
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effecten van de vernieuwde tweede fase op de prestaties van leerlingen in het 

voortgezet onderwijs 

  

Een vergelijking op basis van eindexamenresultaten 

 

 

 

 

 

Jos Keuning  

Anton Béguin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cito 

Arnhem, 2011  



2 
 

Samenvatting 
 

Er is onderzocht wat het effect is van de doorgevoerde vernieuwingen in de tweede fase van het voortgezet 

onderwijs op de eindexamenprestaties van HAVO- en VWO-leerlingen in de vakken Nederlands, wiskunde 

en Engels. Voor het onderzoek in HAVO-5 zijn vergelijkingen gemaakt tussen de examenresultaten uit 

schooljaar 2006/2007 (oude examenprogramma) en 2009/2010 (nieuwe examenprogramma). Voor het 

onderzoek in VWO-6 is uitgegaan van de examenresultaten uit de daaropvolgende schooljaren. Om 

zinvolle vergelijkingen te kunnen maken tussen examenresultaten uit verschillende jaren is een inhoudelijke 

equivaleringsprocedure op basis van expertoordelen uitgevoerd. Aan experts op het gebied van wiskunde, 

Nederlands, en Engels is gevraagd om de opgaven uit de examens die met elkaar vergeleken worden, te 

ordenen van gemakkelijk naar moeilijk. Op basis van de rangordeningen van de experts en het BTL-model 

voor paarsgewijze vergelijking is vervolgens een verschuifparameter geschat. Met behulp van de 

verschuifparameter kan een nieuw examen vertaald worden naar de meetschaal van een oud examen. 

Daarna kunnen oude en nieuwe examenresultaten met elkaar vergeleken worden, omdat we de resultaten 

die leerlingen behaald hebben op de nieuwe examens via de verschuifparameters corrigeren voor 

verschillen in moeilijkheidsgraad.  

 

De analyses lieten een gedifferentieerd beeld zien. Zowel HAVO- als VWO-leerlingen zijn ná invoering van 

de nieuwe wetgeving naar verwachting gemiddeld beter gaan presteren op de oude examens  Nederlands, 

wiskunde A1,2 en wiskunde B1 dan de leerlingen die deze examens vóór de invoering van de nieuwe 

wetgeving gemaakt hebben. De betere prestaties van de nieuwe wiskunde B-leerlingen op het oude B1-

examen zijn mogelijkerwijs te verklaren vanuit de inhoud. Het oude B1-examen was namelijk een mix van 

onderdelen uit het A- en het B-programma met bijvoorbeeld een onderdeel Statistiek. Het huidige B-

programma heeft meer focus waardoor de nieuwe wiskunde B-leerlingen mogelijk minder moeite hebben 

met de ‘echte B’-onderdelen uit het B1-examen dan de oude wiskunde B1-leerlingen. Bij een aantal andere 

vakken kwam er een teruggang in prestatie aan het licht. Nieuwe wiskunde A-leerlingen presteren minder 

goed dan de oude wiskunde B1-leerlingen en dezelfde dalende trend was zichtbaar als we de prestaties 

van de nieuwe wiskunde B-leerlingen vergeleken met de prestaties van de oude wiskunde B1,2-leerlingen. 

De teruggang in prestatie van nieuwe wiskunde A-leerlingen in vergelijking met de oude wiskunde B1-

leerlingen is mogelijk ook vanuit de inhoud te verklaren. De leerlingen die het nieuwe wiskunde A-

programma volgen komen immers minder in aanraking met bepaalde bèta onderdelen, terwijl kennis over 

die onderdelen wel vereist is voor het maken van (delen van) het oude B1-examen.  

 

Ook bij het vak Engels kwam naar voren dat de prestaties van zowel HAVO- als VWO-leerlingen ná 

invoering van de vernieuwde tweede fase wat zijn teruggelopen. Als we de rangordeningen van alle experts 

in beschouwing namen en ons bij de vergelijking baseerden op de overall verschuifparameter, dan kwam er 

in de HAVO een zeer kleine achteruitgang aan het licht en in het VWO een wat grotere achteruitgang. Ten 

slotte bleken VWO-leerlingen die het nieuwe wiskunde C programma volgen naar verwachting beter te 

presteren op het oude wiskunde A1-examen dan de A1-leerlingen die dit examen in schooljaar 2007/2008 

gemaakt hebben. Samenvattend lijkt het er dus op dat de vernieuwde wetgeving voor de tweede fase van 

het voortgezet onderwijs vaak een positieve, en soms een negatieve, uitwerking heeft gehad op de 

prestaties van leerlingen. De resultaten moeten echter wel met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd 

worden. De equivalering heeft namelijk plaatsgevonden op basis van expertoordelen. Er kan uitsluitend 

staat gemaakt worden op de resultaten als de oordelen van de experts over de moeilijkheidsgraad van de 

examenopgaven een zekere mate van overeenstemming kennen. In het VWO bleek dit doorgaans het 

geval te zijn, maar in de HAVO liepen de beoordelingen van de experts bij het examen Engels en enkele 

examens wiskunde sterk uiteen. Het is problematisch om de mate van voor- of achteruitgang op basis van 

de gevolgde procedure te kwantificeren.  
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1. Inleiding 
 

In schooljaar 2007/2008 zijn HAVO- en VWO-leerlingen begonnen in de vernieuwde tweede fase. In de 

vernieuwde tweede fase is er niet alleen sprake van een aangepaste profielstructuur, maar ook van 

examenprogramma’s die een principieel ander karakter hebben dan de programma’s tot dusver. Een 

wezenlijk nieuw aspect van álle examenprogramma’s voor HAVO en VWO is de toegenomen ruimte voor 

scholen om eigen keuzes te maken. Wat betreft de examenprogramma’s geldt dit zowel voor de vorm, 

alsook in belangrijke mate voor de inhoud van die programma’s. Op die manier wordt het voor scholen 

beter mogelijk om onderwijs te verzorgen dat past bij de eigen wensen en opvattingen, de eigen 

schoolsituatie, de eigen leerlingen etc., zodat de eigen schoolontwikkeling daarmee gestimuleerd en 

ondersteund kan worden. 

 

Er is onderzocht wat het effect van de doorgevoerde vernieuwingen is op de examenprestaties van HAVO-

5 en VWO-6 leerlingen. Voor het onderzoek in HAVO-5 zijn vergelijkingen gemaakt tussen de 

examenresultaten uit schooljaar 2006/2007 (oude examenprogramma) en 2009/2010 (nieuwe 

examenprogramma). Voor het onderzoek in VWO-6 is uitgegaan van de examenresultaten uit de 

daaropvolgende schooljaren. In beide onderzoeken zijn de vakken Nederlands, wiskunde en Engels 

betrokken. De examens uit de verschillende schooljaren liggen niet op dezelfde onderliggende meetschaal. 

Daarom zijn de examenresultaten eerst op dezelfde meetschaal geplaatst via een inhoudelijke 

equivaleringsprocedure op basis van expertoordelen voordat de prestatievergelijking is gemaakt. Voor de 

vakken Nederlands en Engels is de prestatievergelijking tevens gemaakt op basis van de equivalering die 

standaard in elk schooljaar plaatsvindt. Voor het vak wiskunde behoort deze tweede stap niet tot de 

mogelijkheden, omdat de oude programma’s wiskunde teveel verschillen van de nieuwe programma’s.  

 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de werkwijze die gevolgd is bij het analyseren van de examenresultaten. 

Er wordt aandacht besteed aan het design, de omvang en samenstelling van de onderzoeksgroep en de 

equivaleringsprocedure die gevolgd is om de resultaten op de examens uit de verschillende schooljaren 

vergelijkbaar te maken. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden voor de vakken Nederlands, wiskunde en 

Engels de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde vergelijkingen tussen de prestaties op de oude en 

nieuwe examens. In het laatste hoofdstuk van dit rapport worden de belangrijkste conclusies van het 

onderzoek op een rij gezet. 

 

 

2. Methode van onderzoek 
 

2.1 Design 

 

In schooljaar 2007/2008 is de wet Aanpassing profielen tweede fase HAVO en VWO in werking getreden. 

Vanaf dat moment kregen alle leerlingen in het vierde leerjaar met de vernieuwingen te maken. De 

leerlingen in de hogere leerjaren zijn binnen het oude systeem gebleven en hebben dus ook examens 

volgens de oude programma’s afgelegd. Pas in schooljaar 2008/2009 was er in de HAVO voor het eerst 

sprake van centrale examens die afgestemd waren op de nieuwe wetgeving; VWO volgde een jaar later. 

Figuur 1 laat schematisch zien welke leerlingen te maken hebben gekregen met de vernieuwingen in de 

tweede fase. We zien dat lichtingen 4 en 5 de vernieuwde tweede fase doorlopen hebben. Lichtingen 1 tot 

en met 3 hebben het oude programma gevolgd.  

 

Door een vergelijking te maken tussen de resultaten op de oude examens (vóór 2008/2009) en nieuwe 

examens (vanaf 2008/2009) kan nagegaan worden in hoeverre de nieuwe wetgeving van invloed is 

geweest op de examenprestaties van leerlingen. Voor het onderhavige onderzoek is uitgegaan van de 

examenresultaten van lichtingen 2 en 5. Dit betekent voor HAVO-5 dat er vergelijkingen gemaakt zijn 

tussen de examenresultaten uit schooljaar 2006/2007 en de examenresultaten uit schooljaar 2009/2010. 

Voor VWO-6 gaat het om de examenresultaten uit de daaropvolgende schooljaren. In beide onderzoeken 

ging het om de eerste-tijdvakexamens bij de vakken Nederlands, wiskunde en Engels.  
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Figuur 1 Lichtingen leerlingen in de periode van invoering van de vernieuwde tweede fase  

Schooljaar  04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 

 

Oude programma 

     Lichting 1 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

    

     Lichting 2  4 5 6    

     Lichting 3   4 5 6   

 

Nieuwe programma 

     Lichting 4 

   

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

     Lichting 5     4 5 6 

 

 

Voor de vakken Nederlands en Engels is direct duidelijk om welke examenvergelijkingen het gaat. Er is 

voor beide vakken immers maar één eerste tijdvakexamen in een bepaald schooljaar. Voor het vak 

wiskunde ligt dit anders, omdat elk profiel een eigen examen kent. Tabel 1 laat zien welk examen wiskunde 

bedoeld is voor welk profiel. 
 

