
4 WERKEN MET DE 
OPBRENGSTBEOORDELING

In dit hoofdstuk richten we ons specifiek op de vier opbrengstindicatoren: 
kk  rendement onderbouw (4.1)
kk  rendement bovenbouw (4.2)
kk  gemiddeld cijfer centraal examen (4.3)
kk  verschil cijfer schoolexamen met cijfer centraal examen (4.4)

De inspectie publiceert de Opbrengstenkaarten ongeveer driekwart jaar na afronding 
van een schooljaar. Scholen kunnen echter zelf na afloop van een schooljaar al aan de 
slag met beschikbare gegevens. Zo zijn via het ManagementVenster van Vensters voor 
Verantwoording de voorlopige eindexamencijfers in september bekend. Door deze en 
andere eigen gegevens te analyseren kan een school veel eerder actie ondernemen. 

In wat volgt, bespreken we per indicator welke informatie via de Opbrengstenkaart 
beschikbaar is. Daarna doen we suggesties voor activiteiten die scholen zelf kunnen 
ondernemen, los van de meest recente inspectiegegevens. Vervolgens geven we aan 
wat Vensters voor Verantwoording te bieden heeft en soms noemen we andere 
bruikbare instrumenten. 

4.1 Rendement onderbouw 
Het rendement onderbouw wordt bepaald door het advies van de basisschool en 
de onderwijspositie in het derde leerjaar. Vervolgens kent de inspectie plus- en 
minpunten toe. Pluspunten voor leerlingen die in het derde leerjaar een onderwijs-
soort volgen die hoger is dan het basisschooladvies. Minpunten voor leerlingen die 
in de eerste twee leerjaren doubleren of die in het derde leerjaar een onderwijssoort 
volgen die lager is dan het advies van de basisschool. Hierbij is er rekening mee 
gehouden dat lwoo-leerlingen gemiddeld iets langer over de onderbouw doen. In 
hoofdstuk 3.3. is dit al toegelicht. De toegekende plus- en minpunten worden daarna 
omgerekend tot een percentage onderbouwrendement: de score. In afbeelding 14 zijn 
dat de percentages 91, 94 en 107. 
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Afbeelding 14 – Rendement onderbouw

Bron: Opbrengstenoordeel 2012, Onderwijsinspectie 

Omdat bij de uiteindelijke beoordeling van het onderbouwrendement rekening wordt 
gehouden met de aanwezige schoolsoorten van de vestiging, worden de berekende 
percentages vergeleken met die van de vergelijkingsgroep. De vestiging in het 
voorbeeld heeft een aanbod van vmbo-b t/m vmbo-(g)t en wordt dus vergeleken met 
alle vestigingen die eenzelfde aanbod hebben. Dat leidt tot relatieve scores, die 
worden omgezet in een getal lopende van 1 tot en met 5, op de Opbrengstenkaart 
weergegeven als bolletjes. Het meest linker bolletje staat voor het getal 1 en het 
bolletje helemaal rechts staat voor het getal 5. 

De beoordeling van het onderbouwrendement gaat daarna als volgt: de getallen van 
de relatieve scores (de bolletjes) van de afgelopen drie jaar worden opgeteld en door 
drie gedeeld. De indicator onderbouwrendement wordt als ‘voldoende’ beoordeeld als 
het rekenkundig gemiddelde van de relatieve scores over drie jaar meer dan 2,0 is. In 
het voorbeeld van afbeelding 14 zijn de relatieve scores van 2009, 2010 en 2011, 
respectievelijk 1, 2 en 3. Het rekenkundig gemiddelde is precies 2,0. Dat is niet meer 
dan 2,0, waardoor het onderbouwrendement voor deze vestiging als ‘onvoldoende’ 
wordt beoordeeld.

De Opbrengstenkaart van de inspectie toont: 
kk Percentage leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs volgt in één onderwijssoort.
kk  Het onderbouwrendement in relatie tot de vergelijkingsgroep (zie hiervoor). 
kk De advisering na het tweede leerjaar. 
kk Het percentage leerlingen dat het derde leerjaar heeft bereikt zonder zittenblijven. 

