje zeggen’. Hierdoor is het voor de leerling in kwestie niet geheel duidelijk. Dit is te 

merken aan haar reactie; in het begin is er voornamelijk veel stilte en weet ze niet goed wat ze moet 

doen. Ze vraagt dan ook of ze de vraag hardop moet voorlezen. De interviewster zegt dan ‘dat mag, 

maar doe maar wat je zelf het fijnst vindt’. Natuurlijk is het in het begin een beetje ongemakkelijk om 

alles hardop te doen, maar het helpt wel heel veel bij de analyse. 

Naast deze instructies kan de interviewster natuurlijk nog meer vertellen. Ze zou bijvoorbeeld 

kunnen vertellen waarom ze dit onderzoek doet en in opdracht van wie. Op die manier weet de 

leerling ook waar hij/zij hieraan meedoet, en misschien maakt dit het hele gebeuren ietwat 

informeler en gemakkelijker. 

Tijdens de opnames blijft de interviewster vragen stellen aan de leerling. Wanneer deze bijvoorbeeld 

niet zo heel veel hardop denkt, vraagt de interviewster ‘Wat vind je van het stukje tekst dat erboven 

staat? Helpt je dat?’. Ook geeft de leerling vaak aan of ze het antwoord op de vraag wel of niet weet. 

De interviewster vraagt dan wel door ‘Begrijp je de vraag wel?’. 

Door op deze manier door te vragen, komt de interviewster meer te weten over het begrip van de 

leerling. Ook komt ze hierdoor achter de knelpunten bij de vragen. Dit zijn natuurlijk zeer bruikbare 

punten voor de analyses, waar ze overigens niet achter was gekomen wanneer ze niet had 

doorgevraagd. 

Tijdens deze opnames vallen er vrij veel stiltes. Tijdens deze stiltes leest de leerling de vraag of denkt 

hij/zij na. Dit zou echter ook hardop kunnen! Op die manier komt de interviewster namelijk nog meer 

te weten over de knelpunten en de waarderingen van de leerling (zie hierboven). 

De interviewster probeert op hetzelfde niveau als de leerlingen te zitten. Ze zegt meerdere keren ‘ja 

ik begreep er zelf ook weinig van, dus ik was benieuwd hoe jullie daarover dachten.’ Als een leerling 

een antwoord niet weet, laat ze duidelijk merken dat dat geen probleem is. Vaak zegt ze er zelfs nog 

bij dat ze het zelf ook heel moeilijk vond. 

Aan de ene kant is het heel belangrijk dat leerlingen niet bang zijn om fouten te maken en zich 

absoluut niet dom voelen. Aan de andere kant is het naar mijn mening ook weer niet nodig om je op 

hetzelfde niveau als de leerlingen voor te doen. Dit is waarschijnlijk niet eens van grote invloed op 

het onderzoek, dus wat dat betreft is het niet heel relevant. 

Naast de begrips- en moeilijkheidsvragen, vraagt de interviewsters ook deels naar de waardering van 

de leerlingen. Ze vraagt dan voornamelijk naar de opbouw.  ‘Wat vind je fijner? Eerst de tekst, dan 

het plaatje, of beter andersom? Vind je het te veel tekst? Helpt de tekst je? Vind je het te weinig 
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informatie? Vind je het er duidelijk uitzien?’ Naar mijn mening is het verstandig om hier ook naar te 

vragen, dit speelt tenslotte ook een rol in de analyses en revisies van de examenvragen. 

Na de gehele analyse stelt de studente nog een paar algemene vragen: 

- Wat vond je van het examen in het geheel? Duidelijk of onduidelijk? Moeilijk of makkelijk? 

- Wat voor cijfer zou je het examen geven? 

- Dan stelt ze enkele vragen over de (inconsequente) opmaak. Bijv. ‘hier staat een pijltje voor 

de vraag, en daar niet. Vind je dat storend? Vind je het fijner als er wel een pijltje voor staat?’ 

- Ook over de inconsequentheid van verwijzingen, bijvoorbeeld dat bij vraag 1 ook tabel 1 of 

plaatje 1 hoort. Dit is niet altijd zo, de onderzoekster vraagt aan de leerling wat ze daarvan 

vindt. 

- Tenslotte vraagt de onderzoekster wat de leerling van de opmaak (fragmentatie) vindt; ‘vind 

je het fijner als elke zin op een nieuwe regel begint? Of liever dat het allemaal doorloopt?’ 

Het valt op dat de leerling hier niet veel aandacht aan heeft besteed tijdens het maken van het 

examen. Op de meeste vragen antwoordt zij dan ook ‘nou dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel 

uit’. Toch is het naar mijn mening goed om ook enkele waarderingsvragen over bijvoorbeeld de 

opmaak te stellen. 
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Bijlage III 

Nakijkschema Hardopdenkonderzoek 
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Bijlage IV 

Transcripten 
 

In deze bijlage heb ik de transcripten van het empirisch onderzoek uitgetypt. Het zijn echter niet alle 

transcripten; ik heb de meest opvallende weergegeven. Deze zijn geordend per vraag. 

L staat hierbij voor ‘leerling’ en O staat voor ‘onderzoeker’. Om dit extra duidelijkheid te geven, is de 

tekst van de onderzoeker dik gedrukt. 