 

Tabel 1 Examens wiskunde uitgesplitst naar onderwijstype en profiel 

  

Profiel
1
 

 

Onderwijstype 

 

C&M
2
 

 

E&M 

 

N&G 

 

N&T 

 

Voor invoering 

    

HAVO - Wiskunde A1,2 Wiskunde B1 Wiskunde B1,2 

VWO Wiskunde A1 Wiskunde A1,2 Wiskunde B1 Wiskunde B1,2 

 

Na invoering 

    

HAVO - Wiskunde A Wiskunde A Wiskunde B 

VWO Wiskunde C Wiskunde A Wiskunde A Wiskunde B 
 

Noot 1: C&M = Cultuur en Maatschappij, E&M = Economie en Maatschappij, N&G = Natuur en Gezondheid,  

N&T = Natuur en Techniek 

Noot 2: Voor HAVO-leerlingen met een C&M profiel was wiskunde A1 verplicht. Zij hoefden echter geen 

eindexamen in dit vak te doen. HAVO-C&M is daarom niet in het onderzoek meegenomen.  

 

 

Er is voor gekozen om bij wiskunde vergelijkingen te maken tussen de examens die inhoudelijk het dichtst 

bij elkaar liggen. Figuur 2 laat zien welke vergelijkingen gemaakt zijn. Het oude examen wiskunde B1 ligt 

qua inhoud tussen de nieuwe examens wiskunde A en B in. Daarom is dit examen zowel met wiskunde A 

als wiskunde B vergeleken.  

 

 

Figuur 2 Uitgevoerde vergelijkingen bij het vak wiskunde 

  

alleen vwo

A1, 2 B1 B1, 2

A BC

A1

havo en vwo
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2.2 Onderzoeksgroep en representativiteit 

 

Iedere school is verplicht om voor elk examenvak de resultaten van (de alfabetisch eerste) vijf leerlingen 

naar Cito te sturen. Dit doen scholen elektronisch met het computerprogramma WOLF. WOLF staat voor 

Windows Optisch Leesbaar Formulier. Cito analyseert deze gegevens en stelt per examen vast hoe het 

gemaakt is. Vervolgens gebruikt het College voor Examens de analyses bij het vaststellen van de 

definitieve normen. Naast de verplichte resultaten kunnen scholen ervoor kiezen om ook de resultaten van 

hun andere examenleerlingen naar Cito te sturen. Veel scholen kiezen hiervoor, omdat zij dan een 

uitgebreide retourrapportage met de resultaten van alle examenleerlingen ontvangen. Tabel 2 laat zien van 

hoeveel leerlingen resultaten beschikbaar zijn. De tabel laat ook zien hoeveel leerlingen door scholen zijn 

ingeschreven. Gemiddeld wordt ongeveer 75 procent ingestuurd via WOLF. Voor het onderzoek is 

gebruikgemaakt van deze gegevens.  

 

 

Tabel 2 Aantal HAVO (h) en VWO (v) leerlingen in WOLF bij de vakken wiskunde, Nederlands en Engels  

  

Aantal inschrijvingen
 

 

Aantal retour 

 

Vak h06/07 h09/10 

 

v07/08 

 

v10/11 

 

h06/07 h09/10 

 

v07/08 

 

v10/11 

 

Nederlands 

 

43.792 

 

49.707 

 

34.700 

 

36.956 

  

21.068 

 

36.324 

 

21.676 

 

30.145 

Engels 44.509 49.939 34.749 37.025  24.675 39.304 19.412 29.461 

Wiskunde A1 - - 5.433 -  - - 4.502 - 

Wiskunde A1,2 18.330 - 11.530 -  13.195 - 9.160 - 

Wiskunde B1 7.836 - 11.020 -  6.312 - 8.497 - 

Wiskunde B1,2 5.312 - 7.350 -  4.416 - 5.736 - 

Wiskunde A - 31.859 - 17.250  - 27.475 - 15.138 

Wiskunde B - 12.688 - 17.731  - 11.193 - 15.765 

Wiskunde C - - - 2.355  - - - 2.250 

 

 

Hoewel er van bijzonder veel leerlingen resultaten ingestuurd worden, kan niet zomaar aangenomen 

worden dat de beschikbare data representatief zijn. Het is immers mogelijk dat een zeer specifieke groep 

scholen ervoor kiest om hun resultaten wel of niet in te sturen via WOLF. Daarom is per vak de 

representativiteit geëvalueerd in relatie tot de achtergrondvariabelen regio en stedelijke graad. Bij het 

bepalen van de populatiegegevens is uitgegaan van het aantal exameninschrijvingen per school bij het vak 

Nederlands. Alle HAVO-5 en VWO-6 leerlingen zijn namelijk verplicht om in dit vak eindexamen te doen. Op 

basis van het totale aantal inschrijvingen krijgen we dus een redelijk goed beeld van de spreiding van 

examenleerlingen over Nederland. Aanvullend is per vak de verdeling van jongens en meisjes, en de 

verdeling over de verschillende profielen in kaart gebracht. De informatie op populatieniveau is afgeleid uit 

gegevens van CBS.  

 

De analyses die gedaan zijn met betrekking tot de representativiteit van de beschikbare data in WOLF zijn 

opgenomen in bijlage A. Samenvattend laten de analyses zien dat de data voor de variabelen regio en 

stedelijke graad voldoende representatief zijn voor de populatie. Bij de variabelen sekse en profiel is er 

soms wel sprake van aanzienlijke verschillen tussen de verdelingen die zijn verzameld tijdens de 

examencampagne en de verdelingen die we mogen verwachten. Verontrustend zijn de verschillen niet. De 

populatiegegevens van CBS geven voor sekse slechts een overall beeld van de verdeling in de populatie, 

terwijl we weten dat er verschillen bestaan tussen de afzonderlijke vakken. Bij Nederlands en Engels 

kunnen de verschillen bij de variabele profiel vermoedelijk worden verklaard vanuit het grotere percentage 

leerlingen dat wordt ingedeeld bij een combinatieprofiel in plaats van bij een los profiel. Er is dan ook geen 

reden om in analyses terug te wegen voor de eerder genoemde achtergrondvariabelen.  
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2.3 Procedure en statistiek 

 

De examens in de verschillende schooljaren liggen niet op dezelfde onderliggende meetschaal. Dit 

betekent dat we de scores die leerlingen behalen op de verschillende examens in de tijd niet zomaar met 

elkaar kunnen vergelijken. Door het uitvoeren van een equivaleringsprocedure kan het probleem van het 

niet vergelijkbaar zijn van examenresultaten opgelost worden. In een dergelijke procedure vergelijken we 

de moeilijkheid van (twee) examens om te kunnen bepalen welke score op het ene examen overeenkomt 

met een bepaalde score op het andere examen. Er zijn verschillende equivaleringsprocedures beschikbaar. 

De verschillen tussen de procedures hebben betrekking op de aannames die worden gedaan en zitten voor 

een deel ook in de logistieke uitwerking van de gegevensverzameling. Voorbeelden van veelgebruikte 

procedures zijn: 

 

1. Equivalering op basis van aanvullende gegevens 

2. Equivalering op basis van een aanname van gelijkblijvende populaties 

3. Equivalering op basis van overlap tussen examens 

4. Equivalering op basis van expertoordelen  

 

Voor het onderhavige onderzoek is gekozen voor de laatstgenoemde procedure. Dit betekent dat via een 

zogeheten ritsprocedure informatie is verzameld over de moeilijkheidsgraad van de nieuwe examens 

(schooljaar 2009/2010 of 2010/2011) in relatie tot de moeilijkheidsgraad van de oude examens (schooljaar 

2006/2007 of 2007/2008). In het kort komt de ritsprocedure hierop neer. Per vak kregen inhoudsexperts 

twee stapels met opgaven voorgelegd. De eerste stapel bevatte de opgaven van het oude examen en de 

tweede stapel de opgaven van het nieuwe examen. In beide stapels waren de opgaven geordend van 

makkelijk naar moeilijk (gedefinieerd in termen van het proportie goede antwoorden). Aan de experts werd 

gevraagd om de twee bovenste opgaven op basis van de inhoud en het bijbehorende correctievoorschrift 

met elkaar te vergelijken en de gemakkelijkste opgave omgekeerd op een nieuw te maken derde stapel te 

leggen. De andere – inhoudelijk moeilijker – opgave moesten ze gewoon laten liggen. Vervolgens werd 

gevraagd opnieuw een vergelijking te maken tussen de twee opgaven die nu bovenop lagen. De 

gemakkelijkste opgave moest wederom van de stapel gepakt worden en omgekeerd op de derde stapel 

gelegd worden. Als een expert vond dat de twee opgaven even moeilijk waren, moest er toch een keuze 

gemaakt worden. Hiermee moesten de experts doorgaan totdat de twee stapels volledig opgegaan waren 

in de derde stapel. De oude en nieuwe examenopgaven werden op deze manier dus als het ware in elkaar 

geschoven of geritst.  

 

Na uitvoering van de ritsprocedure kregen we van elke expert een (inhoudelijke) rangordening van opgaven 

uit het oude en nieuwe examen. Deze ordening van opgaven geeft informatie over de manier waarop de 

opgaven uit de twee examens, en de onderliggende meetschalen, zich volgens de expert tot elkaar 

verhouden. De analyses van de rangordeningen hebben plaatsgevonden met behulp van het model voor 

paarsgewijze vergelijking van Bradley, Terry en Luce (BTL-model; 1952, 1959). Kortgezegd wordt op basis 

van de rangordeningen van de experts en het BTL-model een zogenaamde verschuifparameter geschat die 

het mogelijk maakt om de moeilijkheidsparameters van examen Y te vertalen naar de meetschaal van 

examen X. Als we eenmaal weten hoe de moeilijkheidsparameters van de twee examens zich tot elkaar 

verhouden, weten we ook welke score op het ene examen hoort bij welke score op het andere examen. In 

het onderhavige onderzoek zijn de resultaten van de leerlingen op de nieuwe examens via de 

verschuifparameters vertaald naar de oude examens.  

 

In principe kan de verschuifparameter op basis van één enkele randordening van opgaven geschat worden. 

