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Inleiding
Begin 2006 stond de aanpassing van de Tweede Fase op
de agenda van de Tweede Kamer. Onderwerp van het
plenaire overleg was de wetswijziging die de minister in
juli 2005 naar de Tweede Kamer heeft gezonden. De
Tweede Kamer heeft deze wetswijzigingen mede bezien
in het licht van de uitkomsten van ‘Zeven jaar Tweede
Fase’. In dit evaluatierapport (verschenen in oktober
2005) geeft het Tweede Fase Adviespunt (TFA) een
genuanceerd beeld van de effecten van de Tweede Fase.
Hoewel het hoger onderwijs haar zorg uitspreekt over
de verminderde taal- en rekenvaardigheden van leerlin-
gen in de tweede fase, toont men zich tegelijkertijd
tevreden over andere algemene vaardigheden die deze
leerlingen juist beter beheersen dan hun voorgangers.

In het najaar van 2005 publiceerde het Tweede Fase

Adviespunt het evaluatierapport ‘Zeven jaar

Tweede Fase’. Veel media concludeerden naar aan-

leiding van dit rapport dat er sprake was van een

algehele daling van het onderwijsniveau. Som-

migen gingen zelfs zo ver dat zij de examens daar-

voor verantwoordelijk stelden. In dit artikel beargu-

menteren de auteurs waarom het zo moeilijk is op

basis van examenresultaten vast te stellen of er

sprake is van niveaudaling. 

Het TFA ziet dan ook geen aanleiding om de uitkomsten
negatief te duiden. Men moet, aldus het TFA, immers ook
bedenken dat een steeds groter percentage van de leer-
lingen in havo en vwo terechtkomt, dat ze vervolgens
korter over hun opleiding doen, steeds meer via ‘konink-
lijke wegen’ doorstromen en het in het hoger onderwijs
zeker niet minder doen dan hun voorgangers. 
De genuanceerde rapportage van het TFA staat in schril
contrast met de daaropvolgende berichtgeving in de
media. Zo vatte een grote landelijke ochtendkrant de
uitkomsten samen onder de kop ‘Student niet wijzer van
studiehuis’. Anderen meenden een algehele daling van
het onderwijsniveau te constateren. Sommigen gingen
zelfs zo ver dat zij de examens daarvoor verantwoordelijk
stelden. De redenering was als volgt: er gaan steeds
meer leerlingen naar havo/vwo, er blijven er steeds min-
der zitten en het aantal gezakten neemt af, dus moeten
de examens wel makkelijker zijn geworden. 

De vraag naar de eventuele invloed van de Tweede Fase
en de eindexamens op het onderwijsniveau is echter
minder eenvoudig te beantwoorden dan het lijkt. In de
vergelijking van het onderwijsniveau voor en na de
Tweede Fase spelen veel factoren een rol die een directe
beantwoording van deze vraag in de weg staan. Hierna
geven wij een beknopt overzicht van deze mogelijke
factoren.

Veranderingen in het onderwijs-
programma
De Tweede Fase introduceerde nieuwe vakken en vak-
onderdelen. In het eindexamenprogramma ligt het
accent veel meer op vaardigheden, mede op verzoek
van het vervolgonderwijs. Leerlingen leren nu andere
dingen dan voorheen. Hét niveau van onderwijs bestaat
dus niet. Hoe groter de veranderingen in het onderwijs-
en examenprogramma, hoe genuanceerder de vergelij-
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king van het onderwijsniveau voor en na de
invoering van de Tweede Fase moet zijn. 

Veranderingen in de groep
leerlingen 
De Inspectie constateert al jaren dat het per-
centage leerlingen dat havo/vwo volgt,
gestadig toeneemt. Met de invoering van de
Tweede Fase is deze groei niet tot staan
gebracht. Er zijn ons geen onderzoeksgege-
vens bekend die het huidige instroomniveau
van deze leerlingen vergelijken met dat van
hun leeftijdsgenoten van vroeger. 
Daarnaast doen er zich allerlei veranderingen
voor in de vakkenkeuze, waardoor vergelijkin-
gen niet eenvoudig zijn. Vanwege de vaste
profielen kiezen de betere leerlingen met een
voorliefde voor de bètavakken nu veel minder
vaak voor een extra moderne vreemde taal.
Docenten Frans en Duits menen dan ook een
daling van het niveau van de leerlingen te
bespeuren. Cito-onderzoek laat zien dat deze
dalende trend reëel is en zich al eerder inzet-
te, mogelijk als een gevolg van minder uren
Frans en Duits in de onderbouw (Alberts,
1998-2004; Sikkes, 2003). Een ander voorbeeld
vormen natuurkunde en scheikunde. Bij deze

