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 Geslaagd beoordelen

In het mbo worden deelnemers met grote regelmaat 

beoordeeld. Dit kan tot doel hebben om de tussentijdse 

resultaten in beeld te brengen. Vastgesteld wordt of de 

resultaten van de deelnemers al op het niveau van de 

exameneisen zijn. Op welke gebieden moet er nog wat 

extra’s geleerd worden?  Door regelmatig feedback te 

krijgen op zijn kennis, vaardigheden en houding  ‘groeit’ 

de deelnemer naar zijn examen toe. Dit formatieve 

beoordelingstraject beïnvloedt het opleidingstraject.

Bij examineren gaat het om een eindoordeel. De examina-

toren maken hierbij gebruik van de exameninstrumenten. 

Na het afnemen van het examen blijkt of de deelnemer 

een bekwaam beginnend beroepsbeoefenaar is zoals dat 

is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Het beoordelen 

van de deelnemer is een complex proces met ingrijpen-

de gevolgen. De deelnemer wordt al dan niet bekwaam 

bevonden en ontvangt al dan niet zijn diploma.

Helaas is het complexe proces van beoordelen nooit 

100% objectief. Zowel tijdens het formatieve als tijdens 

het summatieve traject zullen er meet- en beoordelings-

fouten worden gemaakt. Maar hoe kunnen beoorde-

laars ervoor zorgen dat zij een zo juist mogelijk oordeel 

geven over de bekwaamheid van een deelnemer?

Deze publicatie is het resultaat van een deel van het pro-

motieonderzoek van Marianne Hubregtse. Het onder-

zoek is gericht op de objectiviteit van de examinering. 

In haar verslag beschrijft ze de effecten van het werken 

met meerdere examens om te komen tot een diploma-

beslissing. Het is een onderzoek dat bijdraagt aan een 

geslaagde beoordeling.

Kenniscentrum Handel maakt zich sterk voor goede 

beoordelingsinstrumenten en voor de scholing van 

gekwalificeerde beoordelaars. Het aantrekken van een 

promovenda die haar promotieonderzoek richt op de 

objectiviteit van de examinering draagt voor ons bij aan 

de continue kwaliteitsslag die gemaakt wordt in het 

examenservicesysteem (ESS). KCH Examens verwerkt de 

resultaten van het onderzoek in haar examenproducten.

Voor degenen die een verdieping zoeken naar aanlei-

ding van deze publicatie is een uitgebreidere versie van 

dit onderzoek beschikbaar via www.kchexamens.nl. Op 

deze site vind u een link naar het onderzoek.

Kenniscentrum Handel

Marijke Backx

manager KCH Examens
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De kwaliteit van examens is belangrijk. Daar is iedereen 

het over eens. Dit geldt zeker voor summatieve exa-

mens, waar vaak veel van afhangt. Voor de kwaliteit 

van theorie-examens wordt gekeken naar de validiteit 

en betrouwbaarheid. De kwaliteit van praktijkexamens 

wordt meestal bekeken in termen van authenticiteit (bij-

voorbeeld Gulikers, 2004) en de (inhouds)validiteit (bij-

voorbeeld Linn, Baker & Dunbar, 1991). In tegenstelling 

tot theorie-examens, zijn praktijkexamens meestal geen 

gestandaardiseerde toetsen. Het is daarom niet mogelijk 

om de traditionele opvatting van betrouwbaarheid toe 

te passen op de praktijkexamens (Clauser, 2000; Dochy, 

2009). Bovendien wordt een belangrijke summatieve 

beslissing nooit genomen op basis van één examen. Het 

is dus niet mogelijk om te kijken naar traditionele maten 

voor kwaliteit. Maar waarmee kunnen we dan wél aan 

de slag?

exaMenset

Diplomabeslissingen worden genomen aan de hand 

van een methodemix van examens. Voor bijvoorbeeld 

Verkoopspecialist Detailhandel bestaat de methode-

mix uit vijf theorie-examens, vier praktijkexamens en 

een werkstuk. Op basis van deze tien examens krijgt 

een student wel of geen diploma. Het is handig om 

met een enkel woord over al die examens te praten. 

Daarvoor gebruiken we het woord examenset. De term 

examenset omvat elke willekeurige samenstelling van 

minimaal twee examens. De examens in een examen-

set kunnen theorie-examens, praktijkexamens of een 

mix daarvan zijn. 