Vraag 1 – Een potvis (vraag 2 uit het originele examen) 

Proefpersoon 2 
L Kijk en luister naar de informatie uit het filmpje. Moet ik ‘m dan aanzetten? 
O Ja mag. Doe maar net zoals je het normaal ook zou doen; als je het eerst wilt lezen, mag je 

het eerst lezen. Als je meteen het filmpje wilt zien, kijk je meteen het filmpje. 
L Nou ik denk dat ik het dan wel even lees. 
 

 

Proefpersoon 3 
L Welke aanpassing aan het leven in het koude water wordt door het filmpje genoemd? 

Ehm… 
Ehm ja 

[stilte] 
O Je mag ‘m nog een keer kijken als je dat wilt. Doe maar zoals je het normaal ook zou doen. 
L Oke [speelt het filmpje nog een keer af] 
[lange stilte] 
O Als je het niet weet mag je ook vertellen wat je lastig vindt of waardoor je… 
L Nou ik snapte de vraag niet helemaal 
O Oke, nou dat is goed dat je dat zegt. 

Ze bedoelen hoe de potvis kan overleven in het water. In dat koude water. 
L Oooh oke, door z´n vacht. En door z´n gestroomlijnde lichaam. 
 

 

Proefpersoon 4 
L [introtekst] Zo kan hij door zijn lichaamsvorm goed zwemmen. 
 Welke aanpassing aan het leven in het koude water wordt in het filmpje genoemd? 
[filmpje] 
 

 

Proefpersoon 6 
L [leest introductietekst] 
[filmpje] 
L Welke aanpassing aan het leven in het koude water wordt in het filmpje genoemd? 

Hehe 
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[stilte] 
O Doe het maar net zoals je het normaal ook zou doen, dus als je het nog een keer wil 

bekijken, dan mag dat. 
[filmpje] 
 

 

 

Vraag 2 – Een potvis (vraag 3 uit het originele examen) 

Proefpersoon 1 
L Kunnen de bovenstaande cellen afkomstig zijn van een inktvis? En kunnen deze cellen 

afkomstig zijn van een potvis? 
 Ehh ja, dat weet ik niet zo goed. 
O Eh weet je niet, ken je, weet je zegmaar hoe cellen in elkaar zitten? 
L Ja ik weet wel wat cellen zijn maar ik weet niet wat voor soort cellen dit zijn 
O Oke dus dit is iets wat je nog niet hebt geleerd 
 

 

Proefpersoon 2 
L Kunnen de bovenstaande cellen afkomstig zijn van een inktvis? En kunnen deze cellen 

afkomstig zijn van een potvis? Eh, ik zou het eigenlijk niet weten. 
O En komt dat omdat je dit nog niet hebt geleerd of vind je de vraag ingewikkeld? 
L Nou ik denk eigenlijk omdat ik dit nog niet heb geleerd. 
O Oke, dus de vraag vind je wel duidelijk? En het plaatje? 
L Ja opzich wel. 
 

 

Vraag 3 – Determineren (vraag 4 uit het originele examen) 

Proefpersoon 1 
L Om de paddenstoel is een ring. Ja, is een ring. Dus de honingzwam. 
O Ja? Oke 
L Klopt dat? 
O Ehm, nou, als je nog een keer goed kijkt.. Hier zit de steel 
L En hier zit de ring 
 

 

Proefpersoon 2 
L Klik telkens op het juiste rondje. Zo kom je uiteindelijk bij de naam van de paddenstoel. 

Ehhm eigenlijk zou ik dit ook niet weten hoor 
O Is het duidelijk wat je moet doen? Snap je zegmaar dit introductietekstje? 
L Nou ik denk het wel ja. Ik denk dat je hier gewoon het juiste pijltje bij moet kiezen en dan 

steeds antwoorden, ja, beantwoorden zegmaar. 
O En als je hier naar kijkt. Ze zeggen ehm ‘geef antwoord op de vragen die gesteld worden’, 

het zijn natuurlijk niet echt vragen, maar.. En ze zeggen ‘klik op het juiste rondje’, dus als 
je deze leest, en welke waar is die klik je aan. 

L Ja ik denk die ofzo. 
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 Oh ja de melkzwam. 
 

 

Proefpersoon 3 
L Klik telkens op het juiste rondje. Zo kom je uiteindelijk bij de naam van de paddenstoel. 

De paddenstoel heeft een hoed. De paddenstoel heeft geen hoed. Aardappel… aardappel bo 
vist. 
 Wat is de naam van de paddenstoel uit de afbeelding? 

[stilte] 
O Vertel maar waar je tegenaan loopt, wat je er ingewikkeld aan vindt. 
L Ehm nou het is denk ik geen aardappelbovist omdat ie wel een hoed heeft. Maar ik zou niet 

weten welke het dan wel is. 
O Wat ze proberen te zeggen is dat je bij deze vragen aan moet klikken met welke je het 

eens bent. Dus als je zegt: hij heeft een hoed, dan klik je op dat rondje. 
L Oh oke 
 

 

Proefpersoon 5 
L Onder de steel is een ring, onder de steel is geen ring. Nou er zit een ring om. 
  