vakken blijken de zogenoemde ‘heelvakkers’
van nu het beter te doen dan hun leeftijdsge-
noten van toen. Deze heelvakkers zijn echter
moeilijk vergelijkbaar met hun leeftijdsgeno-
ten van destijds. Vóór de invoering van de
Tweede Fase volgden alle leerlingen die
natuurkunde of scheikunde in hun examen-
pakket kozen hetzelfde onderwijs en deden
hetzelfde examen. Sinds de Tweede Fase ken-
nen deze vakken twee varianten, het zogehe-
ten deelvak in het profiel natuur en gezond-
heid en het zogeheten heelvak in het profiel
natuur en techniek. De stof van het heelvak
omvat de stof van het deelvak en is uitgebrei-
der en complexer. Het prestatieniveau van de
leerlingen die het heelvak volgen is hoger
dan dat van de leerlingen die het deelvak vol-
gen. Kortom, naarmate de samenstelling van
de leerlingenpopulatie sterker verandert,
wordt de vergelijking lastiger. 

Veranderende schoolloop-
banen
Leerlingen doubleren tegenwoordig veel
minder dan voor de Tweede Fase. Ook stro-
men zij steeds meer door volgens de ‘konink-
lijke weg’, bijvoorbeeld van havo naar hbo en

van vwo naar wo. Onduidelijk is in hoeverre
dit is toe te schrijven aan bewust schoolbe-
leid, een verhoging van de kwaliteit van het
gegeven onderwijs (begeleiding!) dan wel
aan veranderingen in de ‘kwaliteit’ van de
instromende leerlingen. 

De moeilijkheid van de 
examenopgaven
Er blijven niet alleen steeds minder leerlingen
zitten, ook de slaagpercentages op de exa-
mens nemen toe. Zakte van de vwo-kandida-
ten in 1998 nog 12 procent, in 2004 was dat
nog maar 6 procent. In het havo zien we een
vergelijkbare ontwikkeling (van 18 naar 8 pro-
cent). Het zou kunnen zijn dat meer kandida-
ten slagen omdat de eindexamens tegen-
woordig makkelijker zijn dan vroeger.1

Raadpleging van het Eindexamenregister
(ERR) laat echter zien dat de examenresulta-
ten van de centrale examens (CE) maar wei-
nig zijn veranderd. Het gemiddelde cijfer
voor het CE is bij het vwo een fractie
gedaald en bij het havo gelijk gebleven. Het
gemiddelde cijfer voor het schoolexamen
(SE) is daarentegen iets gestegen. Een
mogelijke verklaring voor de hogere SE-cij-
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en de eindexamens op het onderwijsniveau 

is niet eenvoudig te beantwoorden
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fers is de introductie van de praktische
opdrachten. Wellicht bieden deze de vlijtige
leerling wat meer kansen? 

Verandering van de zak-/
slaagregeling
Hogere slaagpercentages hoeven niet nood-
zakelijkerwijs te maken te hebben met een
betere instroom, beter onderwijs of gemakke-
lijkere examenopgaven. Ook de zak-/slaagre-
geling en de herkansingsregels kunnen een
rol spelen. Veranderingen in deze regelingen
bemoeilijken een vergelijking van examenre-
sultaten over een langere periode. De huidige
regels voor zakken en slagen zijn anders dan
de regels die golden vóór de invoering van
de Tweede Fase. Zo moest het gemiddelde
cijfer van een kandidaat met twee 5-en altijd
een 6 of hoger zijn (twee 5-en moesten wor-
den gecompenseerd met één 8 of twee 7’s).
Nu is deze kandidaat geslaagd als hij of zij
maximaal één van die onvoldoendes in het
profieldeel heeft én alle andere eindcijfers 6
of hoger zijn. Tegelijkertijd doet een leerling
tegenwoordig in meer vakken examen en
heeft hij meer verplichte vakken. De inschat-
ting was dat met de huidige regeling de zak-
/slaagnorm ongeveer gelijk zou blijven.
Onbekend is of de verandering in de zak-
/slaagregeling ook zo heeft uitgepakt. 