Rendement onderbouw

Score 1-10-2009 91

1-10-2010 94

1-10-2011 107

Relatieve score 1-10-2009

1-10-2010 

1-10-2011 

3-jaarsgemiddelde 1 2 3 4 5
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Mogelijke acties van de school:
kk De leerlingenadministratie zo inrichten dat jaarlijks bij de start van het schooljaar 

de indicatoren ‘adviesstructuur na tweede leerjaar’ en ‘percentage leerlingen in 
leerjaar 3 zonder zittenblijven’ over het voorafgaande schooljaar berekend zijn.
kk Bij de start van elk schooljaar de instroom in het eerste leerjaar analyseren door 

het advies van de basisschool en de Cito-score te bekijken in relatie tot de 
plaatsing.

kk   Bij de overgangsvergadering van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar 
leerjaar 3 altijd het advies van de basisschool betrekken en bij eventuele 
afwijkingen de oorzaak analyseren en zo nodig een gerichte aanpak afspreken. 
kk   Met de scores in het Opbrengstenoordeel de trend over de laatste drie jaar 

analyseren door de ‘bijdrage’ hieraan per schoolsoort te achterhalen en gerichte 
maatregelen afspreken.
kk   Uitkomsten van analyses bespreken met docenten en toeleverende basisscholen. 

Zo nodig een ambitie formuleren. 

Verplichte centrale eindtoets basisonderwijs
Vanaf 2015 zijn alle basisscholen verplicht om leerlingen van groep 8 
een eindtoets af te nemen. Scholen in het primair onderwijs zijn in 2015 
nog volledig vrij in de keuze van de aanbieder van de eindtoets. De 
periode waarin de eindtoets moet worden afgenomen is bepaald op het 
tijdvak tussen medio april en half mei. Een jaar later in 2016 moeten 
alle leerlingen in groep 8 tussen half april en half mei een goedgekeurde 
eindtoets maken. De meestgebruikte toets is op dit moment de eindtoets 
basisonderwijs van CITO, die altijd in februari werd afgenomen. Met 
name de verschuiving van het tijdvak kan consequenties hebben voor de 
toelatingsprocedure in het voortgezet onderwijs. Ten tijde van de besluit-
vorming betreffende toelating is namelijk in veel gevallen alleen het 
advies van de basisschool beschikbaar. De validiteit van dit advies 
zal per basisschool verschillen! Scholen die jaarlijks cohortanalyses 
uitvoeren, waarbij de instroom in het eerste leerjaar over meerdere 
jaren wordt gevolgd, zijn in staat om de voorspellende waarde van de 
basisischooladviezen in te schatten. Het is wenselijk om het gesprek 
hierover met de aanleverende basisscholen te intensiveren en de 
uitkomsten van de analyse met de basisscholen te delen.
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kk   De toelichting bij het Opbrengstenoordeel bekijken. Deze bevat een bijlage, 
waarin voor elke opbrengstindicator de landelijke resultaten over de laatste drie 
jaar staan: 

Afbeelding 15 – Landelijke resultaten over drie jaar voor indicator ‘rendement onderbouw’ 

Rendement onderbouw Grenswaarden 

Score 1 oktober 2009 98 - 109

Score 1 oktober 2010 97 - 107

Score 1 oktober 2011 96 - 106

De inspectie hanteert hierbij twee grenswaarden. 50 procent van de scholen scoort 
binnen de daar vermelde grenswaarden, 25 procent scoort boven de bovengrens en 
25 procent scoort onder de ondergrens. Een vergelijking van deze cijfers met de 
schoolscore kan schoolleiding en docenten helpen de eigen opbrengsten in perspectief 
te zien.
kk   Analyseer het “Hinkelpad” en stel streefpercentages voor de bevordering van 

leerlingen op. Het “hinkelpad” is te downloaden door in te loggen op het eigen 
Internet Schooldossier via www.onderwijsinspectie.nl. 
kk   Bij plaatsing en determinatie van leerlingen gebruikmaken van diagnostische 

toetsen, zoals het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs.
kk   Gebruik maken van de mogelijkheden die Vensters voor Verantwoording biedt:

Vensters voor Verantwoording
ManagementVenster
Het venster ‘Doorstroom onderbouw’ in het ManagementVenster laat de 
doorstroom in de onderbouw van de eigen school zien over de laatste drie 
leerjaren. Daarnaast wordt het landelijk gemiddelde en de percentielscore van de 
school in beeld gebracht. 

http://www.onderwijsinspectie.nl
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Afbeelding 16 – doorstroom in de onderbouw van het vwo in vergelijking met het 

landelijk gemiddelde en als percentielscore

De doorstroom in de onderbouw van deze vwo-afdeling kwam in 2008-2009 
(afbeelding 16) bijna overeen met het landelijk gemiddelde. De percentielscore was 
ongeveer 20 procent, wat betekent dat zo’n 80 procent van de vwo-scholen en –
afdelingen in de onderbouw een hogere doorstroom kende.
Deze doorstroom is op te vatten als het ongecorrigeerde rendement. De correctie 
voor lwoo-leerlingen heeft nog niet plaatsgevonden. Vooral de toevoeging van de 
percentielen kan het gesprek in de school stimuleren. 