Er zijn echter meerdere experts bij het onderzoek betrokken om zo zicht te krijgen op de stabiliteit van de 

beoordelingen en de daaruit volgende rangordeningen. Tabel 3 laat per vak zien hoeveel inhoudsexperts 

(meestal docenten uit het voortgezet onderwijs) meegedaan hebben aan de ritsprocedure.  
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Tabel 3 Aantal geraadpleegde experts bij de ritsprocedure  

  

Aantal experts 

 

Rits 

 

HAVO 

 

VWO 

 

Nederlands  

 

16 

 

13 

Engels 7 5 

Wiskunde A1 en wiskunde C - 9 

Wiskunde A1,2 en wiskunde A 8 9 

Wiskunde B1 en wiskunde A 8 9 

Wiskunde B1 en wiskunde B 6 6 

Wiskunde B1,2 en wiskunde B 6 6 

 

 

Bij de vakken Nederlands en Engels is de prestatievergelijking niet alleen gedaan via expertoordelen, maar 

ook via de equivaleringen die standaard in elk schooljaar plaatsvinden. Kenmerkend voor deze 

equivaleringen is dat aanvullende gegevens worden verzameld om de prestaties op de examens tussen 

twee opeenvolgende schooljaren te vergelijken. Deze gegevens vormen een belangrijke informatiebron om 

de normering van de examens zo vast te stellen dat de prestatie-eisen van jaar tot jaar vergelijkbaar zijn. 

Dus waar de expertoordelen in de ene procedure de basis vormen voor de prestatievergelijking, vormen de 

antwoorden van een groep leerlingen op het nieuwe examen en het (oude) referentie-examen (mede) de 

basis voor de prestatievergelijking in de andere procedure. Door de prestatievergelijking te maken op basis 

van twee verschillende equivaleringsprocedures kan de robuustheid van de gevonden resultaten 

beoordeeld worden.  

Voor het vak wiskunde is het niet zinvol om ook de jaarlijkse equivaleringen bij het onderzoek te betrekken. 

De oude programma’s wiskunde verschillen inhoudelijk namelijk teveel van de nieuwe programma’s 

wiskunde. 

 

 

3. Vergelijking examenprestaties Nederlands 
 

Op basis van de rangordeningen van de verschillende experts en de daaruit volgende verschuifparameters 

zijn de resultaten van de leerlingen op het nieuwe examen Nederlands vertaald naar de meetschaal van het 

oude examen Nederlands. Tabel 4 laat zien hoe de prestaties van de leerlingen op de oude en nieuwe 

examens zich tot elkaar verhouden. We zien dat HAVO-leerlingen op het oude examen gemiddeld een 

score van 26.38 behaald hebben. Het gemiddelde cijfer c kan eenvoudig uit deze score  afgeleid worden 

via de volgende vergelijking: 

 

,
9

)(
L

Nc





  

 

waarin L de schaallengte is en N de normeringsterm weergeeft (d.w.z., de ijkvariabele die er voor zorgt dat 

het examen vergelijkbare eisen stelt als in eerdere jaren). Gegeven de N-term van 1.6 en een schaallengte 

van 49 is het gemiddelde cijfer op het HAVO-examen Nederlands gelijk aan 6.44. Direct daaronder zien we 

hoe de HAVO-leerlingen in schooljaar 2009/2010 naar verwachting op dit examen gepresteerd zouden 

hebben. We zien dat de leerlingen gemiddeld het cijfer 7.36 behalen, bijna één punt hoger dan de 

leerlingen in schooljaar 2006/2007. Dit resultaat is gebaseerd op de ‘overall’ verschuifparameter die 

geschat is uit alle beschikbare rangordeningen van de inhoudsexperts.  

 

Zoals eerder aangegeven kan de verschuifparameter ook per deelnemende expert geschat worden. De 

verwachte scores en bijbehorende cijfers die uit deze verschuifparameters volgen, staan ook in Tabel 4 

vermeldt. Als we het HAVO-examen uit 2009/2010 per expert corrigeren voor moeilijkheidsgraad, dan zien 

we dat de leerlingen het in schooljaar 2009/2010 volgens de meerderheid van de expertoordelen beter 

hebben gedaan dan de leerlingen in schooljaar 2006/2007. De verschillen tussen de experts zijn niet 

bijzonder groot. Alleen experts 2, 11, 15 en 16 hebben duidelijk een andere mening over de 
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moeilijkheidsgraad van de opgaven in de twee examens die met elkaar vergeleken zijn. Zo zouden de 

leerlingen in schooljaar 2010/2011 volgens de beoordeling van expert 11 naar verwachting anderhalf 

cijferpunt lager scoren dan de leerlingen in schooljaar 2006/2007, terwijl dezelfde leerlingen volgens de 

beoordeling van expert 15 maar liefst 3 cijferpunten hoger zouden scoren.  

 

 

Tabel 4  Vergelijking HAVO- en VWO-examens Nederlands  

 

 

HAVO 

 

VWO 

  Score   Cijfer  

 

Verschil   <5,5   Score   Cijfer  

 

Verschil   <5,5 

 

Examen 07/08  26.38 6.44    -    15  32.59 6.64           - 11 

 

Examen 10/11  31.35 7.36 0.91 1  36.04 7.30 0.66 1 

- Expert 1 31.44 7.37 0.93 1  33.76 6.87 0.22 5 

- Expert 2 26.86 6.53 0.09 10  34.43 6.99 0.35 4 

- Expert 3 31.81 7.44 1.00 1  38.87 7.84 1.20 0 

- Expert 4 30.78 7.25 0.81 2  41.03 8.26 1.62 0 

- Expert 5 31.76 7.43 0.99 1  38.61 7.79 1.15 0 

- Expert 6 33.35 7.73 1.28 0  35.51 7.20 0.56 2 

- Expert 7 28.19 6.78 0.33 6  38.51 7.77 1.13 0 

- Expert 8 33.68 7.79 1.34 0  - - - - 

- Expert 9 31.21 7.33 0.89 2  34.23 6.95 0.31 4 

- Expert 10 30.73 7.24 0.80 2  35.36 7.17 0.53 2 

- Expert 11 18.40 4.98 -1.47 67  43.76 8.78 2.14 0 

- Expert 12 32.97 7.66 1.21 1  30.60 6.26 -0.38 19 

- Expert 13 27.68 6.68 0.24 8  - - - - 

- Expert 14 33.50 7.75 1.31 0  34.61 7.03 0.39 3 

- Expert 15 43.50 9.59 3.15 0  31.96 6.52 -0.12 12 

- Expert 16 36.29 8.27 1.82 0  - - - - 

 

 

Het is belangrijk dat de verschillen tussen de beoordelaars meegewogen worden bij de interpretatie van 

Tabel 4. Voor een zinvolle vergelijking is het immers een voorwaarde dat de experts de moeilijkheidsgraad 

van de examens zoveel mogelijk hetzelfde beoordelen. In de HAVO leiden de expertoordelen vrijwel 

allemaal tot een toename in vaardigheid. We zien dit terug in het percentage leerlingen dat in 2009/2010 

naar verwachting een onvoldoende zou halen (score < 5.5) als zij het oude examen Nederlands hadden 

gemaakt. Dit percentage ligt volgens de beoordelingen van de experts tussen de 0 en 10 procent, met 

uitzondering van de beoordeling van expert 11. Als we de beoordeling van deze expert aan zouden houden 

in de correctie voor moeilijkheidsgraad, dan zou maar liefst 67 procent van de leerlingen een onvoldoende 

halen. Als we de twee meest onrealistische beoordelingen buiten beschouwing laten (expert 11 en 15), dan 

lijkt het overall resultaat een goede weergave te zijn van het werkelijke verschil in prestatie. Samenvattend 

kan dus gesteld worden dat de HAVO-leerlingen die in schooljaar 2009/2010 deel hebben genomen aan 

het examen Nederlands beter hebben gepresteerd dan de HAVO-leerlingen die in schooljaar 2006/2007 

deel hebben genomen aan het examen Nederlands en dat die vooruitgang volgens de rangordeningen van 

de experts bijna één cijferpunt is. 

 

Aan de rechterkant van Tabel 4 staan dezelfde resultaten, maar dan voor de VWO-leerlingen. De 

moeilijkheidsgraad van de VWO-examens Nederlands is door dezelfde experts beoordeeld. Drie experts 

waren echter niet in de gelegenheid om opnieuw deel te nemen aan de ritsprocedure. Uit de beoordelingen 

van de experts volgt bijna unaniem dat ook de VWO-leerlingen beter zijn gaan presteren in het vak 

Nederlands. Het gemiddelde cijfer van de 2010/2011 leerlingen ligt met uitzondering van experts 12 en 15 

(minus 0.38 cijferpunt en minus 012 cijferpunt) boven het gemiddelde van 2007/2008, waarbij expert 11 

zelfs aangeeft dat dit verschil 2.14 cijferpunt is. Het is wederom het gemakkelijkst om uit te gaan van de 

overall verschuifparameter die geschat kan worden uit alle beschikbare rangordeningen. De VWO-

leerlingen hebben volgens de rangordeningen van de experts in schooljaar 2010/2011 gemiddeld 0.66 
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cijferpunt hoger gescoord dan de leerlingen in schooljaar 2007/2008. Uitgaande van de expertoordelen zou 

het percentage leerlingen met een onvoldoende afnemen van 11 procent in schooljaar 2007/2008 tot 

minder dan 5 procent (behalve bij experts 12 en 15 waar het percentage onvoldoendes boven de 11 

procent ligt). 

 

Als vervolgstap zijn de resultaten van de ritsprocedure vergeleken met de resultaten uit de equivaleringen 

die standaard in elk schooljaar plaatsvinden. Figuur 3 geeft voor de afgelopen 12 schooljaren het behaalde 

gemiddelde cijfer van HAVO- en VWO-leerlingen als we ons baseren op de equivaleringen via aanvullende 

data. We zien de sterke stijging in vaardigheid zoals we die gevonden hebben in de ritsprocedure niet terug 

als we de jaarlijkse equivaleringen als basis nemen voor de prestatievergelijking. Zeker in de laatste 

schooljaren zijn de gemiddelde cijfers die HAVO- en VWO-leerlingen behaald hebben zeer constant 

geweest. Het is opvallend dat de gemiddelde cijfers in de periode 2000-2004 sterker fluctueren. In die 

periode was de normeringsystematiek anders georganiseerd waardoor fluctuaties naar boven mogelijk 

waren.  