Verandering in de normering
Leerlingen moeten elk jaar een vergelijkbare
prestatie leveren om te slagen voor het cen-
traal examen. Om dat te bereiken worden de
examens buitengewoon zorgvuldig samen-
gesteld en worden de resultaten van jaar tot
jaar met elkaar vergeleken. Voor veel examens
gebeurt dat met zogeheten procedures van
normhandhaving (Béguin, Alberts en
Kremers, 2005).2 Om uit te sluiten dat leerlin-
gen bevoordeeld of benadeeld worden door
een moeilijker of makkelijker examen worden
de normen achteraf vastgesteld door de
CEVO (Centrale Examencommissie
Vaststelling Opgaven). De gevolgde procedu-
res geven geen enkele aanleiding om te ver-
onderstellen dat de normering tijdens de
Tweede Fase systematisch soepeler is
geweest dan in de periode daarvoor.
Integendeel, de procedure voor de correctie
voor een relatief makkelijk examen past de
CEVO sinds 2000 toe.
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Noten

1 De Volkskrant nam in 1994 de proef op de som en

kwam tot tegenovergestelde bevindingen. 

De onderwijsredactie legde de opgaven van de centra-

le examens van 1965 en 1994 voor aan een panel van

leraren. De conclusie van alle leraren was eensluidend:

de hedendaagse jeugd heeft minder vakken, maar

weet meer en gaat veel dieper.

2 Zo wordt bij leerlingen die niet aan het nieuwe eind-

examen meedoen, bepaald hoe moeilijk het nieuwe

examen is in vergelijking met enkele oudere examens.

Zo kan door de jaren heen worden bekeken of het

niveau van het onderwijs stijgt, gelijk blijft dan wel

daalt. Normhandhaving is echter alleen zinvol bij vak-

ken waar de leerlingenpopulaties grotendeels gelijk

blijven en waar zich geen al te grote veranderingen in

het eindexamenprogramma voordoen. 

3 Bij het vak geschiedenis in het havo had de verdub-

beling van de populatie overigens geen aanwijsbare

gevolgen voor het niveau van de kandidaten op het

geschiedenisexamen. 
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Een mogelijke verklaring voor de hogere 

schoolexamencijfers na de invoering van de Tweede Fase 

is de introductie van de praktische opdrachten

Conclusie

Iedereen wil graag een direct antwoord
op de vraag of het niveau van het
onderwijs met de invoering van de
Tweede Fase is gedaald. Het onderwijs-
en examenprogramma is in de periode
1998-2004 veranderd, dat is evident.
Leerlingen leren nu gedeeltelijk andere
dingen dan voorheen. Daarnaast is de
samenstelling van de leerlingenpopula-
tie in sommige vakken veranderd.3 Hoe
wenselijk het ook is, de vergelijking van
de kwaliteit van het onderwijs voor en
na de Tweede Fase zal genuanceerd
moeten plaatsvinden. Het is onder-
zoekstechnisch uitermate lastig om ver-
schillen tussen nu en vroeger eenduidig
toe te schrijven aan de Tweede Fase of
aan de examens. Naast de moeilijkheid
van de examenopgaven spelen vele
andere factoren een rol, zoals het eind-
examenprogramma, het ‘niveau’ van de
instromende leerlingen en het beleid
ten aanzien van doubleren en op- en
afstroom. Al deze factoren kunnen aan-
leiding geven tot alternatieve verklarin-
gen. Een zuivere en eerlijke evaluatie
van de Tweede Fase veronderstelt dat
de onderzoeker deze alternatieve ver-
klaringen kan uitsluiten, onder controle
kan houden dan wel als minder aanne-
melijk van de hand kan wijzen. Daartoe
is gedegen empirisch onderzoek een
eerste vereiste. Wij denken daarbij onder
meer aan secundaire analyse van trends
op basis van examenresultaten. Dit
onderzoek is des te zinvoller nu het exa-
menprogramma de komende jaren
waarschijnlijk relatief stabiel zal blijven.
Naar ons idee is secundaire analyse van
examenbestanden echter niet voldoen-
de. Daarnaast is onderzoek nodig waar-
bij de variatie in de manier waarop
scholen de Tweede Fase implementeren
in verband wordt gebracht met de leer-
resultaten. Bij dit laatste denken wij niet
alleen aan de kennis van leerlingen,
maar ook aan eventuele effecten op hun
vaardigheden, attituden, leerstijlen en
competenties. 
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