 

Proefpersoon 6 
L [leest introductietekst] 
 De paddenstoel heeft een hoed, de paddenstoel heeft geen hoed. 
[stilte en gemompel] 
 Wat is de naam van de paddenstoel uit de afbeelding? 
 Moet ik nu deze *vraag+ maken of moet ik eerst… 
 

 

Proefpersoon 6 
O Vond je dit een duidelijke vraag? Of vond je het een beetje ingewikkeld waar je nou 
L Ja ik denk dat die onderste dan beter weggelaten kan worden en dat de rest dan telkens 
komt. Want ja ik wist niet wat ik aan moest eh klikken 
 

 

Proefpersoon 7 
L Klik telkens op het juiste rondje. Zo kom je uiteindelijk bij de naam van de paddenstoel. 

De paddenstoel heeft een hoed, de paddenstoel heeft geen hoed. Nou, de paddenstoel 
heeft een hoed. Waar moet ik dan klikken? 

 

 

Vraag 4 – Multi-vitaminepil (vraag 8 uit het originele examen) 

Proefpersoon 1 
L Hoeveel milligram calcium heeft iemand  per dag nodig volgens de informatie. Gebruik 

zonodig een rekenmachine. 
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 Hoeveel milligram calcium. Calcium. Per tablet. 
 Multi-vitaminepillen bevatten noodzakelijke vitaminen en mineralen. Neem 1 keer per dag 1 

tablet tijdens de maaltijd in met water. Gebruik multi-vitaminepillen niet als een vervanging 
van gevarieerde voeding. 

 Eén keer per dag. Ehm 
O Vertel maar precies wat je denkt dat je moet doen. 
L Ja ik zit te zoeken hoeveel iemand nodig heeft. 
 Ehm, neem één keer per dag een tablet tijdens de maaltijd met water in. 
 Eh oke, ik ga denk ik eh 162 keer 5. Dat is 810. 
O Oke, hartstikke goed. Vond je dit duidelijk of moest je wel echt zoeken? 
L Ja ik moest even zoeken naar naar maar ik had dit niet gelezen *duidt op ‘ADH’+ dus. Daar 

kwam ik later pas achter. 
 

 

Proefpersoon 2 
L Ehm 
[stilte] 
 Ehm ja 

Zeg maar 162 en dan moet je daar 20 procent van uitrekenen en ik zou 162 gedeeld door 
100 keer 20 doen. 

O Oke, doe maar op de rekenmachine 
 

 

Proefpersoon 3 
L Mulit-vitaminepil. Sommige mensen gebruiken multi-vitamine of eh vitaminepillen. 
*…+ 
L Hoeveel milligram calcium heeft iemand per dag nodig volgens de informatie? Gebruik 

zonodig je rekenmachine. Ehm.. 
O Vertel maar precies wat je doet, waar je zoekt en of je het kunt vinden. 
L Ehm. Maar hoe weet je dan welke van deze je moet hebben? 
O Ze willen weten hoeveel calcium iemand nodig heeft.  
L Oke. Ehm. *stilte+ dus moet je ‘m dan keer vijf doen of niet? 
 

 

 

Proefpersoon 6 
O Vertel maar hardop hoe je denkt dat je het moet doen 
L Ik denk dat je hier dat je met dit iets moet doen 
O Hmhm 
L En ik denk dat dit gewoon het antwoord ook is 
[stilte] 
L Maar het is 20 procent natuurlijk 
O Ja precies 
L Dat is ook weer zo 
 Oooh je moet 20 procent uitrekenen van die 162! 
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Proefpersoon 7 
[stilte] 
O Vertel maar precies wat je denkt dat je moet doen 
L Ehm ja één keer per dag een tablet tijdens de maaltijd met water 
 En ehm de multi-vitaminepillen niet als een vervanging van gevarieerde voeding. 
 Ja ik weet niet precies wat ze nou bedoelen, welke vitaminen je moet nemen. 
O Hmhm. Ze willen weten hoeveel calcium iemand nodig heeft. Dus die staat daar. Er staat 
precies bij hoeveel er in een tablet zit en hoeveel procent dat is. En ze willen weten hoeveel 
iemand nodig heeft, dus dat is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. 
L Oh dus dit is het per dag? De calcium. 
O Ehh ja eigenlijk wel 
L Oh dus dan is het toch 162 milligram gewoon? 
O Maar dat is 20 procent. 
L Tsja, volgens mij moet je dan 5 keer 20 procent, alleen dan 5 keer 162. 
 

 

Proefpersoon 8 
L Het gaat om deze pil zegmaar? 
O Ja. En dan willen ze weten van de calcium. 
L Hoeveel 20 procent daarvan is ofzo? 
O Ehm ja… 
L Ja dat kan ik niet hoor. Ik kan dat niet eens uitrekenen! 
O Jawel joh! Doe maar wat je denkt dat je moet doen. 
L Dat weet ik echt niet hoor. Daar ben ik heel slecht in. 
[uitleg] 
L Ja het is een beetje onlogisch, dat het hierover gaat. Dat kan wel iets duidelijker. 
 

 

Vraag 5 – Een zeldzame ziekte (vraag 24 uit het originele examen) 

Proefpersoon 5 
L Welke letter geeft het hersendeel aan dat bij deze zeldzame ziekte is aangetast? 
 Ehm Q. Dat zijn de kleine hersenen. 
 