 

 

Figuur 3 Gemiddelde cijfers in de tijd bij Nederlands op basis van de equivaleringen via aanvullende data 

  

 

Doordat de twee equivaleringen niet tot dezelfde trend in vaardigheidsniveau leiden, is het problematisch 

om een eenduidige conclusie te trekken. Gevoelsmatig lijkt de stijging in vaardigheid van 0.91 cijferpunt in 

de HAVO en 0.66 cijferpunt in het VWO zoals we die vinden in de ritsprocedure niet erg aannemelijk. Aan 

de andere kant valt niet te negeren dat de rangordeningen van verreweg de meeste experts wel leiden tot 

een dergelijke toename in vaardigheid. Daarnaast moeten we niet vergeten dat in de jaarlijkse equivalering 

niet uitsluitend gebruikgemaakt wordt van aanvullende data. Er wordt ook rekening gehouden met het 

percentage leerlingen met een onvoldoende in het vorige schooljaar, signalen vanuit het veld en 

inhoudelijke afwegingen. Dit betekent dat het percentage onvoldoendes, en daarmee ook het gemiddelde 

cijfer mogelijk slechts gedempt de trends in prestaties volgen. In die zin is het logisch dat we geen sterke 

stijgingen of dalingen in het vaardigheidsniveau vinden. De eerder getrokken conclusie dat het 

vaardigheidsniveau bij het vak Nederlands is toegenomen is dus deels in tegenspraak met de gegevens uit 

de jaarlijkse equivalering. Beide gegevens samennemend lijkt de conclusie nog steeds gerechtvaardigd dat 

er sprake is van een stijging van het niveau. De mate van vooruitgang is echter lastiger te kwantificeren. De 

gevonden vooruitgang van 0.91 cijferpunt in de HAVO en 0.66 cijferpunt in VWO is vermoedelijk een 

(sterke) overschatting van de werkelijke vooruitgang.  

 

 

4. Vergelijking examenprestaties wiskunde 
 

Ook bij wiskunde zijn de resultaten van de leerlingen op de nieuwe examens vertaald naar de oude 

examens. De volgende vertalingen zijn gemaakt: wiskunde A  wiskunde A1,2 (Tabel 6), wiskunde A  

wiskunde B1 (Tabel 7), wiskunde C  wiskunde A1 (Tabel 8), wiskunde B  wiskunde B1 (Tabel 9), en 
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wiskunde B  wiskunde B1,2 (Tabel 10). De vertaling is eerst gemaakt op basis van alle expertoordelen 

tezamen, maar vervolgens ook voor elke afzonderlijke expert om zo zicht te krijgen op de mate van 

overeenstemming tussen de experts. Hoe dichter de vertalingen die we kunnen maken op basis van de 

rangordeningen van de experts bij elkaar liggen, hoe meer vertrouwen we kunnen hebben in de vergelijking 

die we maken tussen de oude en nieuwe examens. Als de rangordeningen van een deel van de experts 

leidt tot een teruggang in prestatie en de rangordeningen van ander deel van de experts tot een 

vooruitgang in prestatie, dan is het maken van een zinvolle vergelijking problematisch.  

 

Bij het maken van een prestatievergelijking binnen een profiel moet de verdeling van leerlingen over de 

verschillende examens wiskunde meegewogen worden. Om deze weging gemakkelijk te kunnen maken, 

geeft het bovenste gedeelte van Tabel 5 de verdeling van leerlingen over de examens wiskunde naar 

profiel in de HAVO. In het onderste gedeelte van Tabel 5 staat dezelfde informatie, maar dan voor het 

VWO. 

  

 

Tabel 5 Percentage leerlingen per examen wiskunde uitgesplitst naar profiel 

 

 

Schooljaar 06/07 of 07/08  Schooljaar 09/10 of 10/11 

  

Profiel Wisk A1 Wisk. A1,2 Wisk. B1 Wisk. B1,2   Wisk. A Wisk. B 

 

Wisk. C 

 

HAVO 

   N&T - 

                

0.03            0.12          99.85  

 

          0.03  

                

99.97  

 

 

- 

   N&G - 1.76          88.43            9.81  

 

        56.62        43.38  - 

   E&M - 94.65            4.77            0.58  

 

        84.54           15.46  - 

   C&M -           91.83            5.95            2.22            96.70              3.30  - 

 

VWO 

   N&T 

 

 

- 

 

 

0.09 

 

 

0.12 

 

 

99.79  

 

 

- 

 

 

100.00 

 

 

- 

   N&G 0.21 0.37 87.22 12.21  69.96 30.04 - 

   E&M 0.02 92.98 6.06 0.93  85.19 14.28 0.53 

   C&M 88.81 10.30 0.79 0.10  10.69 0.57 88.74 

 

 

In Tabel 6 wordt een vergelijking gemaakt tussen de prestaties van leerlingen op het oude examen 

wiskunde A1,2 en het nieuwe examen wiskunde A. We zien dat er zowel in de HAVO als het VWO sprake 

lijkt te zijn van een vooruitgang in prestatie. De HAVO-leerlingen die het A1,2 examen hebben gedaan in 

schooljaar 2006/2007 hebben gemiddeld het cijfer 6.47 behaald, terwijl de HAVO-leerlingen die in 

schooljaar 2009/2010 het A-examen hebben gedaan volgens de experts naar verwachting gemiddeld het 

cijfer 7.29 zouden halen op dit examen. De vaardigheid van de nieuwe wiskunde A-leerlingen is in 

vergelijking met de vaardigheid van de oude wiskunde A1,2-leerlingen dus met 0.82 cijferpunt toegenomen. 

In het VWO is het beeld hetzelfde, al beperkt de toename in vaardigheid zich daar tot 0.36 cijferpunt.  

Aangezien de beoordelingen van de experts vrijwel unaniem tot een positieve verschuiving in vaardigheid 

leiden en de verschuivingen redelijk dicht bij elkaar liggen, kan geconcludeerd worden dat de eisen die 

gesteld worden in het nieuwe A-examen hoger zijn dan die in het oude A1,2-examen.  

 

Tabel 5 laat zien dat leerlingen met een E&M profiel in 2006/2007 en 2007/2008 overwegend examen 

deden in wiskunde A1.2 examen (>90 procent). In 2009/2010 en 2010/2011 deden deze leerlingen 

overwegend examen in Wiskunde A (85 procent), maar relatief gezien zijn er wel meer E&M-leerlingen een 

bèta- programma gaan volgen (15 procent). Aangezien het wiskunde B examen als moeilijker gezien wordt 

dan het Wiskunde A-examen, lijkt het aannemelijk dat de wiskundevaardigheid van leerlingen met een 

E&M-profiel na de invoering van de nieuwe wetgeving iets is toegenomen. Uit de examensteekproef blijkt 

dan ook dat 24 procent van de leerlingen met een E&M-profiel voor de invoering van de wetgeving een 

onvoldoende behaalde op het examen, terwijl dit percentage volgens de inhoudsexperts na de invoering 

van de wetgeving is teruggelopen tot 9 procent.  
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Tabel 6 Vergelijking HAVO- en VWO-examens wiskunde A1,2 en A  

 

 

HAVO 

 

VWO 

  Score   Cijfer  

 

Verschil   <5,5   Score   Cijfer  

 

Verschil   <5,5 

 

Examen 07/08  46.74 6.47 -           25  49.1 6.16  -          29 

           

Examen 10/11  54.28 7.29 0.82 11  52.44 6.52 0.36 19 

- Expert 1 51.57 6.99 0.52 16  57.25 7.03 0.87 9 

- Expert 2 56.72 7.55 1.08 8  51.89 6.46 0.30 20 

- Expert 3 52.04 7.04 0.58 15  52.82 6.56 0.40 18 

- Expert 4 57.73 7.66 1.19 7  56.54 6.96 0.80 10 

- Expert 5 49.20 6.73 0.27 20  42.01 5.40 -0.76 52 

- Expert 6 55.37 7.40 0.94 10  55.43 6.84 0.68 12 

- Expert 7 56.16 7.49 1.02 9  56.23 6.92 0.76 11 

- Expert 8 55.14 7.38 0.91 10  48.74 6.12 -0.04 29 

- Expert 9 - - - -  49.97 6.25 0.09 25 

 

 

In Tabel 7 worden de prestaties van leerlingen op het oude examen wiskunde B1 vergeleken met de 

prestaties van (andere) leerlingen op het nieuwe examen wiskunde A. Het maken van een vergelijking 

tussen het oude B1-examen en het nieuwe A-examen is enigszins problematisch, omdat de examens 

inhoudelijk nogal van elkaar verschillen. Veel experts gaven dan ook aan te twijfelen over de rangordening 

die zij aangebracht hadden in de opgaven van beide examens. Niettemin is het nieuwe A-programma 

volgens de meeste experts gemakkelijker dan het oude B1-programma. Als we het nieuwe A-examen op 

basis van dit oordeel corrigeren voor moeilijkheid en zo vergelijkbaar maken met het oude B1-examen, dan 

zien we dat de prestaties van de groep leerlingen die vóór de aanpassing van de tweede fase het B1-

examen deed, hoger lagen dan de prestatie van de groep leerlingen die ná de aanpassing van de tweede 

fase het A-examen zijn gaan doen. In de HAVO beperkt dit verschil in prestatie zich tot 0.13 cijferpunt op de 

cijferschaal van 0 tot 10. In het VWO is dat verschil in prestatie aanzienlijk groter, namelijk meer dan één 

cijferpunt. 

 

Dit verschil kan deels verklaard worden vanuit de samenstelling van de examenpopulatie. Na de invoering 

van de nieuwe wetgeving zijn namelijk relatief veel N&G-leerlingen het volledige bèta-programma gaan 

volgen (>30 procent tegenover <12 procent voor de invoering). Daarnaast kan het verschil mogelijk 

verklaard worden vanuit de inhoud van het oude en nieuwe examenprogramma. Het oude B1- examen 

bevatte namelijk delen van het nieuwe A-examen en delen van het nieuwe B-examen. De leerlingen die het 

nieuwe wiskunde A-programma volgen komen minder in aanraking met de onderdelen die bij wiskunde B 

horen, waardoor de experts zullen inschatten dat zij minder goed presteren op een examen waarin 

bepaalde ‘B-onderdelen’ wel aan de orde komen. De expertoordelen in het VWO ondersteunen deze 

mogelijke verklaring. In de HAVO leiden de beoordelingen van sommige experts echter tot een vooruitgang 

in prestatie tussen het wiskunde B1 en het wiskunde A-examen, waardoor deze verklaring minder 

aannemelijk lijkt.  