ClassifiCatie aCCuraatHeid

Classificatie accuraatheid zegt niets anders dan: delen 

we de kandidaten in de juiste categorieën in? Twee 

belangrijke categorieën zijn bijvoorbeeld: verdient een 

diploma en verdient geen diploma. Een meer formele 

definitie van classificatie accuraatheid is: ‘de mate van 

overlap tussen een beslissing gebaseerd op de geobser-

veerde score en de beslissing die zou zijn genomen op 

basis van een score zonder enige meetfout’ (Hambleton 

& Novick, 1973).

Er bestaat alleen geen meting, en dus geen examen, 

zonder meetfout. Daardoor zullen misclassificaties altijd 

voorkomen: kandidaten worden in een onjuiste cate-

gorie ingedeeld. Er zullen dus altijd valse negatieven 

zijn: studenten die zakken voor een examen, terwijl ze 

voldoende competentie bezitten. Maar ook zijn er altijd 

valse positieven: studenten die een examen halen, ter-

wijl ze eigenlijk niet voldoende competentie bezitten. 

Dit noemen we misclassificaties. Deze misclassificaties 

zijn overal te vinden waar de scores van een examen 

afwijken van de scores van een examen zonder meet-

fout. Figuur 1 verduidelijkt dit. De twee vakjes ‘goede 

diplomabeslissing’ tellen samen op tot een percentage 

van alle ingedeelde studenten. Dit percentage is de clas-

sificatie accuraatheid.

Meten van examenkwaliteit

Inhoud

Meten van examenkwaliteit 3

Onderzoek 6

Cesuren 7

Uitslagregels 10

Invloeden op classificatie accuraatheid 15

Literatuur 16

Er bestaat alleen geen meting, en dus 

geen examen, zonder meetfout. 

Inhoud

Meten van examenkwaliteit 3

Onderzoek 6

Cesuren 7

Uitslagregels  10

Invloeden van classificatie accuraatheid 15

Literatuur  16
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Figuur 1 – Misclassificaties

Student krijgt diploma Student krijgt geen diploma

Student is competent juiste diplomabeslissing misclassificatie: vals negatief

Student is incompetent misclassificatie: vals positief juiste diplomabeslissing

KniKKers sorteren

In essentie is de beslissing die we in het mbo willen 

nemen dichotoom: een student verdient een diploma 

of een student verdient geen diploma. In statistische 

termen klinkt dat als: ‘een student valt boven of onder 

een afgesproken grens’. Examens zijn daarom clas-

sificatie instrumenten. Men gebruikt examens om 

te bepalen of een student boven of onder de grens 

geplaatst moet worden.

 

Je kunt dit vergelijken met een sorteermachine voor 

knikkers. Knikkers staan hier voor studenten en jij 

bent de assessor, die cijfers uitdeelt. Stel dat je een 

grote bak met knikkers hebt. De knikkers hebben veel 

verschillende maten en je wilt alle knikkers met een 

doorsnede van halve centimeter of kleiner rood ver-

ven. Alle knikkers die groter zijn, wil je blauw verven. 

Je moet de knikkers dan dus sorteren. Je laat de knik-

kers dan een ‘examen’ afleggen: je meet ze of je schat 

in of ze groter of kleiner dan een halve centimeter zijn 

(dit is vergelijkbaar met de assessor die studenten 

beoordeeld.) Alle kleine knikkers horen na je examen 

in het rode bakje te liggen en alle grote knikkers in het 

blauwe bakje. Omdat je examen een zekere meetfout 

bevat, ligt een aantal knikkers in het verkeerde bakje. 

Als het belangrijk is dat er weinig knikkers in de verkeer-

de bakjes liggen, kun je de meting een aantal keer uit-

voeren. Je bekijkt dan voor elke knikker aan het eind hoe 

vaak er ‘rood’ en hoe vaak er ‘blauw’ uit het examen 

kwam. Je kiest dan voor de bak (kleur) die het vaakst 

werd aangeraden.

 

Omdat kennis, vaardigheden en competenties een stuk 

moeilijker te meten zijn dan de doorsnede van een knik-

ker, ligt het voor de hand dat daar meetfouten worden 

gemaakt. Daarom wordt een diplomabeslissing geba-

seerd op een examenset en niet op een enkel examen. 