 

Proefpersoon 7 
L [leest de vraag voor] 
 Nou het gaat bij de ziekte, zijn de kleine hersenen aangetast, dus dat is ehm Q. 
O Oke heel goed 

 

Vraag 6 – Vogelvoer (vraag 28 uit het originele examen) 

Bij deze vraag geen opvallende resultaten. Voor vrijwel alle leerlingen was de vraag duidelijk en zij 

konden hier direct antwoord op geven. 

Vraag 7 – Een zee-olifant (vraag 29 uit het originele examen) 

Proefpersoon 1 
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L Welke voedselketen wordt in het filmpje beschreven? 
Ehm plantaardig plankton wordt ge-eten wordt gegeten door zee-olifant, inktvis door 
garnaal. En inktvis, eh inktvis nee garnaal. De laatste 

 

 

Proefpersoon 2 
L Welke voedselketen wordt in het filmpje beschreven? Plantaardig plankton, zee-olifant, 

inktvis, garnaal. Plantaardig plankton, inktvis, garnaal, zee-olifant. Of plantaardig plankton, 
garnaal, inktvis, zee-olifant. Ehm, eigenlijk moet ik het filmpje dan nog een keer kijken. 

[filmpje] 
L Ehh ik denk nou die eerste, maar ik weet niet of ik het goed doe hoor 
O Dat maakt niet uit! Doe maar wat je normaal ook zou doen; als je nog een keer wilt kijken, 

mag je nog een keer kijken 
L Ehm ehm, wacht, het kan ook die onderste zijn. 
O Hmhm, waarom denk je dat? 
L Omdat dat allemaal van groot naar klein is, maar. Eh ja dat denk ik. 
 

 

Proefpersoon 7 
L Welke voedselketen wordt in het filmpje beschreven? 
 Ehh … *mompelt+ dus volgens mij de bovenste. Van de zee-olifant naar inktvis naar garnaal. 
O En waarom denk je dat? 
L Nou tenminste, het is toch van de zee-olifant eet de inktvis, de inktvis de garnaal. Of moet 

het dan juist andersom staan? 
O Nou ja, nu zegt ie dat plankton zee-olifant eet. Oh nee, dat zee-olifant plankton eet. Klopt 

dat? 
L Nee. Oh dan is het de tweede. Zee-olifant eet g. Nee nee de onderste; zee-olifant eet inktvis 

en inktvis garnaal en garnaal plantaardig plankton. 
 

 

Proefpersoon 8 
L Ehm plantaardig plankton.. Oh je moet het in volgorde doen! 
O Ja; wie wordt gegeten door wie? 
L Dat mag, dan mag de vraag wel iets duidelijker denk ik hoor. 
 Kan je nog beter opschrijven ‘wie wordt gegeten door wie’ denk ik 
 Dat weet ik anders niet meer 
 Ehh [stilte] 
O Je mag nog een keer het filmpje terugkijken als je dat handig vindt 
L Inktvis eet garnaal. Dan zal dit ‘m wel wezen. Nee. Ik denk deze. 
O Oke. Dus dat betekent dat een garnaal inktvis eet, inktvis zee-olifant eet en zee-olifant 

plankton 
L Huh? Oh gaat het niet zo?? 
O Nee. Dit betekent dat plankton wordt gegeten door … 
L Oooh. Ja ik snapte het ook al niet! 
 

 

Vraag 8 – de ziekte van Glanzmann (vraag 32 uit het originele examen) 
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Proefpersoon 5 
O Vond je dat je veel moest lezen? 
L Dat viel wel mee. Bij sommige vakken moet je wel eens meer lezen 
O Dus dat ben je gewend? 
L Ja 
O En ehm bijvoorbeeld bij deze vraag, daar moest je de bloedplaatjes aanwijzen en dan had 

je eerst een stukje over de ziekte van Glanzmann. Maar vond je dat nuttig of vond je 
eigenlijk dat dat niet nodig was? 

L Nou dat stukje dat hoefde bij deze vraag eigenlijk niet want deze vraag gaat meer over *…+ 
wat bloedplaatjes zijn dan over de ziekte. Maar het is ook, volgens mij stond er ergens ook 
dat dit een gezonde was. Of eh 

O Ja klopt: “gezond bloed” 
L Ja klopt, gezond bloed. Dus dan heeft het eigenlijk geen toevoeging. 
 

 

Vraag 9 – de ziekte van Glanzmann (vraag 33 uit het originele examen) 

Proefpersoon 1 
L Wat is het directe gevolg van de ziekte van Glanzmann. 
 Ehm [mompelt] door een erfelijke afwijking werken de bloedplaatjes onvoldoende. 
 Ehh een vermindering van de bloedstolling 
 

 

Proefpersoon 5 
L  Ongeveer 30 mensen in Nederland hebben de ziekte van Glanzmann. Door een erfelijke 

afwijking werken bij hen de bloedplaatjes onvoldoende. Hmm, dat is hetzelfde stukje als 
zonet volgens mij. 