 

Als we toch proberen een vergelijkbare becijfering tussen het wiskunde A examen en het wiskunde B1 

examen te realiseren dan zal een daling in het gemiddelde eindexamencijfer logischerwijs ook leiden tot 

een groter percentage leerlingen dat een onvoldoende haalt
1
. Wanneer we uit de examensteekproef het 

percentage onvoldoendes bij wiskunde B1 en wiskunde A met elkaar vergelijken voor HAVO-leerlingen met 

een N&G profiel, dan zien we een lichte daling van 32 procent naar 30 procent
2
. In het VWO zien we een 

stijging van het percentage onvoldoendes, namelijk van 29 procent naar 42 procent. Dit betekent dat N&G 

leerlingen iets beter presteren dan de totale wiskunde A-populatie, waarin 35 (HAVO) tot 55 procent (VWO) 

                                                 
1
 In sommige gevallen treedt dit niet op doordat de verdeling van de scores in 2007/2008 en 2010/2011 niet altijd een gelijke  

spreiding heeft. Dit zien we bijvoorbeeld bij expert 2 in het VWO waar een lagere gemiddelde score leidt tot een lager 
percentage leerlingen met een onvoldoende. 
2
 De hier genoemde percentages onvoldoende komen niet uit de gerapporteerde tabel, maar uit de examensteekproef  waarin 

een uitsplitsing is gemaakt naar profiel. 
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van de leerlingen een onvoldoende haalt als we ons baseren op de door de experts aangegeven 

equivalente score. 

 

 

Tabel 7 Vergelijking HAVO- en VWO-examens wiskunde B1 en A  

 

 

HAVO 

 

VWO 

  Score   Cijfer  

 

Verschil   <5,5   Score   Cijfer  

 

Verschil   <5,5 

 

Examen 07/08  50.46 6.04           - 32  50.78 6.24           - 30 

           

Examen 10/11  49.22 5.91 -0.13 35  41.66 5.23 -1.01 55 

- Expert 1 45.71 5.54 -0.50 46  36.05 4.61 -1.64 72 

- Expert 2 53.46 6.36 0.32 24  49.75 6.13 -0.11 29 

- Expert 3 48.42 5.83 -0.22 38  38.15 4.84 -1.40 66 

- Expert 4 44.19 5.38 -0.66 50  49.29 6.08 -0.17 30 

- Expert 5 49.02 5.89 -0.15 36  33.69 4.34 -1.90 78 

- Expert 6 53.39 6.35 0.31 24  42.50 5.32 -0.92 52 

- Expert 7 59.31 6.98 0.94 12  39.60 5.00 -1.24 62 

- Expert 8 36.44 4.56 -1.48 73  41.30 5.19 -1.05 56 

- Expert 9 - - - -  42.97 5.37 -0.87 51 

 

 

In Tabel 8 wordt een vergelijking gemaakt tussen de prestaties van leerlingen op het oude examen 

wiskunde A1 en het nieuwe examen wiskunde C. Het wiskunde C-examen is bedoeld voor VWO-leerlingen 

met een C&M-profiel. HAVO-leerlingen met een C&M-profiel doen geen eindexamen in wiskunde C. We 

zien dat VWO-leerlingen in schooljaar 2007/2008 gemiddeld het cijfer 6.32 behaald hebben op het A1- 

examen. Als we de prestaties van de leerlingen die in schooljaar 2010/2011 deel hebben genomen aan 

wiskunde C vertalen naar het oude A1-examen, dan zien we dat deze leerlingen naar verwachting een 

kwartpunt hoger scoren. De rangordeningen van twee experts leiden echter tot een negatieve verschuiving 

in prestatie. Zo zouden de leerlingen in schooljaar 2010/2011 volgens de rangordening van expert 9 maar 

liefst meer dan 2 punten lager scoren dan de leerlingen in schooljaar 2007/2008. In het licht van de grote 

mate van eensgezindheid tussen de overige experts lijkt deze inschatting niet erg aannemelijk.  

 

 

Tabel 8  Vergelijking VWO-examens wiskunde A1 en C  

 

 

HAVO 

 

VWO 

 

 

Score 

 

Cijfer 

 

Verschil 

 

<5.5 

  

Score 

 

Cijfer 

 

Verschil 

 

<5.5 

 

Examen 07/08 - - - - 

 

44.69 6.32 - 26 

 

Examen 10/11 - - - - 

 

46.77 6.57 0.24 22 

- Expert 1 - - - -  49.14 6.84 0.52 17 

- Expert 2 - - - -  49.14 6.84 0.52 17 

- Expert 3 - - - -  51.10 7.07 0.75 13 

- Expert 4 - - - -  51.04 7.07 0.74 13 

- Expert 5 - - - -  39.78 5.75 -0.57 43 

- Expert 6 - - - -  51.66 7.14 0.81 12 

- Expert 7 - - - -  48.49 6.77 0.44 18 

- Expert 8 - - - -  49.87 6.93 0.61 15 

- Expert 9 - - - -  23.62 3.86 -2.46 89 
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Het gevolg van deze sterk afwijkende beoordeling is wel dat de overall verschuifparameter en het daaruit 

volgende verschil in gemiddelde wat naar beneden getrokken wordt. Waarschijnlijk is het prestatieverschil 

tussen de ‘oude’ wiskunde A1-leerlingen en de ‘nieuwe’ wiskunde C-leerlingen dus wat groter dan de 

eerder genoemde kwartpunt. Het percentage leerlingen dat een onvoldoende zou halen als wordt uitgegaan 

van de expertoordelen ligt vermoedelijk ook wat lager dan het (overall) percentage van 22 procent dat in 

Tabel 8 genoemd wordt.  

 

In Tabellen 9 en 10 wordt de stap gemaakt van wiskunde B1 naar wiskunde B. De doelgroep voor het vak 

wiskunde B is door de invoering van de nieuwe wetgeving kleiner geworden, omdat alleen N&T-leerlingen 

nog verplicht zijn om dit vak te volgen. Eerder volgden zowel N&T-leerlingen als N&G-leerlingen een bèta-

georiënteerd programma. Tabel 9 laat zien dat de HAVO-leerlingen die in schooljaar 2009/2010 

eindexamen gedaan hebben in wiskunde B iets beter gepresteerd hebben dan de HAVO-leerlingen die in 

schooljaar 2006/2007 eindexamen gedaan hebben in wiskunde B1. Deze positieve ontwikkeling in prestatie 

ligt voor de hand als we bedenken dat de ‘oude’ B1-leerlingen slechts een deel van het B-programma 

gevolgd hebben. Dit in tegenstelling tot de ‘nieuwe’ B-leerlingen en de ‘oude’ B1,2-leerlingen die wel het 

volledige programma doorlopen. Niettemin wordt deze verklaring niet volledig ondersteund door de 

oordelen van alle experts. Uitgaande van de verschillende rangordeningen en de geschatte 

verschuifparameters is er één expert die een achteruitgang in prestatie signaleert en zijn er twee andere 

experts die uitgaan van een nagenoeg gelijkblijvend prestatieniveau. Aangezien de resultaten niet allemaal 

tot dezelfde conclusie leiden, is het problematisch om in de HAVO iets te zeggen over het verschil in 

prestatie tussen schooljaar 2006/2007 en 2009/2010.  

 

In het VWO (rechterkant Tabel 9) is er wel unaniem sprake van een positieve ontwikkeling in de vaardigheid 

als we de vergelijking maken op basis van het gemiddelde cijfer op het oude wiskunde B1-examen en het 

vergelijkbare cijfer op het nieuwe wiskunde B-examen. De mate van vooruitgang is moeilijker te 

kwantificeren. Als we uitgaan van de rangordering van expert 4 dan scoren de nieuwe B-leerlingen 0.18 

cijferpunt hoger dan de oude B1-leerlingen, terwijl de leerlingen volgens de rangordening van expert 7 bijna 

2 cijferpunten hoger scoren. Hoewel de mate van vooruitgang niet goed is vast te stellen, kan in algemene 

zin wel geconcludeerd worden dat de nieuwe B-leerlingen het in het VWO zoals verwacht goed doen op het 

oude B1-examen. Vanzelfsprekend zien we dit ook terug in het percentage leerlingen dat in schooljaar 

2010/2011 op grond van hun eindcijfer op het examen wiskunde B een onvoldoende zou halen voor het 

wiskunde B1-examen uit schooljaar 2007/2008. Dit percentage neemt af van 30 procent in 2007/2008 tot 

ongeveer 13 procent in 2010/2011 als we ons baseren op de overall verschuifparameter die geschat is uit 

alle beschikbare rangordeningen.  

 

 

Tabel 9 Vergelijking HAVO- en VWO-examens wiskunde B1 en B  

 

 

HAVO 

 

VWO 

  Score   Cijfer  

 

Verschil   <5,5   Score   Cijfer  

 

Verschil   <5,5 

 

Examen 07/08  50.46 6.04          -  32  50.78 6.24          -  30 

           

Examen 10/11  51.33 6.14 0.09 29  59.01 7.16 0.91 13 

- Expert 1 43.39 5.29 -0.75 53  54.35 6.64 0.40 22 

- Expert 2 52.98 6.31 0.27 24  65.99 7.93 1.69 4 

- Expert 3 52.58 6.27 0.22 25  53.74 6.57 0.33 24 

- Expert 4 50.23 6.02 -0.03 32  52.38 6.42 0.18 27 

- Expert 5 50.56 6.05 0.01 31  - - - - 

- Expert 6 58.89 6.94 0.89 11  59.77 7.24 1.00 12 

- Expert 7 - - - -  68.22 8.18 1.94 3 

 

 

In Tabel 10 wordt een vergelijking gemaakt tussen de prestaties van leerlingen op het oude examen 

wiskunde B1,2 en de prestaties van (andere) leerlingen op het nieuwe examen wiskunde B. Voor de 

invoering van de vernieuwde tweede fase scoorden HAVO-leerlingen gemiddeld het cijfer 6.26 en VWO-
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leerlingen het cijfer 6.43. Na de invoering lijkt het gemiddelde cijfer 0.06 tot 0.17 punt lager te liggen. We 

zien echter opnieuw dat de experts sterk van mening verschillen over de moeilijkheidsgraad van bepaalde 

opgaven. Dit verklaart waarom de nieuwe HAVO-B-leerlingen volgens expert 3 veel hoger scoren (1.69 

punt) dan de oude HAVO-B1,2-leerlingen, terwijl dezelfde leerlingen volgens expert 1 lager scoren (-0.70 

punt). Dergelijke grote verschillen maken het trekken van conclusies problematisch. In de HAVO lijkt er 

evenwel eerder sprake te zijn van een teruggang in prestatie dan van een vooruitgang.  In het VWO zijn de 

verschillen tussen de expertoordelen dusdanig groot dat er geen eenduidige conclusie getrokken kan 

worden.  