Het classificatieprobleem wordt hierdoor anders. De 

classificatie die van belang is, ligt dan niet meer bij een 

enkel examen, maar bij de examenset. Het is daarom 

interessant om de classificatie accuraatheid van de exa-

menset te bekijken. Dit gebeurt eigenlijk nooit, omdat 

we zijn gefocust op de losse examens. Het belang van de 

examenset als geheel wordt niet altijd gezien.

de uitslagregel

In figuur 2 is te zien met welke drie regels een exa-

menmaker te maken heeft. Een examenset leidt in de 

figuur tot een diploma. De figuur begint met een aan-

tal observaties. Observaties kunnen zowel beantwoor-

de vragen als praktijkobservaties zijn. Op basis van 

losse observaties nemen we nooit direct een diploma-

beslissing. Je kunt het vergelijken met een portfolio 

waaraan nog geen punten zijn toegekend. Er zijn mis-

schien los beantwoorde vragen en videofragmenten 

van praktijktoetsen.

Een aantal observaties vatten we daarom samen in een 

score. Een scoringsregel beschrijft hoe je van een speci-

fieke observatie tot een score komt. Voor praktijktoetsen 

zijn dit criteria, die de beoordelaar kan vergelijken met de 

observatie (voor theorietoetsen is de scoringsregel vast-

gelegd in het scoringsvoorschrift). Deze stap wordt zo 

vaak herhaald als er observaties in een examenset zitten. 

Vervolgens heb je een ruwe score. Vanuit een score 

wordt bepaald of een student een examen heeft gehaald 

of niet. De beslisregel specificeert bij welke score je 

welk cijfer of oordeel toekent, en dus bij welke score de 

student een voldoende krijgt. Deze stap wordt herhaald 

voor elk examen in een examenset.

Er is nog een laatste regel in het schema. Dit is een regel 

die altijd vastligt, maar waarmee men veel minder vaak 

te maken heeft. De uitslagregel bepaalt of iemand 

op basis van de resultaten van alle losse examens in de 

examenset een diploma krijgt of niet. De regel beschrijft 

dus hoe je van alle examens naar een diplomabeslissing 

gaat. Deze laatste regel wordt soms ‘vergeten’ en alleen 

impliciet gebruikt.

Figuur 2 – Schema van hoe observaties tot een diplomabeslissing leiden

Observatie Score

Examen

Diploma

scoringsregel

beslisregel

uitslagregel

he
rh

aa
l

herhaal
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Onderzoek
Om dit onderzoek te kunnen doen, heeft een aan-

tal onderwijsinstellingen1 dataverzameling mogelijk 

gemaakt. Er zijn data verzameld van de praktijktoetsen 

van de opleidingen Verkoopspecialist, Eerste Verkoper 

en Manager Handel. Deze opleidingen hebben voor 

een deel overlap in de praktijkbeoordelingen. Alleen de 

overlappende delen zijn gebruikt. De examenset bestaat 

uit vier praktijkexamens voor de vier kerntaken van de 

Verkoopspecialist.

1 Grote dank gaat uit naar het ROC Nijmegen, het ROC van 
Amsterdam, ROC Friese Poort, Albeda College en ROC Landstede. 
Zonder data is er tenslotte geen onderzoek.

dataverzaMeling

De examenset waarvan data zijn verzameld, bestaat uit 

vier praktijkexamens.

•	 	Kerntaak	1	–	Verzorgt	de	ontvangst	en	verwerking	

van goederen

•	 Kerntaak	2	–	Verkoopt,	adviseert	en	verleent	service

•	 	Kerntaak	3	–	Handelt	verkooptransacties	af	en/of	

leidt deze

•	 Kerntaak	4	–	Optimaliseert	verkoop	en	assortiment	

Elk praktijkexamen bestaat weer uit een set observaties 

van beoordelingscriteria. Deze criteria worden gebruikt 

als de items van het rekenmodel waarop de analyse is 

gebaseerd2. Figuur 3 laat een voorbeeld van een deel 

van een van de praktijkexamens zien. 

2 Voor de uitgebreide uitleg van dataverzameling en analyse ver-
wijzen	we	de	lezer	naar	het	volledige	onderzoeksverslag	op	http://
www.kch.nl/	

Cesuren
Met cesuur wordt de beslisregel uit figuur 2 bedoeld. 

Het belangrijkste aspect daarbij is de grens tussen onvol-

doende en voldoende voor losse examens. De beslissing 

is in dit geval of een student aan de onvoldoende of vol-

doende kant van de grens valt. Dit lijkt op de beslissing 

voor een examenset, maar dan voor slechts één examen. 