 

 

Vraag 10 – Aardbeien (vraag 18 uit het originele examen) 

Proefpersoon 2 
L Kijk naar de informatie uit het filmpje. 
 Is er geslachtelijke voortplanting te zien? Is er ongeslachtelijke voortplanting te zien? 
[filmpje] 
L Eh ik denk ongeslachtelijke voortplanting 
 

 

Proefpersoon 5 [tijdens nagesprek]  
O Zijn er nog dingen die je zou veranderen aan deze vragen? 
L Ja bij één vraag, even kijken, welke was het nou..  

Hier, kijk, dit vond ik een beetje rare zin eigenlijk. Dat dit er in een keer weer achter kwam 
[duidt op de vraagstelling] 

O Eigenlijk stellen ze twee vragen 
L Ja 
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Proefpersoon 7 
[filmpje] 
L Is geslachtelijke voortplanting te zien? En is ongeslachtelijke voortplanting te zien? 
[stilte] 
L Nou ik snap de vraag niet helemaal. 
O Weet je wat geslachtelijke voortplanting en ongeslachtelijke.. heb je dat al geleerd? 
L Ja maar niet met planten ofzo. 
O Oh dan kun je het ook nog niet weten. Snap je de vraag verder wel? Of vind je ‘m 

ingewikkeld? 
L Ja ik snap de vraag wel, ik weet alleen niet wat ’t is. 
 

 

Bevindingen uit het nagesprek 

Proefpersoon 9 
O Wat vond je lastig aan deze examenvragen? 
L Ehm, ja toch wel dat als je zo’n filmpje kijkt dat je dan de vraag vergeet zegmaar. Je moet 

wel goed op het filmpje letten. 
O En zou het bijvoorbeeld helpen als je ehm als ze bijvoorbeeld de vraag eerst stellen en dat 

je daarna pas het filmpje krijgt? Zou dat uitmaken? 
L Hmm ik denk het niet, want nu kan je eigenlijk ook eerst de vraag lezen. 
 

 

Proefpersoon 1 
O En bijvoorbeeld bij een vraag als deze, moest je een bloedplaatje aanwijzen. Deze tekst, 
had je die daarbij nodig? Of vind je het eigenlijk een beetje overbodig? 
L Ja eigenlijk wel een beetje overbodig 
 

 

Proefpersoon 2 
O Vond je dat je veel tekst moest lezen? 
L Nou viel wel mee, dat moeten we wel vaker hier 
O Dus dat ben je wel gewend? 
L Ja. 
 

 

Proefpersoon 3 –betreffende vraag 3 (vraag 4 in het originele examen) 
O En dan hadden we, vraag 4 was dat. Ohnee, deze. Die was best wel ingewikkeld. 
L Ja. 
O Wat zou je hier bijvoorbeeld anders doen? Zou je het gewoon duidelijker ordenen – de 

plaatjes, de vakjes en de informatie – of zou je het of zou je het anders uitleggen? Of hoe 
zou jij dit fijner vinden? 

L Ik zou het ehm… minder tekst zetten zegmaar. 
 Want ik heb nou zegmaar het idee dat als ik het lees dan denk ik van nou zoveel tekst, daar 

heb ik echt geen zin in zegmaar. 
 En ik zou het wel wat anders ordenen, wat meer in vakken zegmaar en wat overzichtelijker. 
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Proefpersoon 7 
O Wat vond je lastig aan deze vragen? 
L Ehh ja bij sommige de vraagstelling. Daar zou ik ’t dan anders 
O Bij welke bijvoorbeeld? Laat maar zien. 
L Eh even kijken. Ja bij deze bijvoorbeeld, van ehm.. nee wacht even. 
 Volgens mij zou je hier kunnen doen wat voor bloedplaatjes het zijn, want het zijn 

verschillende. Je weet niet wat het is zal ik maar zeggen. 
O Dat dat duidelijker aangegeven wordt? 
L Ja  
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Bijlage V 

Revisies 
 

In deze bijlage behandel ik alle revisies van de 10 ‘slechtste’ examenvragen. Deze revisies zijn 

gevormd op basis van de bureauanalyse en het hardopdenkonderzoek. Allereerst zal ik dan ook de 

analyse van de vraag weergeven, en daarna de revisie. 

Vraag 2 
Doel van de vraag Leerlingen moeten de informatie uit het filmpje verwoorden aan de hand 

van hun eigen kennis. 

Vraagtype Vaag, passief en onpersoonlijk. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Introtekst niet relevant, dubbele informatie (in het kader; ‘uit het filmpje 
blijkt dat de potvis is aangepast aan het leven in het koude water’ en in 
de vraagstelling; ‘welke aanpassingen aan het leven in het koude water 
blijken uit het filmpje?’). Vraag veranderen. 
 

Persoonlijk taalgebruik Formulering van de vraag veranderen, deze is onpersoonlijk en vaag. 
Bijvoorbeeld ‘Hoe past de potvis zich aan aan het leven in het koude 
water?’ 

Woordkeuze ‘Zo’ vervangen door ‘bijvoorbeeld’. 

Lay-out Eerst moeten de leerlingen naar het filmpje kijken, daarna pas de overige 
tekst lezen. Dus de tekst in het bovenste vak moet duidelijker gescheiden 
worden (bijv. door witregels). 

 

Revisie 
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Vraag 2 van 40

Kijk en luister naar de informatie uit  het filmpje.

Een potvis

Hoe past de potvis zich aan het leven in het koude water aan?