0%

20%

40%

60%

80%

98%
92%

96%
90%

100%

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

School
Landelijk gemiddelde
Percentiel



56 Werken aan Opbrengsten

SchoolVenster 
In het SchoolVenster staat onder het tabblad ‘resultaten’ bij ‘doorstroom onderbouw’ 
onder de knop ‘meer’ onder andere de adviesstructuur per schoolsoort. Dit is 
weergegeven in een cirkeldiagram, waarin de basisschooladviezen staan van de 
leerlingen die inmiddels in het derde leerjaar zitten. Dit wordt ook per schoolsoort 
vergeleken met het landelijk gemiddelde. Zie afbeelding 17.

Wat is de percentielscore? 
De percentielscore drukt in een cijfer uit hoe de school ten opzichte van 
alle vergelijkbare scholen presteert. Percentielen geven een 
nauwkeuriger beeld dan procenten. Neem een school met in een van de 
vmbo-leerwegen een slaagpercentage van 88 procent, bij een landelijk 
gemiddelde voor die leerweg van 92 procent. Het idee kan ontstaan dat 
deze leerweg het behoorlijk doet, het verschil is immers maar 4 procent? 
De percentielscore is echter 11 procent en dat zet deze conclusie in een 
ander daglicht: 89 procent van de scholen met deze leerweg doet het 
namelijk beter. 
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Afbeelding 17 – Meer afstroom dan opstroom: de oorspronkelijke adviezen van 

leerlingen in havo-3, vergeleken met het landelijk gemiddelde

In havo-3 van deze scholengemeenschap zitten naar verhouding meer leerlingen die 
oorspronkelijk een havo/vwo of vwo-advies hadden (5 procent had een vwo-advies en 
29 procent een havo/vwo-advies = 34 procent) dan leerlingen met een vmbo (g)t of 
vmbo (g)t/havo-advies (respectievelijk 0 en 13 procent = 13 procent). In de onderbouw 
van deze havo-afdeling heeft dus wat meer afstroom dan opstroom plaatsgevonden. 
Analyse van deze gegevens verschaft de school informatie over de kwaliteit van 
de adviezen van de basisschool en over de ontwikkeling van de leerlingen. 
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Zuyderzee College, Lemmer
Openbare school voor onderbouw havo/vwo en vmbo

Na de analyse begint het pas
De examenresultaten op de afdeling kaderberoepsgericht (25 leerlingen) van 
het Zuyderzee College Lemmer (400 leerlingen) bleven onder de norm, zodat 
de school onder verscherpt toezicht kwam. Het lukte om in een jaar tijd van de 
lijst zeer zwakke scholen af te komen en de school wil leerlingen kansen blijven 
bieden. “Wij willen niet puur sturen op rendement”, zegt Rianne Schadron, die 
sinds het negatieve inspectieoordeel beleidsadviseur kwaliteitszorg is. “Maar 
we weten steeds beter hoe we kunnen bewegen op het speelveld van onze 
eigen visie en de eisen van de inspectie.” 

Eigen prognoses maken 
Samen met een extern bureau maakt de school nu zelf een prognose van 
opbrengsten, op basis van de oktobertellingen en examenresultaten. Deze 
prognose is al beschikbaar in het najaar, terwijl de inspectie het voorlopig 
opbrengstenoordeel in maart pas openbaar maakt. Het overzicht is bovendien 
specifieker dan de algemene cijfers van de inspectie. Knelpunten in doorstroom 
worden duidelijk zichtbaar. “We kunnen nu veel eerder het beleid bijsturen en 
tijdig activiteiten in gang zetten.” De prognoses komen voor ongeveer tachtig 
procent overeen met die van de inspectie en dat maakt het gebruikte 
programma een goede voorspeller. 

Voorzichtiger met opstromen
Voor het rendement is van belang, dat leerlingen in leerjaar 3 op het juiste 
niveau zitten. Wie dat wilde mocht vroeger opstromen, zelfs bij een negatief 
oordeel van de docentenvergadering. Met ouders en leerlingen is nu 
afgesproken dat zo’n leerling het een half jaar probeert. Vallen de resultaten 
tegen, dan gaat de leerling terug naar zijn oude niveau. 

Ook in de bovenbouw is de school voorzichtiger geworden met opstromen. 
“Wij vinden het vooral belangrijk dat we onze leerlingen zoveel mogelijk 
succeservaringen meegeven. Voorheen lieten we daarom leerlingen uit de 
basisberoepsgerichte leerweg een vak waar ze goed in waren op een hoger 
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niveau afronden. Daarmee room je dan wel basisberoepsgericht af, terwijl het 
niveau van kaderberoepsgericht daalt. Negatieve effecten op je opbrengsten 
dus. Daarom stimuleren we opstroom nu meer in de beroepsvakken, die hebben 
geen invloed op het rendement.” 