De cesuur voor de examens is ook van invloed op de 

classificatie accuraatheid van de examenset.

norM-gerefereerde en CriteriuM-

gerefereerde Cesuren

De cesuren zijn een van tevoren vastgestelde grens 

tussen voldoende en onvoldoende voor een bepaald 

examen. Er bestaan twee soorten cesuren: een norm-

gerefereerde cesuur en een criterium-gerefereerde 

cesuur. Een norm-gerefereerde cesuur bepaalt hoe-

veel procent van de studenten moet slagen. Een cri-

terium-gerefereerde cesuur bepaalt hoeveel procent 

van de vragen de studenten goed moeten hebben om 

te slagen.

 

In het mbo wordt normaal gesproken gewerkt met cri-

terium-gerefereerde cesuren. We willen graag dat stu-

denten een bepaald deel van de stof beheersen. Over 

de stof maken we met toetsmatrijzen een verdeling. 

Een examen gaat dan voor een vast percentage over 

bepaalde onderdelen van de stof en het aantal vragen 

ligt meestal ook vast. De cesuur vertelt ons dan hoe-

veel vragen van het theorie-examen voldoende gemaakt 

moeten worden. Voor praktijkexamens vertelt de cesuur 

ons hoeveel criteria voldoende beoordeeld moeten zijn 

om het examen af te leggen met een voldoende. De hui-

dige cesuur ligt bij 60% van de leerstof (er slaagt onge-

veer 80% van de studenten bij deze cesuur).

reKentoetsen 

Als een cesuur erg extreem is, zijn er geen misclassifi-

caties (Lee, 2008). Met erg extreem wordt bedoeld dat 

de cesuur buiten het bereik van de vaardigheid van de 

doelpopulatie ligt. Bijvoorbeeld; stel je voor dat je de 

rekenvaardigheid van vierdejaars mbo-ers wil meten. 

Je gebruikt daar een rekentoets voor die eigenlijk voor 

kleuters was gemaakt. De mbo-ers zijn de doelpopula-

tie. Als je de cesuur voor de kleuters aanhoudt, dan ver-

wacht je dat alle mbo-ers een voldoende krijgen. Er zou-

den geen mbo-ers moeten zijn die nog op kleuterniveau 

rekenen. In dat geval zijn er dus geen misclassificaties. 

 

Ook andersom zijn die er niet. Stel dat je wilt weten hoe 

goed kleuters zijn in het samenstellen van een bedrijfs-

plan. Je gebruikt hiervoor een praktijkexamen voor 

vestigingsmanager groothandel. Dat is natuurlijk een te 

moeilijk examen voor de kleuters. Je verwacht dus dat 

ze allemaal een onvoldoende halen. De vaardigheid ligt 

ver onder de cesuur. Ook hier is er 100% classificatie 

accuraatheid. Alle kleuters zijn ingedeeld aan de juiste 

kant van de cesuur.

vaardigHeid van de student

Studenten die een vaardigheid hebben die ver van de 

cesuur af ligt, zijn gemakkelijker aan de goede kant van 

de cesuur te plaatsen dan studenten die een vaardigheid 

hebben die dicht bij de cesuur ligt (Martineau, 2007). 

Van sommige studenten kun je goed zien dat ze een 

bepaalde competentie nog niet beheersen. Duidelijk is 

dat zij nog onvoldoende competent zijn. Als je zo’n stu-

dent examineert, is dat gemakkelijk en er zal niet snel 

een foute beslissing worden genomen. Net als bij de 

kleuters is er geen twijfel mogelijk dat ze onvoldoende 

De examenset bestaat uit vier 

praktijkexamens voor de vier kerntaken 

van de Verkoopspecialist.
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Figuur 3 – Voorbeeld van observatiecriteria van het praktijkexamen(vormen samen één item)s

Omcirkel per competentie uw oordeel:

Competentie: Kwaliteit leveren

De deelnemer ...
•	 controleert	zorgvuldig	en	systematisch	de	voorraad.
•	 controleert	zorgvuldig	en	systematisch	de	bijbehorende	gegevens.
•	 signaleert	afwijkingen	op	tijd.
•	 plaatst	de	bestelling	zorgvuldig.
•	 	zorgt	ervoor	dat	er	geen	verschil	is	tussen	de	ingeschatte	artikelen	die	nodig	zijn	

en de daadwerkelijk bestelde artikelen.

onvoldoende 0

voldoende 1

goed 2

zeer goed 3



competentie bezitten. Ook als een student juist uit-

blinkt in een bepaalde competentie, is het gemakkelijk 

om een praktijkexamen in te vullen en is het onwaar-

schijnlijk dat de student een onvoldoende krijgt. Dat lijkt 

op de mbo-ers die de rekentoets voor kleuters doen. 