 

 

Tabel 10 Vergelijking HAVO- en VWO-examens wiskunde B1,2 en B  

 

 

HAVO 

 

VWO 

  Score   Cijfer  

 

Verschil   <5,5   Score   Cijfer  

 

Verschil   <5,5 

 

Examen 07/08  47.18 6.26         -   28  51.32 6.43        -    29 

           

Examen 10/11  45.56 6.08 -0.17 33  50.78 6.37 -0.06 30 

-Expert 1 40.63 5.55 -0.70 47  54.89 6.82 0.39 21 

-Expert 2 43.33 5.84 -0.41 39  54.33 6.76 0.33 22 

-Expert 3 62.95 7.95 1.69 3  31.10 4.21 -2.22 77 

-Expert 4 46.45 6.18 -0.08 30  45.55 5.80 -0.63 42 

-Expert 5 41.86 5.69 -0.57 43  - - - - 

-Expert 6 40.95 5.59 -0.67 46  56.20 6.97 0.54 18 

-Expert 7 - - - -  58.49 7.22 0.79 14 

 

 

5. Vergelijking examenprestaties Engels 
 

Net als bij Nederlands en wiskunde zijn de examens Engels uit de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011 via 

de rangordeningen van de experts gecorrigeerd voor moeilijkheidsgraad en zo vergelijkbaar gemaakt met 

de examens Engels uit de schooljaren 2006/2007 en 2007/2008. In Tabel 11 worden de prestaties van de 

leerlingen die ná invoering van de vernieuwde tweede fase eindexamen in Engels gedaan hebben 

vergeleken met de prestaties van de leerlingen die het eindexamen Engels vóór de invoering gemaakt 

hebben. Als we de rangordeningen van alle experts in beschouwing nemen en ons bij de vergelijking 

baseren op de overall verschuifparameter, dan zien we dat er in de HAVO sprake is van een kleine 

achteruitgang in prestatie (-0.07 punt). In het VWO is de achteruitgang in prestatie wat groter, namelijk -

0.34 cijferpunt.  

 

De rangordeningen van de afzonderlijke experts bevestigen deze conclusie maar ten dele. In zowel HAVO 

als VWO verschillen de rangordeningen die de experts hebben aangebracht in de opgaven namelijk 

aanzienlijk van elkaar. Bij het HAVO-examen concludeert de ene expert bijvoorbeeld dat de leerlingen in 

schooljaar 2009/2010 1.58 cijferpunt hoger scoren dan de leerlingen in schooljaar 2006/2007, terwijl 

dezelfde leerlingen volgens een andere expert 1.81 cijferpunt lager scoren. Met dergelijke verschillen is het 

niet mogelijk om een zinvolle vergelijking te maken. In het VWO is het beeld eenduidiger, maar ook hier 

geeft de ene expert een stijging van de vaardigheid aan van 0.83 cijferpunt, terwijl een andere expert een 

daling van 1.33 cijferpunt aangeeft. Overall leveren de oordelen van de experts een beeld op van een 

daling in vaardigheid rond de 0.30 cijferpunt. Vanzelfsprekend heeft de achteruitgang in vaardigheid ook 

invloed op het percentage leerlingen met een onvoldoende. Het percentage VWO-leerlingen dat het 

examen Engels met goed gevolg aflegt (score > 5.5) daalt van 72 procent in schooljaar 2007/2008 tot 63 

procent in schooljaar 2010/2011.  
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Tabel 11  Vergelijking HAVO- en VWO-examens Engels  

 

 

HAVO 

 

VWO 

  Score   Cijfer  

 

Verschil   <5,5   Score   Cijfer  

 

Verschil   <5,5 

 

Examen 07/08  35.30 6.23           - 22  31.48 6.17           - 28 

           

Examen 10/11  34.89 6.16 -0.07 25  29.61 5.83 -0.34 37 

-Expert 1 33.09 5.84 -0.39 34  27.13 5.38 -0.78 52 

-Expert 2 32.37 5.71 -0.52 38  30.65 6.02 -0.15 31 

-Expert 3 34.68 6.12 -0.11 26  - - - - 

-Expert 4 36.85 6.50 0.27 17  - - - - 

-Expert 5 37.62 6.64 0.41 14  29.34 5.78 -0.38 39 

-Expert 6 25.05 4.42 -1.81 75  36.09 7.00 0.83 9 

-Expert 7 44.24 7.81 1.58 1  24.11 4.84 -1.33 69 

 

 

Net als bij Nederlands zijn de resultaten van Tabel 11 vergeleken met de resultaten uit de equivaleringen 

die standaard in elk schooljaar plaatsvinden. Figuur 4 geeft voor de afgelopen 12 schooljaren het behaalde 

gemiddelde cijfer van HAVO- en VWO-leerlingen als we ons baseren op de equivaleringen via aanvullende 

data. Figuur 4 laat zien dat de prestaties van zowel HAVO- als VWO-leerlingen bij het vak Engels in de tijd 

iets zijn teruggelopen. De conclusie die we zouden trekken over de ontwikkelingen in vaardigheidsniveau 

van HAVO- en VWO-leerlingen zou op basis van beide typen equivaleringen dus hetzelfde zijn. Dit betekent 

dat we met redelijke zekerheid kunnen stellen dat de teruggang in vaardigheid die we gevonden hebben bij 

de ritsprocedure een reële weerspiegeling is van de werkelijkheid
3
.  

 

 

Figuur 4 Gemiddelde cijfers in de tijd bij Engels op basis van de equivaleringen via aanvullende data 

  
 

 

 

 

 

                                                 
3 In de equivalering die standaard in elk schooljaar gedaan wordt bij het vak Engels speelt de aanvullende data een belangrijke 
rol en is in principe doorslaggevend. De laatste jaren wordt er echter in toenemende mate rekening gehouden met eerdere 
prestaties van leerlingen. Als er sprake is van een groot waargenomen verschil in vaardigheid tussen twee opeenvolgende 
schooljaren wordt het verschil via bepaalde procedures gedempt en pas in latere jaren volledig gevolgd. De werkelijke 
fluctuaties in stijging of daling van het vaardigheidsniveau kunnen dus in theorie groter zijn, dan we zien in Figuur 4.  
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6. Tot slot 
 

Uit het voorgaande blijkt dat de vernieuwde wetgeving voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs 

vaak een positieve uitwerking heeft gehad op de prestaties van leerlingen. In Tabel 12 worden de 

belangrijkste resultaten nog eens per vak samengevat. We zien dat zowel HAVO- als VWO-leerlingen ná 

invoering van de nieuwe wetgeving naar verwachting gemiddeld beter zijn gaan presteren op de oude 

examens  Nederlands, wiskunde A1,2 en wiskunde B1 dan de leerlingen die deze examens vóór de 

invoering van de nieuwe wetgeving gemaakt hebben. De verwachte vooruitgang in vaardigheid is soms 

tamelijk groot, namelijk meer dan één derde cijferpunt, met uitzondering van het HAVO examen wiskunde 

B1; de nieuwe HAVO-B-leerlingen scoren slechts 0.09 cijferpunt hoger dan de oude HAVO-B1-leerlingen. 

Hoewel de vooruitgang zich in de HAVO beperkt tot 0.09 cijferpunt is deze vooruitgang mogelijkerwijs wel 

te verklaren vanuit de inhoud. Het oude B1-examen was namelijk een mix van onderdelen uit het A- en het 

B-programma met bijvoorbeeld een onderdeel Statistiek (CEVO, 2006). Het huidige B-programma heeft 

meer focus waardoor de nieuwe wiskunde B-leerlingen mogelijk minder moeite hebben met de ‘echte B’-

onderdelen uit het B1-examen dan de oude wiskunde B1-leerlingen. Als de meer statistiek georiënteerde 

onderdelen van het B-examen daarnaast als eenvoudiger worden gezien, dan leidt dit logischerwijs tot een 

(kleine) stijging in vaardigheid.  

 

 

Tabel 12 Verschillen tussen de oude en nieuwe examens op een rij uitgedrukt in gemiddelde cijfers  

 

Onderwijstype 

 

Vergelijking 

 

M oud 

 

M nieuw 

 

Verschil 

 

Stabiliteit
1
 

 

HAVO 

 

Nederlands  6.44 7.36 0.91 

 

+ 

 Engels 6.23 6.16       -0.07 - 

 Wiskunde A1 en wiskunde C - - - n.v.t 

 Wiskunde A1,2 en wiskunde A 6.47 7.29 0.82 + 

 Wiskunde B1 en wiskunde A 6.04 5.91 -0.13 - 

 Wiskunde B1 en wiskunde B 6.04 6.14 0.09 - 

 Wiskunde B1,2 en wiskunde B 6.26 6.08 -0.17 + 

      

VWO Nederlands  6.64 7.30 0.66 + 

 Engels 6.17 5.83 -0.34 + 

 Wiskunde A1 en wiskunde C 6.32 6.57 0.24 + 

 Wiskunde A1,2 en wiskunde A 6.16 6.52 0.36 + 

 Wiskunde B1 en wiskunde A 6.24 5.23 -1.01 + 

 Wiskunde B1 en wiskunde B 6.24 7.16 0.91 + 

 Wiskunde B1,2 en wiskunde B 6.43 6.37 -0.06 - 
 

Noot: ‘+’ = de oordelen van de inhoudsexperts wezen over het algemeen in dezelfde richting; ‘-‘ = de oordelen van de 

inhoudsexperts liepen uiteen in richting.. 