Vervolgonderzoeken 
Een model, zegt Schadron, geeft veel informatie en het roept veel vragen op. 
Na de analyse begint het eigenlijk pas. Een hot item was bijvoorbeeld dat de 
school, onder bepaalde voorwaarden, kinderen accepteert met Cito-scores 
lager dan 516. Wat doet dat voor het rendement? “De aanname was, dat het 
een negatief effect zou hebben, maar die leerlingen doen het juist erg goed.” 

‘We stimuleren opstroom nu meer in de 
beroepsvakken’

Momenteel lopen verschillende vervolgonderzoeken. Onderzocht wordt of het 
advies van de basisschool een voorspeller is van schoolsucces. Ook 
drempelloos instromen vanuit vmbo-t naar havo is nader bekeken. De vmbo’ers 
presteerden op de havo minder dan de reguliere havisten en onder het 
landelijk gemiddelde. Daarom is in schooljaar 2011-2012 een versterkt vmbo-t 
van start gegaan, met veel aandacht voor Nederlands, Engels, wiskunde en 
studievaardigheden. 

Vakgroepen in ere hersteld
De vakgroepen in het vmbo zijn in ere hersteld. Onderdeel van de 
kwaliteitscyclus van de vakgroep is de analyse van rapportcijfers en 
examenresultaten. Voor docenten is een format ontworpen, waarmee ze een 
plan van aanpak kunnen maken voor hun vak. Steeds draait het om: Wat zie 
je? Hoe kun je dat verklaren? Wat kun je doen om resultaten te verbeteren? 
Vakgroepvoorzitters krijgen begeleiding of scholing naar behoefte om de 
gesprekken zo te sturen, dat goede plannen van aanpak op tafel komen.
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4.2 Rendement bovenbouw 
Het rendement bovenbouw is op te vatten als de onvertraagde doorstroom van het 
derde leerjaar naar het diploma. Deze rendementsindicator berekent de inspectie per 
schoolsoort met de gegevens van één schooljaar. Het percentage geeft aan wat de kans 
is, dat leerlingen zonder zittenblijven hun diploma halen. In de volgende afbeelding 
van het Opbrengstenoordeel 2012 van de inspectie is die kans voor de meest recente 
periode in vmbo-(g)t 95 procent en in vwo 48 procent.

Afbeelding 18 – Van het derde leerjaar naar diploma zonder zitten blijven

vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo vwo

Percentage 09/10 98 96 98 58 55

10/11 98 90 95 71 49

11/12 98 98 95 57 48

Relatieve 
score 

09/10
 

10/11  

11/12

3-jaarsgemiddelde 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bron: Opbrengstenoordeel 2012, Onderwijsinspectie

De relatieve scores worden vervolgens weer in de vorm van een bolletje weergegeven. 
Zoals in hoofdstuk 3.3.2 beschreven, houdt de inspectie bij de relatieve score rekening 
met enkele leerlingkenmerken: percentage lwoo, percentage apcg en tussentijdse 
instroom. Het rendement van de bovenbouw wordt door de inspectie als voldoende 
beoordeeld als het rekenkundig gemiddelde van de relatieve scores (de bolletjes) van 
de laatste drie jaar meer dan 2,0 is. Bij het vwo uit afbeelding 18 is de relatieve score 
over de laatste drie jaar 2, 1, 2. Het rekenkundig gemiddelde is dus 5 : 3 = 1,7 
(afgerond). Dat is niet meer dan 2,0, zodat het oordeel ‘onvoldoende’ luidt.

De Opbrengstenkaart van de inspectie toont samenvattend: 
kk Het percentage leerlingen (per schoolsoort) dat het afgelopen schooljaar van het 

derde leerjaar zonder zittenblijven naar het diploma is gegaan.
kk Hoe elke schoolsoort scoort ten opzichte van de vergelijkingsgroep (dat wordt met 

een ‘bolletje’ aangegeven). 
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Mogelijke acties van de school:
kk De leerlingenadministratie zo inrichten dat jaarlijks bij de start van het volgende 

schooljaar de indicator ‘percentage leerlingen van derde leerjaar zonder 
zittenblijven naar diploma’ over het voorafgaande schooljaar berekend is. 
Vervolgens nadere analyses uitvoeren en conclusies trekken. 
kk Met de scores in het Opbrengstenoordeel de trend over de laatste drie jaar 

analyseren. 
kk Bij elke overgangsvergadering het basisschooladvies betrekken en bij eventuele 