 

Als een student een vaardigheid heeft die dicht bij de 

cesuur ligt, wordt het moeilijker om hem te beoordelen. 

Een beoordelaar moet voor een juiste beoordeling dan 

ook vertrouwen op de omschrijvingen van de criteria in 

het praktijkexamen. Het is moeilijk om van tevoren in 

te schatten wat het oordeel zal zijn. De student hangt 

op net een onvoldoende of net een voldoende. Bij zo’n 

student is het gemakkelijker voor te stellen dat er een 

verkeerde beslissing genomen wordt. Een enkel crite-

rium dat anders wordt beoordeeld, kan al leiden tot een 

andere beslissing.

effeCt van Cesuur op ClassifiCatie 

aCCuraatHeid

Figuur 4 laat de classificatie accuraatheid zien van de 

hele examenset. De cesuren voor de losse examens zijn 

steeds aan elkaar gelijk. Het is te zien dat we de hoogste 

classificatie accuraatheid vinden bij de extremen, waar 

of iedereen, of juist niemand zijn diploma haalt. We had-

den dit ook al voorzien. Tenslotte maak je geen classifi-

catie fouten met een examenset die ver boven, of juist 

ver onder, de vaardigheid van de doelpopulatie ligt. De 

voorbeelden zijn een kleutertoets aan mbo-ers en een 

mbo-toets aan kleuters. We verwachtten al dat bij de 

hele lage cesuren (waar maar 5% een diploma krijgt) 

en hele hoge cesuren (waar 95% een diploma krijgt) de 

classificatie accuraatheid hoog is. 

De cesuur die KCH Examens op dit moment hanteert is 

in figuur 4 blauw gekleurd. Bij deze cesuur (60% van de 

leerstof) haalt ongeveer 80% van de leerlingen zijn diplo-

ma. Het valt direct op dat rond die cesuur ook de laagste 

classificatie accuraatheid wordt gezien. We verwacht-

ten dit, omdat studenten die een vaardigheid dicht bij de 

cesuur hebben moeilijker op de goede plek te plaatsen 

zijn. Dat de cesuur en de dip samenvallen kan twee ach-

terliggende oorzaken hebben. Doordat het goed bekend 

is wat er van de studenten wordt verwacht, kan het zo 

zijn dat studenten naar de cesuur toe leren. Dit kan zowel 

vanuit de studenten gebeuren, maar ook onderwijsin-

stellingen en leerbedrijven kunnen studenten stimuleren 

om dit niveau te halen. Het kan ook zo zijn dat de exa-

mensets goed passen bij wat de studenten van nature 

aan vaardigheden en kennis opdoen tijdens hun studie. 

 

Zolang de cesuur van de examensets het gewenste 

niveau weerspiegelt, hoeft dit geen probleem te zijn. 

Sterker nog, aangezien er zeker in het mbo sprake is van 

opbrengstgericht werken (in het Engels ook wel ‘tea-

ching to the test’) genoemd, is dit een gewenst effect. 

Het brengt echter de vraag met zich mee hoeveel mis-

classificaties we dan maken en of dat aanvaardbaar is 

of niet. Mocht het aantal misclassificaties ontoelaatbaar 

hoog zijn, dan zou naar maatregelen gekeken kunnen 

worden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er wordt 

ingezet op een hoger niveau van de studenten. Om een 

meer accurate meting te krijgen, zouden onderwijs-

instellingen dus kunnen proberen om studenten veel 

hoger op te leiden dan het doelniveau. 

Een zeer extreme cesuur, waarbij bijvoorbeeld iedereen 

slaagt, is meestal niet wenselijk in het onderwijs, omdat 

dit een erg hoog niveau van de studenten vereist, of een 

onredelijk lage cesuur. Het eerste lijkt op het geven van 

mbo examens (en diploma’s) aan hbo-ers, het tweede 

is in de trant van kleutertoetsen als mbo afsluiting. 

Beide gevallen doen geen recht aan de studenten. Een 

andere oplossing zou kunnen zijn om niemand meer een 

diploma te geven. Dat zou analoog zijn met het geven 

van mbo examens aan kleuters. Ook dit levert niet het 

gewenste resultaat. We willen immers adequaat opge-

leide beginnende beroepsbeoefenaren. 