 

Op deze manier heb ik het probleem van de opbouw van de vraag ondervangen. De leerlingen lezen 

nu eerst vraag en kijken vervolgens naar het filmpje. In het linker vak is ruimte om hun antwoord te 

typen. De introductietekst heb ik verwijderd. Deze was overbodig, en gaf dezelfde informatie als de 

vraagstelling. Tenslotte is ook het onpersoonlijk taalgebruik aangepast. 

 

Vraag 3 
Doel van de vraag Leerlingen moeten hun kennis kunnen toepassen op dit plaatje. Ze 

moeten de herkomst van de cellen kunnen afleiden uit het plaatje. 

Vraagtype Er is hier sprake van een dubbele vraag. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

De informatie uit de vraag wordt herhaald in de antwoorden. 
Er wordt niet verwezen naar het plaatje. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Geen probleem. 
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Vraag 3 van 40

Een potvis eet per dag ongeveer 1000 kg inktvis.

Een potvis

Zijn de cellen uit het plaatje van een inktvis of een potvis?

o Van geen van beide dieren.
o Van een inktvis.
o Van een potvis.
o Van beide dieren.

 

Op deze manier heb ik het probleem van de dubbele vraag ondervangen. Ook heb ik de dubbele 

informatie uit de vraagstelling aangepast, en binnen de vraag nog verwezen naar het plaatje. Op die 

manier is voor de leerlingen het verband tussen de verschillende tekstdelen duidelijker. Tenslotte 

heb ik het woord ‘afkomstig’ verwijderd, onder de aanname dat de leerlingen de vraag nog 

makkelijker zouden begrijpen zonder dit woord. 
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Vraag 4 
Doel van de vraag Leerlingen moeten aan de hand van voorkennis een paddenstoel 

determineren. 

Vraagtype Introtekst niet relevant 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Niet duidelijk verwezen naar de bron; geen vragen, geen rondjes. 
Daarnaast is de determinatietabel zelf ook niet duidelijk. 
Redelijk veel informatie, maar wel noodzakelijke informatie. Voor de 
duidelijkheid anders ordenen, met meer witregels bijvoorbeeld. 

Persoonlijk taalgebruik Distantiërende vraag 

Woordkeuze Slechte verwijzingen (‘vraag’, ‘rondjes’) 

Lay-out Gefragmenteerd. Informatie duidelijker opstellen, in blokjes bijvoorbeeld. 
Meer witregels. 

 

Vraag 4 van 40

Hier ga je een paddenstoel determineren.

Kijk goed naar het plaatje hieronder.
Kijk daarna of je het eens bent met de
stellingen hiernaast. Als er een rondje 
achter staat, klik je op dat rondje en ga je
door naar de volgende stelling. Als er een
naam achter de stelling staat, is dat het 
goede antwoord.

Determineren

De paddenstoel heeft een hoed                                  O

De paddenstoel heeft geen hoed             Aardappelbovist

Om de steel is een ring                           Honingzwam

Om de steel is geen ring                                            O

Onder de hoed zijn stekels                       Stekelzwam

Onder de hoed zijn geen stekels                                O

Wat is de naam van de paddenstoel uit het plaatje?
o Aardappelbovist
o Honingzwam
o Melkzwam
o Mycena
o Stekelzwam

Bovenop de hoed steekt een punt naar boven      Mycena

Bovenop de hoed is een deuk in het midden         Melkzwam

 

Omdat de term en het proces van determineren volgens de syllabus bekend moet zijn bij de 

leerlingen, kon het bovenste gedeelte van de introductietekst helemaal weggelaten worden. 

Daarnaast is de complete introductietekst aangepast; op deze manier zijn de verwijzen van en naar 

de verschillende tekstdelen veel duidelijker. 

Tenslotte moet óf de afbeelding óf de nakijkcriteria voor dit examen aangepast worden. Vrijwel alle 

leerlingen zagen namelijk in de afbeelding een paddenstoel met een ring, terwijl het CvE een 

paddenstoel zonder ring had bedoeld. Dit is niet duidelijk genoeg, en dus moet één van de twee 

aangepast worden. 
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Vraag 8 
Doel van de vraag Leerlingen moeten de juiste informatie uit de tabel halen en op basis 

daarvan de vraag beantwoorden. 

Vraagtype Te veel niet-relevantie informatie. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Er wordt heel veel informatie gegeven, niet alles is even noodzakelijk. Ik 
zou de tekst onder de tabel weglaten, deze heeft geen enkele relevantie. 

Persoonlijk taalgebruik Actief taalgebruik in plaats van passief. Dus; ‘Hieronder is … 
weergegeven’ veranderen in ‘Hieronder zie je ….’ 

Woordkeuze Inconsequent taalgebruik; ‘vitaminepil’, ‘multi-vitaminepil’, ‘tablet’. 
‘Zonodig’ misschien vervangen. 
Rare titel, niet consequent. 
Ook vaag taalgebruik; ‘sommige mensen..’ 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 8 van 40

Veel mensen gebruiken vitaminepillen. Hieronder zie je informatie 
over de samenstelling van een vitaminepil.

Vitaminepillen

Wat is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid calcium voor één persoon?
Gebruik de rekenmachine.