 

 

De gesignaleerde vooruitgang in wiskunde A1,2 is mogelijk ook vanuit de inhoud te verklaren. Voor het 

nieuwe A-programma is namelijk een nieuwe leerlijn Statistiek en Kansrekening ontwikkeld. De 

onderwerpen combinatoriek, kans en statistiek worden in de nieuwe leerlijn anders behandeld dan 

voorheen; er wordt gestreefd naar een meer probleemgeoriënteerde, levendige en realistische aanpak van 

statistiek (commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs, 2009). Mogelijk zorgt deze nieuwe aanpak ervoor dat 

leerlingen de typische problemen die in een wiskunde A-examen naar voren komen, gemakkelijker op 

kunnen lossen. De toename in vaardigheid komt in het gemiddelde cijfer tot uitdrukking door een stijging 

van 0.82 cijferpunt in de HAVO en 0.36 punt in het VWO.  

De sterke vooruitgang in het vak Nederlands is niet eenvoudig vanuit de inhoud te verklaren. In de 

examens Nederlands zijn namelijk geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht na de invoering van de 

vernieuwde tweede fase. Toch scoren de leerlingen die in de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011 

eindexamen gedaan hebben in het vak Nederlands volgens de rangordeningen van de experts twee derde 

tot bijna een heel punt hoger dan de leerlingen die in de schooljaren 2006/2007 en 2007/2008 eindexamen 

hebben gedaan in dit vak. Deze sterke stijging in vaardigheid vonden we niet terug als we ons bij de 

prestatievergelijking voor het vak Nederlands baseerden op de equivaleringen die standaard in elk 
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schooljaar plaatsvinden op basis van aanvullende data. Daaruit volgde namelijk een zeer constant 

prestatieniveau in de tijd. Een dergelijk stabiel niveau in de tijd kan deels veroorzaakt worden doordat de 

jaarlijkse equivalering niet uitsluitend plaatsvindt op basis van aanvullende data. De conclusie dat er bij het 

vak Nederlands sprake is van een toename in vaardigheid lijkt daarom gerechtvaardigd, ook als we de 

jaarlijkse equivaleringen erbij betrekken. De mate van vooruitgang wordt op basis van de ritsprocedure 

vermoedelijk overschat.  

 

Naast enkele positieve ontwikkeling in de vaardigheden van leerlingen, kwam er bij een aantal vakken ook 

een teruggang in prestatie aan het licht. Nieuwe wiskunde A-leerlingen presteren naar verwachting minder 

goed dan de oude wiskunde B1-leerlingen en dezelfde dalende trend was zichtbaar als we de prestaties 

van de nieuwe wiskunde B-leerlingen vergeleken met de prestaties van de oude wiskunde B1,2-leerlingen.  

De teruggang in prestatie van nieuwe wiskunde A-leerlingen in vergelijking met de oude wiskunde B1-

leerlingen is opnieuw goed te verklaren vanuit de inhoud van de examens. De leerlingen die het nieuwe 

wiskunde A-programma volgen komen immers minder in aanraking met bepaalde bèta onderdelen, terwijl 

kennis over die onderdelen wel vereist is voor het maken van (delen van) het oude B1-examen. De 

teruggang in prestatie van wiskunde B-leerlingen kan worden verklaard vanuit een gewijzigde deelname 

van leerlingen uit de verschillende profielen. Het nieuwe wiskunde B examen wordt door een groter deel 

van de leerlingen met een N&G-profiel en een E&M-profiel gemaakt dan het vroegere wiskunde B1,2 

examen. Ook wordt in het nieuwe examen vaker dan in het oude examen aan leerlingen gevraagd om 

bepaalde berekeningen exact, dus zonder gebruik van de specifieke mogelijkheden van de grafische 

rekenmachine, te maken. Bovendien heeft de op inzicht en bewijzen gerichte meetkunde in het oude B1,2-

examen plaats gemaakt voor algebraïsche meetkunde (commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs, 2009). 

Deze verschuiving in inhoud verklaart mogelijk waarom de nieuwe wiskunde B-leerlingen zo’n 0.05 tot 0.20 

punt lager scoren op het B1,2-examen dan de oude B1,2-leerlingen.  

 

Ook bij het vak Engels zien we dat de prestaties van zowel HAVO- als VWO-leerlingen ná invoering van de 

vernieuwde tweede fase wat zijn teruggelopen. Als we de rangordeningen van alle experts in beschouwing 

nemen en ons bij de vergelijking baseren op de overall verschuifparameter, dan blijkt er in de HAVO sprake 

te zijn van een kleine achteruitgang in prestatie (-0.07 punt). In het VWO is de achteruitgang in prestatie 

wat groter, namelijk -0.34 cijferpunt. De achteruitgang in prestatie werd ook zichtbaar als we ons bij de 

prestatievergelijking baseerden op de jaarlijkse equivaleringen op basis van aanvullende data. Ook nu 

moeten we er echter op bedacht zijn dat er in de jaarlijkse equivaleringen bij het vak Engels ook rekening 

gehouden wordt met eerdere prestaties van leerlingen. Als er sprake is van een groot verschil in 

vaardigheid tussen twee opeenvolgende schooljaren wordt het verschil via bepaalde procedures gedempt. 

De fluctuaties in vaardigheidsniveau die we vinden op basis van de jaarlijkse equivalering kunnen in 

werkelijkheid dus wat groter zijn. Het is niet duidelijk waar de teruggang in prestatie bij het vak Engels door 

veroorzaakt wordt. Ook in de examens Engels zijn, net als in de examens Nederlands, namelijk geen 

wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de vernieuwingen in de tweede fase.  

Ten slotte laat Tabel 16 zien dat de VWO-leerlingen die het nieuwe wiskunde C programma volgen naar 

verwachting beter presteren op het oude wiskunde A1-examen dan de A1-leerlingen die dit examen in 

schooljaar 2007/2008 gemaakt hebben. Ook deze stijging van een kwart punt is lastig vanuit de inhoud van 

de examens te verklaren. Wiskunde C is namelijk een deelverzameling van wiskunde A; leerlingen met een 

C&M-profiel krijgen eenvoudigweg dezelfde wiskunde als leerlingen met een E&M-profiel, maar minder in 

hoeveelheid en onderwerpen. Voor de invoering van de nieuwe wetgeving was dit ook al het geval, zij het 

dat de examens toen anders heetten. C&M-leerlingen volgden toen wiskunde A1 wat ook een 

deelverzameling was van wiskunde A1,2. 

 

Samenvattend lijkt het er dus op dat de prestaties van leerlingen iets verbeterd zijn na invoering van de 

nieuwe wet- en regelgeving voor de voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs. In veel gevallen ligt 

het gemiddelde niveau in schooljaren 2009/2010 en 2010/2011 hoger dan in schooljaren 2006/2007 en 

2007/2008, en als dat niet het geval is, is daar vaak een inhoudelijke verklaring voor te geven. De 

resultaten moeten echter wel met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. De equivalering heeft 

namelijk plaatsgevonden op basis van expertoordelen. Er kan uitsluitend staat gemaakt worden op de 

gepresenteerde resultaten als de oordelen van de experts over de moeilijkheidsgraad van de 

examenopgaven een zekere mate van overeenstemming kennen. Als dit niet het geval is, kan de 

verschuifparameter niet stabiel geschat worden en brengt de vergelijking die we vervolgens maken op basis 

van gemiddelde cijfers in twee schooljaren meer onzekerheden met zich mee. In de laatste kolom van 

Tabel 12 wordt aangegeven in hoeverre de expertoordelen in dezelfde richting wijzen. Een ‘plus’ betekent 
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dat de meerderheid van de expertoordelen leidde tot een positieve, dan wel negatieve ontwikkeling in 

prestatie. Een ‘min’ betekent dat de beoordelingen van de inhoudsexperts sterk uiteenliepen. In dat geval is 

het zeer problematisch om conclusies te trekken over de ontwikkeling in prestatie. We zien dat de 

beoordelingen van de experts in de HAVO bij drie van de zes vakken nogal sterk uiteenliepen in richting. In 

het VWO ging het beter, met uitzondering van de vergelijking tussen het oude wiskunde B1,2-examen en 

het nieuwe wiskunde B-examen. De tendens lijkt evenwel dat er bij veel vakken eerder sprake is van een 

stijging in vaardigheid dan van een daling. Het is problematisch om de mate van vooruitgang op basis van 

de ritsprocedure te kwantificeren.  
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Bijlage A – representativiteitsanalyses  
 

Eerst is gekeken naar de spreiding van leerlingen over Nederland. Er is onderscheid gemaakt in vier 

regio’s. Regio Noord omvatte de provincies Groningen, Friesland en Drenthe; regio Oost de provincies 

Overijssel, Gelderland en Flevoland; regio West de provincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en 

Zeeland en regio Zuid de provincies Noord-Brabant en Limburg. De verdeling van leerlingen in de populatie 

en onze steekproeven naar regio staat in Tabel 1. We zien dat de verdeling van leerlingen over de vier 

regio’s in de steekproef bij alle vakken grote gelijkenis vertoont met de verdeling van leerlingen in de 

populatie. Er is met andere woorden geen evidentie dat de steekproeven niet representatief zijn met 

betrekking tot de variabele regio. 