80

90

100%

compensatorischcomplementair: 
2 compensaties

complementair: 
1 compensatie

conjunctief

 5,0 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 huidige 87,5 95,0%
        cesuur 

Figuur 4 – Resultaten gerangschikt naar opgelegde cesuur 

Let op dat de grafiek begint bij 80%, en niet bij 0%. De blauwe balkjes geven de classificatie accuraatheid weer 

voor de cesuur die KCH Examens op dit moment hanteert. De cesuur is in absolute termen 60% van de leerstof. In 

de doelpopulatie slaagt bijna 80% bij deze cesuur voor een diploma. De termen conjunctief, complementair en com-

pensatorisch worden in het volgende hoofdstuk uitgelegd.

We vinden de hoogste classificatie 

accuraatheid bij de extremen, waar 

of iedereen, of juist niemand zijn 

diploma haalt.
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satie betekent dat voor elk examen een voldoende 

moet worden gehaald, maar er hoeven geen perfecte 

scores te worden behaald. Bij volledige compensatie 

hoeft een student alleen gemiddeld voor alle examens 

een voldoende te halen. Daartussenin mochten stu-

denten ofwel één, ofwel twee punten compenseren. 

 

Hieronder staan de vier omschrijvingen van de uitslag-

regels verder uitgelegd. Een student doet een examen 

voor elk van de vier kerntaken3. Voor elk examen kan  

3 zie onder kopje ‘Onderzoek’

hij minimaal 0 en maximaal 5 punten halen. De cesuur 

voor alle examens is op 3 punten gelegd. Heeft een 

student 3 punten, dan heeft hij een voldoende voor het 

examen. Heeft een student 2 punten, dan heeft hij een 

onvoldoende. Per uitslagregel wordt er uitgelegd of er 

iets gecompenseerd mag worden en hoeveel er gecom-

penseerd mag worden. De voorbeelden zijn denkbeel-

dige studenten die op basis van hun vier cijfers (voor 

de vier examens) wel of geen diploma zouden krijgen. 

Conjunctieve uitslagregel – geen compensatie

Voorbeeld wel een diploma Voorbeeld geen diploma

De student moet voor elk examen minimaal 3 punten halen, en dus minimaal 12 punten voor de examenset. Als hij 

voor één examen of meerdere examens een onvoldoende haalt, krijgt hij geen diploma (zelfs niet bij meer dan 12 

punten totaal).

3 5
3 5

3 5
3 2      

Uitslagregels
Omdat we de cesuur maar tot op beperkte hoogte kun-

nen veranderen, is er in het onderzoek ook gekeken naar 

uitslagregels voor de examenset. Er is daar al eerder 

naar gekeken. Dat betrof de verschillende mogelijkhe-

den voor compensatie binnen de centrale examens van 

het middelbaar onderwijs (Van Rijn, Béguin & Verstra-

len, 2009; Verstralen, 2009a). Uit deze studies blijkt 

dat classificatie accuraatheid wordt beïnvloed door de 

gebruikte uitslagregel. Hoe meer mogelijkheid tot com-

penseren, hoe hoger de classificatie accuraatheid. Het 

is de verwachting dat dit altijd geldt. Als het zo is, dan 

zouden we het effect moeten terugzien, ongeacht welke 

cesuur wordt gehanteerd. Ergens is het ook logisch dat 

het zo werkt. Wat er met compensatie namelijk gebeurt, 

is dat je de examens min of meer samenneemt en gaat 

zien als één groot examen. De betrouwbaarheid van de 

examenset gaat dan omhoog, omdat de toetslengte 

van de examenset omhoog gaat (Gatti & Buckendahl, 

2006). Een betrouwbaarder examen meet preciezer, 

waardoor je minder misclassificaties maakt en dus een 

hogere classificatie accuraatheid bereikt.

typen uitslagregels

De uitslagregel specificeert hoe de resultaten op de 

verschillende examens gecombineerd moeten worden 

tot één beslissing voor de hele examenset. Deze regels 

schrijven voor hoeveel compensatie er mogelijk is. Dat 

wil zeggen: of en hoe een student een onvoldoende 

voor een examen kan ophalen met een ander examen. Er 

zijn drie ‘smaken’ van uitslagregels: conjunctieve, com-

plementaire en compensatorische uitslagregels (zie ook 

Van Rijn et al., 2009). Conjunctieve regels: je mag 

nooit compenseren. Studenten moeten voor elk examen 

in de examenset een voldoende halen. Complemen-

taire regels: er is enige mate van compensatie moge-

lijk, maar er is precies omschreven hoeveel compensa-

tie nog toelaatbaar is en bij hoeveel onvoldoendes de 

student geen diploma meer krijgt. Compensatorische 

regels: studenten moeten voor alle examens in een 

examenset gemiddeld een voldoende halen.

gebruiK uitslagregels

Conjunctieve en complementaire regels worden vaak 

gebruikt als er een minimumniveau van de studen-

ten wordt verwacht. Compensatorische regels worden 

gebruikt op het moment dat men kan stellen dat het 

redelijk is om een bepaalde competentie met een andere 

te compenseren. Er zijn veel verschillende compensato-

rische regels denkbaar, afhankelijk van het aantal exa-

mens in de examenset en de bereidheid om compensatie 

toe te laten (Hambleton, Jaeger, Plake & Mills, 2000). 