 

Allereerst heb ik alle overbodige informatie weggehaald, zodat voor de leerlingen duidelijker is wat 

ze moeten doen en waar ze daarvoor moeten zoeken. Daarbij heb ik de vraagstelling aangepast, 

zodat duidelijker is wat er precies uitgerekend moet worden. Tenslotte heb ik ook het taalgebruik 

aangepast zodat dit duidelijker, consequenter en begrijpelijker is. 
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Vraag 18 
Doel van de vraag Leerlingen moeten het voortplantingsproces uit het filmpje kunnen 

benoemen. Kennis toepassen dus. 

Vraagtype Dubbele vraag. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. 

Persoonlijk taalgebruik Passief taalgebruik; “is in het filmpje … te zien?’ 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Ordening is vaag; de informatie uit de vraag kan beter vóór het filmpje 
genoemd worden, zodat leerlingen weten waar ze op moeten letten. 

 

Vraag 18 van 40

Aardbeien

Zie je in het filmpje geslachtelijke of ongeslachtelijke voortplanting?

o alleen geslachtelijke voortplanting
o alleen ongeslachtelijke voortplanting
o zowel geslachtelijke als ongeslachtelijke voortplanting

 

 
Op deze manier hoop ik het navigatieprobleem te hebben ondervangen; leerlingen zullen eerst de 

vraagstelling lezen, en daardoor weten waar ze in het filmpje op moeten letten. Daarnaast geeft de 

vraag ook aan dat het filmpje voor het beantwoorden van deze vraag bekeken moet worden. 

Daarnaast heb ik de dubbele vraag aangepast, evenals het onpersoonlijk taalgebruik.  
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Vraag 24 
Doel van de vraag Delen van de hersenen benoemen. 

Vraagtype Dit is een typisch een vraag waarbij de leesvaardigheid van de leerlingen 
wordt getoetst. Ze moeten op zoek naar de kleine hersenen, maar ze 
moeten de tekst helemaal doorgronden om erachter te komen dat dat de 
antwoordsleutel is.  De vraagstelling is dus vaag. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. Alleen de zin buiten het kader ‘in de afbeelding zijn … 
weergegeven’ is ietwat overbodig en verwarrend. 

Persoonlijk taalgebruik Passief taalgebruik; ‘is aangegeven’, ‘wordt aangetast’. 

Woordkeuze Consequent zijn met p (letter, deel etc) 

Lay-out Behalve de vraag en de titel moet verder alles binnen het kader. 

 

Vraag 24 van 40

Wetenschappers denken de oorzaak van een 
zeldzame hersenziekte te hebben ontdekt.
Bij deze ziekte zijn de kleine hersenen aangetast.

Een zeldzame ziekte

Welke letter geeft de kleine hersenen aan?
o Letter P
o Letter Q
o Letter R

 

Door ‘de kleine hersenen’ te noemen in de vraagstelling, hoop ik de vraag voor de leerlingen te 

vergemakkelijken. Op deze manier hoeven de leerlingen niet hun leesvaardigheid te tonen, maar 

gaat het puur om hun kennis. 

Daarnaast is de vraag natuurlijk in hoeverre er gecontextualiseerd moet worden. Omdat de 

informatie uit de introductietekst (namelijk ‘de kleine hersenen’) nu genoemd wordt in de vraag, is 

de introductietekst eigenlijk overbodig. Deze zou dan ook weggelaten kunnen worden. De vraag 

komt er dan als volgt uit te zien: 
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Vraag 24 van 40

Hersenen

Welke letter geeft de kleine hersenen 
aan?
o Letter P
o Letter Q
o Letter R
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Vraag 28 
Doel van de vraag Geleerde kennis toepassen. 

Vraagtype Voorbeeld vogelvoer is vaag, daar gaat de vraag niet over. Beter een 
voorbeeld over bijvoorbeeld Jan die sport. 
Daarnaast is deze informatie eigenlijk niet nodig voor het beantwoorden 
van de vraag. Overbodige contextualisering dus. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Vaag. De link tussen de één na laatste zin uit het kader en het 
verbrandingsproces is niet duidelijk. Anders formuleren dus. 

Persoonlijk taalgebruik Actief taalgebruik in plaats van passief. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Binnen het kader. De zin ‘in een folder staat…’ kan weggelaten worden. 

 

Sommige mensen gebruiken vitaminepillen.

Hieronder is een deel van de productinformatie van een multivitaminepil weergegeven.

Vraag 28 van 40

Alles wat je eet, wordt verteerd. Dit gebeurt door
verbranding van het vet en de koolhydraten. 
Bij deze verbranding ontstaat koolstofdioxide.

Verbranding

Welke andere stof ontstaat bij de verbranding?

o alleen water
o alleen zuurstof
o zowel water als zuurstof

 

Bij deze vraag heb ik gekozen voor een compleet ander onderwerp. Dit omdat de tekst over 

vogelvoer totaal nietszeggend was voor leerlingen; het was ten eerste niet interessant voor ze en ten 

tweede begrepen ze het niet. Ik hoop dat dit onderwerp dichterbij staat en beter te begrijpen is. 