afwijkingen in niveau de oorzaak opsporen en een gerichte aanpak afspreken.
kk De toelichting bij het Opbrengstenoordeel bekijken. Deze bevat een bijlage, 

waarin voor elke opbrengstindicator de landelijke resultaten over de laatste drie 
jaar staan. De inspectie hanteert hierbij twee grenswaarden. 50 procent van de 
scholen scoort binnen de daar vermelde grenswaarden, 25 procent scoort boven de 
bovengrens en 25 procent scoort onder de ondergrens. Een vergelijking van deze 
cijfers met de school/ afdelingsscore kan schoolleiding en docenten helpen de 
eigen opbrengsten in perspectief te zien.
kk Berekeningen en analyses bespreken met docenten en streefnormen afspreken over 

bijvoorbeeld het minimale percentage voldoendes, maximale percentage 
zittenblijvers, het na te streven gemiddelde rapportcijfer per klas, per leerjaar en/of 
per leraar. 
kk Cohortanalyses uitvoeren en deze betrekken bij besluiten over bevordering en 

(her)plaatsing van leerlingen. Hiervoor kan het zogenaamde hinkelpad gebruikt 
worden dat ingezien kan worden bij het digitale schooldossier van de inspectie.
kk Wanneer de cohortanalyses daar aanleiding toe geven het bevorderinggsbeleid 

aanscherpen
kk Ontwikkelen dan wel verbeteren van het toetsbeleid en docenten zodanig (laten) 

trainen dat de kwaliteit van toetsen verder verbeterd.
kk Gebruik maken van de mogelijkheden die Vensters voor Verantwoording biedt:

Vensters voor Verantwoording
SchoolVenster
Het onderdeel ‘Profiel en sectorkeuze’ onder de tab ‘Algemeen’ in SchoolVenster 
geeft aan hoe de keuze voor sectoren en profielen verdeeld is. De school kan de 
trends in deze keuzes analyseren in relatie tot landelijke gemiddelden en de 
oorzaak van eventuele verschuivingen onderzoeken. 
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Afbeelding 19 – De procentuele verdeling van examenkandidaten in 2011-2012 over 

de profielen in een vwo-afdeling in vergelijking met het landelijk gemiddelde

Naar verhouding veel leerlingen op deze school kiezen voor het profiel Natuur & 
Techniek (NT) en voor het combinatieprofiel NTGT. Het kan raadzaam zijn de 
reden daarvan te achterhalen en de leerlingenresultaten binnen het NT-profiel en 
het NTGT-profiel te analyseren en te vergelijken met die in de andere profielen.

ManagementVenster
Het ManagementVenster toont per school en per schoolsoort de eigen doorstroom 
in de bovenbouw over de laatste drie leerjaren, het landelijk gemiddelde en de 
percentiel score van de school.
Dit gegeven is op te vatten als het ongecorrigeerde rendement. Correcties voor apcg 
of lwoo-leerlingen of tussentijdse instroom zijn namelijk nog niet toegepast. 
Vooral de toevoeging van de percentielen kan het gesprek in de school stimuleren.
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Afbeelding 20 – Doorstroom in de bovenbouw van een vmbo-t afdeling 

in vergelijking met het landelijk gemmidelde en als percentielscore

Deze vmbo-t opleiding kende in alle weergegeven jaren in vergelijking met het 
landelijk gemiddelde een lagere doorstroom en behoorde in bijvoorbeeld 2007-2008 
tot de 20 procent laagst scorende scholen.
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H.N. Werkman College, Groningen, vestiging centrum
Openbare school voor vmbo-t (onderbouw), havo en vwo, 

Steeds benadrukken: we doen 
het samen 
Na een schoolbezoek in december 2012 constateerde de inspectie bij de vwo-
afdeling van het Werkman College ‘een langdurig niet sturen op opbrengsten’. 
De afdeling werd ‘zeer zwak’ en kreeg prestatieafspraken opgelegd. In mei 
2012 mocht het verschil tussen SE en CE niet meer zijn dan 0,5 punt (was 0,7) 
en het gemiddelde CE-cijfer niet lager dan een 6.0. De vwo-6 leerlingen 
hadden nog twee SE’s te gaan en vier maanden tot het CE.

Directeur Co Tammeling was nog maar net aangesteld en ontdekte dat 
een overzicht van resultaten en opbrengsten ontbrak. Een week na het 
inspectiebezoek had hij alle gegevens boven tafel en besprak met alle 
docenten en een extern deskundige het nieuwe beleid. “We wilden geen 
eenmalige trucjes”, zegt hij. “Natuurlijk speelden emoties bij de docenten, 
maar ik heb gezegd: zo gaan we het doen.” Dankzij de goede werksfeer en 
de openheid die het team kenmerkt, bleef de schade beperkt. “Bovendien was 
het geen afrekenverhaal en heb ik steeds benadrukt: we doen het samen.” 
Tammelings aanpak: ieders aandeel helder benoemen, secties en docenten een 
doel geven en bespreken hoe ze daar komen. In gesprek gaan over de wijze 
van toetsen, het niveau van de SE’s en de lessen. Over dat laatste ook met 
leerlingen. “Die hebben goede tips.”