 

In het onderzoek werden alle drie de soorten regels 

gebruikt, oplopend van weinig naar veel compensa-

tiemogelijkheid. Op deze manier kunnen we zien hoe 

compenseren tussen examens binnen een examenset, 

de classificatie accuraatheid beïnvloedt. In totaal wer-

den vier verschillende uitslagregels met elkaar verge-

leken: één conjunctieve regel, twee complementaire 

regels en één compensatorische regel. Geen compen-

Een langere examenset meet preciezer, 

waardoor je minder misclassificaties 

maakt en dus een hogere classificatie 

accuraatheid bereikt.
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Complementaire regel 1 – 1 compensatie mogelijk

Voorbeeld wel een diploma Voorbeeld geen diploma

De student moet in totaal minimaal 12 punten halen. Er mag één 2 gecompenseerd worden. Daar staat minimaal 

één 4 of 5 tegenover.

Complementaire regel 2 – 2 compensaties mogelijk

Voorbeeld wel een diploma Voorbeeld geen diploma

De student moet in totaal minimaal 12 punten halen. Er mag één 1 of twee 2-en worden gecompenseerd. Daar staat 

dan minimaal één 5 of twee 4-en tegenover.

Compensatorische uitslagregel – gemiddeld voldoende

Voorbeeld wel een diploma Voorbeeld geen diploma

De student moet in totaal gemiddeld 12 punten halen. Ook een 0 mag worden gecompenseerd.

4 5
3 5

3 5
2 1      

4 3
4 3

4 3
0 2      

4 5
4 5

3 5
1 0      

effeCt van uitslagregel  

op ClassifiCatie aCCuraatHeid

Om te kijken naar de invloed van de uitslagregel, is het 

interessant om in te zoomen op de huidige cesuur. Dan 

kunnen we zien wat de kleinste maatregel, namelijk 

aanpassen van het compensatiebeleid, doet met de clas-

sificatie accuraatheid. Figuur 5 laat dit zien. Het ligt voor 

de hand om naar de huidige cesuur te kijken, omdat er 

opbrengstgericht wordt gewerkt.

Figuur 5 – Resultaten voor uitslagregels bij de huidige cesuur
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De condities zijn van links naar rechts gerangschikt 

van geen compensatie naar volledige compensatie. De 

balkjes geven de classificatie accuraatheid weer voor 

de cesuur die KCH Examens op dit moment hanteert. 

De cesuur is in absolute termen 60% van de leerstof. 

In de doelpopulatie slaagt bijna 80% bij deze cesuur 

voor een diploma.
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Als we kijken naar figuur 5, kunnen we goed zien dat de 

classificatie accuraatheid voor alle condities behoorlijk 

hoog is. In het meest ongunstige geval (geen compen-

satie tussen examens) is de classificatie accuraatheid 

88%. Dat betekent dat zo’n 12% van de studenten 

onterecht slaagt of onterecht zakt. Dit kan nog worden 

verminderd met 5%. In de meest compensatorische 

conditie, stijgt de classificatie accuraatheid naar 93%. 

Hier krijgt dus nog maar 7% van de studenten onterecht 

een diploma of onterecht geen diploma. Ook interes-

sant is dat de grootste winst wordt geboekt van ‘geen 

enkele compensatie’ naar ‘enige compensatie’ (verschil 

van 91% - 88%= 3%). Dit is geen verrassend resul-

taat omdat compensatie in essentie de examens ver-

lengt en dus betrouwbaarder meten mogelijk maakt. 

Door de hogere betrouwbaarheid is de examenset 

beter in staat studenten in het goede ‘bakje’ te leggen.  