De informatie in de introductietekst zou – door vakspecialisten – nog iets meer toegespitst kunnen 

worden op het verbrandingsproces zelf. Dit moet dan wel goed aansluiten bij de kennis van de 

leerlingen. Daarnaast zou er dan misschien ook gekozen kunnen worden voor een plaatje dat beter 

aansluit. 
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Vraag 29 
Doel van de vraag Leerlingen moeten informatie uit het filmpje halen. 

Vraagtype Geen probleem. 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. 

Persoonlijk taalgebruik Passief; ‘wordt in het filmpje beschreven’. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Ordening onduidelijk; de informatie uit de vraag kan beter voor het 
filmpje worden genoemd, zodat leerlingen weten waar ze op moeten 
letten. 

 

Vraag 29 van 40

Een zee-olifant

Welke voedselketen komt in het filmpje naar voren?
“inktvis  garnaal” betekent dat de inktvis wordt gegeten door de garnaal.

o plantaardig plankton zee-olifant  inktvis  garnaal
o plantaardig plankton  inktvis  garnaal  zee-olifant
o plantaardig plankton  garnaal  inktvis  zee-olifant

 

De syllabus geeft niks aan over kennis die leerlingen moeten hebben van voedselketens. Als dit wel 

vereiste kennis is voor de leerlingen, hoeven de antwoorden met de pijltjes niet aangepast te worden. 

Wanneer leerlingen dit niet hoeven te weten, dan moet het ‘pijltjessysteem’ wel aangepast worden. 

Uit de resultaten bleek dat veel leerlingen hier moeite mee hebben. 

De weergave van deze voedselketen is echter een lastig punt. “Plantaardig plankton [eet] zee-olifant 

*eet+ inktivs *eet+ garnaal” vond ik niet overzichtelijk genoeg. De pijltjes bieden qua lay-out het 

meeste duidelijkheid. Vandaar dat ik ervoor heb gekozen om voor de vraag de betekenis van de 

pijltjes uit te leggen. 

Nogmaals; wanneer het toepassen van een voedselketen vereiste kennis is voor de leerlingen, dan 

hoeft het systeem van de pijltjes dus niet aangepast te worden! 

Tenslotte hoop ik met deze weergave van de vraag ook het navigatieprobleem te ondervangen; 

leerlingen kunnen nu eerst de vraag lezen en dan met deze informatie in het achterhoofd het filmpje 

kijken. 
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Vraag 32 
 

Doel van de vraag Organen benoemen. 

Vraagtype De informatie in het kader is in principe niet nodig voor het 
beantwoorden van de vraag. Dit is dus overbodige contextualisering. 
Daarnaast is de formulering van de vraag vaag. Eigenlijk wordt hier de 
leesvaardigheid van de leerlingen getoetst. Beter zou zijn ‘wat is het 
direct gevolg wanneer de bloedplaatjes onvoldoende werken?’ 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. 

Persoonlijk taalgebruik Persoonlijker taalgebruik. Eventueel veranderen: ‘in de afbeelding zie 
je…’. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Alles – naast de titel en de vraag – moeten binnen het kader. 

 

Vraag 32 van 40

Bloedplaatjes

Welke letter geeft een bloedplaatje aan?

o letter P
o letter Q
o letter R

 

Omdat de introductietekst niet nodig was voor het beantwoorden van de vraag, heb ik deze in zijn 

geheel weggelaten. Mede omdat de tekst bij de volgende vraag weer terugkomt, denk ik dat veel 

overzichtelijker is voor de leerlingen.  
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Vraag 33 
Doel van de vraag Leerlingen moeten een proces kunnen plaatsen. 

Vraagtype De vraagstelling is ook hier onduidelijk; de leerlingen moeten hier de 
verbanden in de tekst heel goed doorgronden om een goed antwoord te 
kunnen geven op de vraag. Eigenlijk wordt de leesvaardigheid hier dus 
voor een deel getoetst. Beter zou zijn: ‘wat is het directe gevolg wanneer 
de bloedplaatjes niet goed werken?’ 

Hoeveelheid en 
opbouw van informatie 

Geen probleem. 

Persoonlijk taalgebruik Geen probleem. 

Woordkeuze Geen probleem. 

Lay-out Geen probleem. 

 

Vraag 33 van 40

Ongeveer dertig mensen in Nederland hebben de ziekte van Glanzmann.
Door een erfelijke afwijking werken hun bloedplaatjes onvoldoende.

De ziekte van Glanzmann

Wat is het DIRECTE gevolg van de ziekte van Glanzmann?

o een vermindering van de bloedstolling
o een vermindering van vervoer van warmte
o een vermindering van vervoer van zuurstof

 

Allereerst heb ik bij deze vraag het aantal voorzetsels verminderd. In de antwoordopties staan nog 

wel enkele voorzetsels, maar reduceren tot nog minder is in mijn ogen niet mogelijk. Er zou 

bijvoorbeeld ‘een vermindering van warmtevervoer/zuurstofvervoer’ van gemaakt kunnen worden, 

maar mijn inziens is deze formulering te ingewikkeld voor de leerlingen. 

Daarnaast heb ik aan de vraagstelling niks veranderd. In eerste instantie verwachtte ik dat leerlingen 

moeite zou hebben met het leggen van de link met de introductietekst. Uit het 

hardopdenkonderzoek bleek dit echter niet het geval te zijn, dus daarom kan het zo blijven staan. 

 