 

Tabel 1a Percentage leerlingen in de populatie en de HAVO-steekproeven naar regio  

 

 

Schooljaar 2006/2007
 

 Schooljaar 2009/2010 

 

Vak Noord Oost 

 

West 

 

Zuid  Noord Oost 

 

West 

 

Zuid 

 

Nederlands 11.66 20.61 43.56 24.17  10.97 22.75 44.54 21.74 

Engels 10.10 24.99 42.43 22.48  10.57 23.18 44.33 21.92 

Wiskunde A1,2 10.71 22.72 44.27 22.30  - - - - 

Wiskunde B1 10.10 23.65 43.11 23.13  - - - - 

Wiskunde B1,2 9.86 22.52 45.37 21.89  - - - - 

Wiskunde A - - - -  10.17 23.12 44.96 21.75 

Wiskunde B - - - -  9.81 20.61 45.48 24.10 

 

Populatie 10.14 22.33 45.31 22.22  10.32 22.29 45.63 21.76 

 

 

Tabel 1b Percentage leerlingen in de populatie en de VWO-steekproeven naar regio  

 

 

Schooljaar 2007/2008
 

 Schooljaar 2010/2011 

 

Vak Noord Oost 

 

West 

 

Zuid  Noord Oost 

 

West 

 

Zuid 

 

Nederlands 11.48 21.66 44.45 22.41  9.55 21.51 47.54 22.40 

Engels 9.64 21.78 46.54 22.04  9.10 23.20 45.37 22.33 

Wiskunde A1 8.96 22.61 43.72 24.71  - - - - 

Wiskunde A1,2 8.48 21.17 45.89 24.45  - - - - 

Wiskunde B1 9.50 20.99 46.73 22.79  - - - - 

Wiskunde B1,2 9.44 22.16 44.65 23.75  - - - - 

Wiskunde A - - - -  9.80 22.09 46.70 21.41 

Wiskunde B - - - -  9.18 21.61 45.95 23.26 

Wiskunde C - - - -  9.49 20.13 48.10 22.28 

 

Populatie 9.09 20.22 47.93 22.77  9.40 20.97 47.50 22.13 

 

 

Vervolgens is de representativiteit van de verschillende steekproeven beoordeeld in het licht van de 

achtergrondvariabele stedelijke graad. Er zijn vijf gebieden onderscheiden: (1) zeer sterk stedelijk, (2) sterk 

stedelijk, (3) matig stedelijk, (4) weinig stedelijk, en (5) niet stedelijk. De verdeling van leerlingen in de 

populatie en onze steekproef naar stedelijke graad staat in Tabel 2. De afwijkingen tussen de aantallen 

leerlingen in WOLF en de aantallen die verwacht mogen worden op basis van het aantal 

exameninschrijvingen bij het vak Nederlands zijn erg klein. Er is dus geen reden om aan te nemen dat de 

steekproeven onvoldoende representatief zijn met betrekking tot de variabele stedelijke graad. 
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Tabel 2a Percentage leerlingen in de populatie en de HAVO-steekproef naar stedelijke graad  

 

 

Schooljaar 2006/2007
 

 Schooljaar 2009/2010 

 

Vak 1 2 3 4 

 

5  1 2 3 4 

 

5 

 

Nederlands 16.50 40.01 27.39 12.95 3.15  17.33 39.44 25.07 15.12 3.04 

Engels 15.11 41.05 27.00 13.96 2.87  16.74 39.16 25.86 14.93 3.31 

Wiskunde A1,2 16.23 40.63 27.12 13.05 2.96  - - - - - 

Wiskunde B1 14.66 40.57 27.59 13.57 3.61  - - - - - 

Wiskunde B1,2 15.28 39.03 28.75 13.44 3.49  - - - - - 

Wiskunde A - - - - -  16.08 40.21 26.06 14.75 2.91 

Wiskunde B - - - - -  15.15 39.62 27.14 14.55 3.54 

 

Populatie 17.00 40.47 26.46 12.46 3.61  17.37 39.77 25.68 13.74 3.45 

 

 

Tabel 2b Percentage leerlingen in de populatie en de VWO-steekproef naar stedelijke graad  

 

 

Schooljaar 2007/2008
 

 Schooljaar 2010/2011 

 

Vak 1 2 3 4 

 

5  1 2 3 4 

 

5 

 

Nederlands 19.24 40.12 26.97 11.28 2.40  20.75 41.66 24.16 11.65 1.79 

Engels 17.66 42.02 27.18 10.90 2.23  19.05 41.27 25.42 12.03 2.23 

Wiskunde A1 18.58 44.56 23.11 10.83 2.92  - - - - - 

Wiskunde A1,2 18.49 43.81 24.18 10.93 2.59  - - - - - 

Wiskunde B1 18.95 44.05 24.83 10.39 1.79  - - - - - 

Wiskunde B1,2 16.15 44.28 27.70 9.75 2.13  - - - - - 

Wiskunde A - - - - -  19.62 41.56 24.25 12.69 1.88 

Wiskunde B - - - - -  19.71 42.39 24.25 11.76 1.89 

Wiskunde C - - - - -  22.55 44.21 22.28 9.49 1.48 

 

Populatie 20.47 42.73 24.37 10.00 2.42  20.70 41.30 24.40 11.51 2.09 

 

 

Na de beoordeling van de representativiteit van de steekproef in het licht van de variabelen regio en 

stedelijke graad is gekeken naar de verdeling van jongens en meisjes. De verdeling van leerlingen in de 

populatie en onze steekproef naar sekse staat in Tabel 3. Zoals verwacht mocht worden, is er bij sommige 

vakken sprake van een aanzienlijke oververtegenwoordiging van jongens of meisjes. Het is bijvoorbeeld 

bekend dat relatief veel jongens voor een zogenaamd natuurprofiel kiezen met wiskunde B. Meisjes kiezen 

vaker voor een maatschappijprofiel met wiskunde A. We zien dit duidelijk terug in Tabel 3. De grote 

meerderheid van de leerlingen bij het vak wiskunde B1,2 is een jongen (> 75 procent), terwijl het beeld bij 

wiskunde A1 tegengesteld is. Bij de vakken Nederlands en Engels liggen de aantallen leerlingen in WOLF 

en de aantallen die verwacht mogen worden op grond van de (overall) gegevens van CBS wel erg dicht bij 

elkaar. Leerlingen zijn dan ook verplicht om in deze vakken eindexamen te doen en kunnen niet kiezen uit 

verschillende varianten.  
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Tabel 3a Percentage leerlingen in de populatie en de HAVO-steekproeven naar sekse  

 

 

Schooljaar 2006/2007
 

 Schooljaar 2009/2010 

 

Vak Jongen Meisje  Jongen Meisje 

 

Nederlands 48.85 51.15  48.05 51.95 

Engels 49.70 50.30  48.37 51.63 

Wiskunde A1,2 58.58 41.42  - - 

Wiskunde B1 47.61 52.39  - - 

Wiskunde B1,2 86.32 13.68  - - 

Wiskunde A - -  45.77 54.23 

Wiskunde B - -  65.38 34.62 

 

Populatie 47.61 52.39  48.16 51.84 

 

Tabel 3b Percentage leerlingen in de populatie en de VWO-steekproeven naar sekse  

 

 

Schooljaar 2006/2007
 

 Schooljaar 2009/2010 

 

Vak Jongen Meisje  Jongen Meisje 

 

Nederlands 45.79 54.21  45.59 54.41 

Engels 46.42 53.58  45.76 54.24 

Wiskunde A1 15.37 84.63  - - 

Wiskunde A1,2 47.74 52.26  - - 

Wiskunde B1 39.21 60.79  - - 

Wiskunde B1,2 77.21 22.79  - - 

Wiskunde A - -  40.96 59.04 

Wiskunde B - -  54.80 45.20 

Wiskunde C - -  16.49 83.51 

 

Populatie 46.38 53.62  45.96 54.04 

 

 

Ten slotte is gekeken naar de verdeling van leerlingen over de verschillende profielen. Er zijn vijf groepen 

onderscheiden: (1) N&T – Natuur en Techniek, (2) N&G – Natuur en Gezondheid, (3) E&M – Economie en 

Maatschappij, (4) C&M – Cultuur en Maatschappij, en (5) Combinatieprofiel. Een leerling met een 

combinatieprofiel volgt meer dan één profiel, bijvoorbeeld zowel het profiel N&T als het profiel N&G. De 

verdeling van leerlingen in de populatie en onze steekproef naar profiel staat in Tabel 4. Net als bij sekse 

mogen we verwachten dat er bij sommige vakken sprake is van een sterke over- of 

ondervertegenwoordiging van bepaalde profielen. De verschillende examens wiskunde zijn bijvoorbeeld 

rechtstreeks gekoppeld aan een bepaald profiel (zie paragraaf 2.1). Dit zien we duidelijk terug in de 

verdeling. Zo volgt maar liefst 95 procent van de HAVO leerlingen die eindexamen doet in wiskunde B1 een 

N&G profiel. Bij de vakken Nederlands en Engels vertoont de verdeling van leerlingen over de verschillende 

profielen grote gelijkenis met de verdeling in de populatie. Alleen in het VWO is er in schooljaar 2010/2011 

soms sprake van wat grotere afwijkingen. Het meest opvallende verschil is hierbij dat het percentage 

combinatieprofielen in de steekproef groter is dan in de populatie.  
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Tabel 4a Percentage leerlingen in de populatie en de HAVO-steekproef naar profiel  

 

 

Schooljaar 2006/2007
 

 Schooljaar 2009/2010 

 

Vak N&T N&G E&M C&M 

 

Comb  N&T N&G E&M C&M 

 

Comb 

 

Nederlands 11.04 17.01 35.94 35.58 0.42  9.29 16.72 42.12 18.51 13.36 

Engels 11.24 18.26 35.71 34.30 0.50  9.25 16.88 42.25 18.10 13.52 

Wiskunde A1,2 0.03 1.89 89.65 7.87 0.56  - - - - - 

Wiskunde B1 0.10 94.87 4.52 0.51 0.00  - - - - - 

Wiskunde B1,2 86.19 10.52 0.55 0.19 2.55  - - - - - 

Wiskunde A - - - - -  0.01 19.32 62.80 11.14 6.73 

Wiskunde B - - - - -  36.87 14.80 11.48 0.38 36.47 

 

Populatie 8.92 17.53 36.68 33.99 2.88  10.53 17.68 43.17 18.78 9.84 

 

 

Tabel 4b Percentage leerlingen in de populatie en de VWO-steekproef naar profiel  

 

 

Schooljaar 2007/2008
 

 Schooljaar 2010/2011 

 

Vak N&T N&G E&M C&M 

 

Comb  N&T N&G E&M C&M 

 

Comb 

 

Nederlands 12.03 32.25 31.11 19.63 4.98  11.94 15.77 23.51 12.98 35.80 

Engels 12.52 31.02 31.19 20.10 5.16  12.14 16.51 23.28 12.14 35.93 

Wiskunde A1 0.00 0.22 0.02 99.73 0.02  - - - - - 

Wiskunde A1,2 0.06 0.39 86.02 11.57 1.96  - - - - - 

Wiskunde B1 0.08 93.19 5.61 0.89 0.24  - - - - - 

Wiskunde B1,2 65.25 13.04 0.86 0.11 20.75  - - - - - 

Wiskunde A - - - - -  0.00 24.66 43.38 11.96 20.00 

Wiskunde B - - - - -  25.47 10.59 7.27 0.64 56.04 

Wiskunde C - - - - -  0.00 0.00 0.27 99.33 0.40 

 

Populatie 13.17 31.69 30.84 19.43 4.87  15.92 20.36 26.13 12.63 24.96 

 

 

 