 

Dit zou een reden kunnen zijn om meer compensatie 

tussen examens toe te staan. Het is hierbij de vraag wat 

er voorrang moet krijgen: een minimum niveau van de 

studenten per examen, of meer studenten die juist wor-

den geclassificeerd. Dat laatste houdt in dat er zowel 

meer studenten zullen zijn die terecht een diploma 

krijgen, als dat er minder studenten zijn die onterecht 

een diploma krijgen. Zeker gezien het aantal studenten, 

Invloeden op classificatie accuraatheid
De resultaten laten zien dat classificatie accuraatheid 

van examensets wordt beïnvloed door de cesuren van 

de losse examens en de gehanteerde uitslagregel. Deze 

drie invloeden werken hetzelfde voor losse examens 

als voor de examenset. Dat is goed nieuws, want dat 

betekent dat we een groot aantal aanbevelingen direct 

kunnen overnemen. Uiteraard blijft de kwaliteit van de 

examenset altijd nauw verbonden met de kwaliteit en de 

hoeveelheid van examens in de examenset.

extreMe Cesuren

Het blijkt verder dat extreme cesuren (waarbij bijna geen 

enkele student een diploma krijgt, of juist bijna ieder-

een) de classificatie accuraatheid sterk verhogen. In de 

praktijk is dit niet realistisch. Hooguit als er een kleine 

groep studenten geselecteerd wordt, bijvoorbeeld de 

top 10 studenten, is het interessant om met zo’n cesuur 

te werken. In het onderwijs is een vaststaande criterium-

gerichte cesuur de meest voorkomende. Het zou erg 

veel werk, en erg inefficiënt zijn om examensets te 

maken die geheel buiten de bedoelde vaardigheid nog 

goed kunnen meten. 

laten CoMpenseren tussen exaMens…

Verder laat dit onderzoek zien dat compenseren tussen 

de verschillende examens in de examenset de classificatie 

accuraatheid verhoogt. Compenseren, zowel binnen één 

examen, als binnen de hele examenset, is een factor waar 

examenmakers of onderwijsinstellingen altijd invloed op 

hebben. Er zijn verschillende redenen waarom je wel of 

geen compensatie zou willen toelaten. Een reden om 

compensatie toe te staan is het verhogen van de clas-

sificatie accuraatheid. Daarnaast lijkt het redelijk om 

de meetfout in de relatief korte examens die we in het 

mbo tegenkomen te verminderen door compensatie toe 

te staan. Bovendien kan het oneerlijk lijken om een zeer 

goede student zijn of haar diploma niet te laten halen, 

omdat er één examen niet goed ging. Een examenset 

meet over het algemeen accurater dan losse examens. 

Focussen op de examenset betekent dat de vraag hoe 

vaardig studenten exact zijn ondergeschikt raakt aan de 

vraag of studenten een diploma verdienen of niet.

…of niet laten CoMpenseren

Toch zijn er ook redenen om conjunctieve examensets 

te gebruiken. In sommige beroepen is het zeer belang-

rijk om alle onderdelen van de examens voldoende te 

maken. In de zorg en bij de politie is dit bijvoorbeeld 

sterk het geval. We willen immers geen verpleger aan 

ons bed die niet weet hoe een infuusnaald moet worden 

ingebracht. Verder is het heel gemakkelijk om uitslagen 

te berekenen van een conjunctieve examenset. (En 

tijd is geld.) Niet onbelangrijk is dat een conjunctieve 

beslisregel eenvoudig is uit te leggen. Beoordelaars 

maken minder optelfouten. Studenten weten meteen 

wat er wordt verwacht.

Meer lezen

Het volledige onderzoeksverslag is te lezen op  

www.kchexamens.nl. De engelstalige wetenschappe-

lijke publicatie is terug te vinden als hoofdstuk 10 in Psy-

chometrics	in	Practice	at	RCEC,	op:	http://www.rcec.nl/

publicaties/overige%20publicaties/boekPS.pdf.	

kan het de moeite waard zijn om, in ieder geval deels, 

compensatie toe te staan binnen één examenset. Echter, 

examenmakers moeten goed afstemmen met de onder-

wijsinstellingen en de beroepspraktijk of het wenselijk is 

dat bepaalde onderdelen onvoldoende kunnen worden 

gemaakt. Inhoudelijke argumenten (en dus inhoudsva-

liditeit) wegen meestal zwaarder dan classificatie accu-

raatheid.

Een examenset meet over het algemeen 

accurater dan losse examens. 

Dit is geen verrassend resultaat omdat 

compensatie in essentie de examens 

verlengt en dus betrouwbaarder meten 

mogelijk maakt. 
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voorbeHoud

De resultaten van dit onderzoek zijn niet alleszeggend. Er is onderzoek gedaan bij een subpopulatie van het handels-

onderwijs (n=188). Bij een strengere cesuur, zouden minder studenten slagen en de gemeten classificatie accuraat-

heid dalen. 
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