‘We bieden kansen’ is veranderd in 
‘we bieden leerlingen succes’
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Quick wins
Op sommige punten is snel winst te boeken, zogenaamde quick wins. “We zijn 
cultuurprofielschool en dertig procent van onze leerlingen doet kunstexamen. 
Daar zag je een SE-CE-verschil van wel 1,5 punt. Daarom hebben docenten 
de eisen van het SE verzwaard door bij de beoordeling van het gemaakte werk 
ook kunsttheorie te betrekken. Ander voorbeeld zijn de kernvakken Nederlands, 
wiskunde en Engels. Als die met 0,2 punt omhoog gaan, gaat het heel snel.” 
Wat volgens Tammeling ook veel winst opleverde, was het motiveren van 
leerlingen die een 7 scoren, terwijl ze ook 8 of 9 kunnen halen, het bijspijkeren 
van anderen op zwakke vakken en het organiseren van examentrainingen. 

Open kaart
Door de verzwaring van de SE’s haalden leerlingen lagere cijfers dan ze 
gewend waren. Wat ook bij hen emoties opriep, net als bij de ouders. Voor de 
hele school werden ouderavonden belegd. “Je moet iedereen goed informeren 
en open kaart spelen. We hebben het niet mooier gemaakt dan het was en 
toegegeven dat we dingen verkeerd hebben gedaan”, aldus Tammeling. Wat 
volgens hem helpt is emoties toestaan, maar daar niet te veel in meegaan. 
Niet in paniek raken, ‘maar uitstralen dat je in control bent’. “De gemoederen 
bedaarden wat, al bleef het wantrouwen tot de examens. Tegelijkertijd 
gebeurde wat we hoopten. Leerlingen gingen harder werken en de examens 
werden fantastisch gemaakt.” Het gemiddeld CE-cijfer was 6,3 en het verschil 
SE-CE van minder dan 0,1. In 2013 had het vwo van het Werkman College 
met een 6,6 de beste examencijfers van alle openbare scholen in Groningen. 

Motiveren 
Sturen is nu vanzelfsprekend. De schoolleiding spreekt tweewekelijks de 
sectievoorzitters. De secties zijn medeverantwoordelijkheid voor de inhoud van 
het onderwijs én voor de resultaten. “We hebben wekelijks alle rendementen 
in beeld, kunnen leerlingen op tijd motiveren en actie ondernemen. Als je 
leerlingen goed in beeld hebt, kun je beter streven naar het hoogste niveau 
dat past bij de leerling.” Het Werkman College heeft de filosofie ‘we bieden 
leerlingen kansen’ veranderd in ‘we bieden leerlingen succes’. 
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4.3 Gemiddeld cijfer centraal examen
‘Het gemiddeld cijfer centraal examen’ is het gemiddeld CE-cijfer van alle leerlingen 
van alle vakken, behalve de beroepsgerichte vakken. Naast de werkelijke scores 
worden ook hier de relatieve scores aangegeven in de vorm van een bolletje. Bij de 
berekening hiervan is weer rekening gehouden met de leerlingkenmerken lwoo, apcg 
en tussentijdse instroom. Om het oordeel van deze resultaatindicator te kunnen 
bepalen worden de relatieve scores omgezet in een getal tussen 1 en 5. Deze indicator 
krijgt zijn waarde door de getallen van de relatieve scores op te tellen en door drie te 
delen. De inspectie beoordeelt het gemiddeld CE-cijfer als ‘voldoende’ als het 
rekenkundig gemiddelde van de relatieve score over de laatste drie jaar meer dan 2,0 
is. Dat is in het voorbeeld in afbeelding 21 alleen het geval bij vmbo (g)t.

Afbeelding 21 – Gemiddeld cijfer centraal examen - relatief

vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo vwo

Cijfer 08/09 6,2 5,8 6,0

09/10 6,2 5,8 5,8

010/11 6,1 6,1 6,0

Relatieve 
score 

08/09 

09/10 

10/11 

3-jaarsgemiddelde 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bron: Opbrengstenoordeel 2012, Onderwijsinspectie

De Opbrengstenkaart van de inspectie toont: 
kk Informatie per schoolsoort over het gemiddeld cijfer voor het centraal examen 

voor alle vakken gezamenlijk en voor enkele clusters van vakken. 
kk Het relatieve resultaat, aangegeven met ‘bolletjes’. 
kk De deelname aan het examen in percentages per sector en/of per profiel.

Mogelijke acties van de school:
kk Er voor zorgen dat docenten de leerlingen ook voor het CE opleiden.
kk In SE-toetsen ook CE-onderdelen toetsen en de CE-vraagwijze hanteren door 

delen uit oude examens te gebruiken.
kk Examentraining (inclusief inhoudelijke nabespreking!) programmeren. Op 

www.kennisnet.nl zijn oefenexamens te vinden en wordt ondermeer verwezen naar 

http://www.kennisnet.nl
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video’s, met behulp waarvan kandidaten zich per vak en onderwerp kunnen voor 
bereiden op het eindexamen.

kk De toelichting bij het Opbrengstenoordeel bekijken. Deze bevat een bijlage, 
waarin ook voor deze opbrengstindicator de landelijke resultaten over de laatste 
drie jaar staan. De inspectie hanteert hierbij twee grenswaarden. 50 procent van de 
scholen scoort binnen de daar vermelde grenswaarden, 25 procent scoort boven de 
bovengrens en 25 procent scoort onder de ondergrens. Een vergelijking van deze 
cijfers met de school/afdelingsscore kan schoolleiding en docenten helpen de eigen 
opbrengsten in perspectief te zien.
kk Stimuleren dat docentexaminatoren de scores/antwoorden van alle kandidaten 

doorgeven aan Cito. Dit kan via de ‘versnelde correctie’ in het programma WOLF 
(=Windows Optisch Leesbaar Formulier). In de groepsrapportage die de school 
vervolgens kan opvragen, worden de resultaten van de ingezonden groep 
vergeleken met die van een landelijke steekproef. De examinator kan met de 
rapportage het gemaakte examenwerk analyseren en krijgt zo zicht op onderdelen 
van het onderwijsprogramma die leerlingen onvoldoende beheersen, zodat bij het 
onderwijsprogramma daar op kan aanpassen.
kk Zorgen dat docenten goed op de hoogte zijn van de eindtermen voor hun vak en 

de kwaliteit van het schoolexamen bewaken.
kk Gebruik maken van de Proeftuin Eindexamens. Dit is een experimentele 

eindexamentrainer voor havo en bevat van acht vakken een groot aantal 
eindexamenopgaves. Deze opgaves zijn gekoppeld aan de hoofdstukken en 
paragrafen van de diverse lesmethodes. Hiermee wordt gepersonaliseerd inzicht 
verkregen in de voortgang en wordt direct duidelijk welke leerstof nog (eens) moet 
worden doorgenomen. De Proeftuin is ontwikkeld door SLO en Kennisnet.
kk De officiële website voor de examens in het voortgezet onderwijs, 

www.examenblad.nl raadplegen. Deze website van het College van Examens bevat 
alle officiële informatie betreffende de examens. Bovendien is hier informatie te 

Eindexamensite.nl
Exclusief voor deelnemers aan VO-content biedt www.eindexamensite.nl 
oefenmogelijkheden voor eindexamenkandidaten. Deze tool slaat de 
gegevens van de geoefende examens op, maakt een analyse van het 
resultaat en verwijst naar uitleg van onderdelen waarop de kandidaat 
onvoldoende scoort.

http://www.examenblad.nl
http://www.eindexamensite.nl
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vinden betreffende bijvoorbeeld de referentieniveaus rekenen en taal. Ook biedt 
deze site voorbeeldtoetsen en voorbeeldexamens.
kk Vanaf maart 2014 kan het onderwijsveld met alle vragen over examens voortgezet 

onderwijs terecht op één plek: www.examenloket.nl of (079) 323 2999.  
Dit is een initiatief van het Ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, 
het College voor Examens en DUO.
kk Examenprotocollen gebruiken. Jaarlijks publiceren de VO-raad en de AOC Raad 

actuele protocollen, waarmee scholen ondersteunt worden bij de voorbereiding, 
afname en beoordeling van de centrale examens. Met behulp van deze protocollen 
borgen scholen een procedureel correct verloop van het centraal examen.
kk  Bevorderen dat docenten het programma WOLF gebruiken om zich te 

verantwoorden over het gemiddelde CE-cijfer voor hun vak.
kk Bevorderen dat docenten en examencoördinatoren de checklists schoolexamen 

gebruiken. Deze zijn ontwikkeld door de AOC Raad en de VO-raad en te vinden 
op de websites van deze organisaties.
kk  Bevorderen dat docenten zich verantwoorden voor de kwaliteit en de behaalde 

resultaten van de schoolexamens.
kk Schoolleiders en docenten stimuleren gebruik te maken van 

www.schoolexamensvo.nl. Deze site is een initiatief van de VO-raad, Platform 
VVVO, SLO en Kennisnet en biedt informatie over de kwaliteit van toetsen. 
Ook zijn voor meerdere vakken checklisten beschikbaar om de kwaliteit van 
het schoolexamen, inclusief programma van toetsing en afsluiting (PTA), op 
vakniveau te meten en te verbeteren.
kk Gebruik maken van de mogelijkheden die Vensters voor Verantwoording biedt:

Vensters voor Verantwoording
ManagementVenster
Het onderdeel ‘Opbrengsten’ in het ManagementVenster bevat informatie over de 
gemiddelde score voor de algemene vakken op het centraal examen: per 
schoolsoort het landelijk gemiddelde, de cijfers van de school en de 
percentielscore. De meest recente (voorlopige) CE-cijfers zijn jaarlijks meteen na 
de zomer beschikbaar, zodat scholen er in september al mee aan de slag kunnen. 
Bij eventuele terugval in resultaten kan de school dus aan het begin van het 
schooljaar onmiddellijk verbeteracties inzetten. 

http://www.schoolexamensvo.nl
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Afbeelding 22 – Het gemiddeld cijfer voor het centraal examen op een havo-afdeling 

in vergelijking met het landelijk gemiddelde en als percentielscore

Bij deze havo-opleiding zien we in het schooljaar 2009/2010 een licht positieve 
ontwikkeling van de resultaatindicator ‘gemiddeld cijfer centraal examen’. In dit 
examenjaar doet echter nog altijd zo’n 60 procent van de havo’s het beter dan deze.

ManagementVenster
Het onderdeel ‘Examenresultaten’ in het ManagementVenster bevat van september tot 
december de voorlopige resultaten, daarna zijn deze definitief. Hierin wordt een 
analysebox ‘centraal examen cijfer’ getoond:
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Afbeelding 23 – Ambities bepalen en resultaten bespreken

Met de schuifmaat ‘centraal examen’ kan worden aangegeven welk gemiddelde 
CE-cijfer wordt nagestreefd en welke vakken daar aan voldoen. Als dat 6,35 zou zijn 
dan zouden de laatste vier vakken in afbeelding 23 niet getoond worden. Binnen de 
CE-resultaten van de in deze afbeelding getoonde afdeling vmbo-(g)t scoort het vak 
economie bij het examen 2012 met 6,30 net onder de streefnorm. Dit is een beter 
resultaat dan in 2011: het gemiddeld CE-cijfer voor economie is in 2012 namelijk 0,36 
hoger! In vergelijking met het resultaat van alle vmbo-(g)t afdelingen behoort dit 
resultaat met 83% tot het hoogste kwartiel. Door de schuifmaat ‘verschil t.o.v. vorig 
jaar’ op 0 te zetten ziet u in één oogopslag bij welke vakken het CE-cijfer ten opzichte 
van het vorige jaar gedaald is. Dat is in afbeelding 23 het geval bij de beeldende 
vakken (Kunstvakken II) en bij Duitse taal. De laatste schuifmaat ‘Toon CSPE 
vakken’ maakt het mogelijk om voor het beroepsgerichte vmbo de resultaten van de 
CSPE-vakken te selecteren.

Vragen voor verdiepende gesprekken met de secties kunnen zijn: Welke snelle, 
gerichte activiteiten helpen om het gewenste niveau te bereiken? Hoe kunnen volgens 
de norm presterende vakken op niveau blijven? Hoe kan voorkomen worden dat wat 

Kunstvlakken II beeldende vakken

Centraal examen 2011-2012
vmbo-(g)t

Wiskunde

Engelse taal

Economie

Nederlandse taal

Biologie (oud)

Duitse taal

Hoogste 25 percentiel
Laagste 25 percentiel
Score tussen 25 en 75ste percentiel
Landelijk gemiddelde centraal examen

12
Aantal deelnemers

56 -0,41
Verschil tov vorig jaar

0,66
Toon  SCPE vakken

0,0%
Percentage voldoende

100%0,0%
Centraal examen

100%

6,73 -0,41 84

Gemiddelde 
onderwijssoort

vmbo
(g)t

6,32

6,14

5,97

havo

vwo

6,67 0,66 75

6,52 0,27 75

6,30 0,36 83

6,25 0,19 49

6,00 0,30 12

6,00 -0,50 0,00 0,50 0 20 40 60 804,002,00
Centraal examen Verschil tov vorige jaar Percentiel
0,00

5,51 -0,30 8
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Afbeelding 23 – Ambities bepalen en resultaten bespreken

Met de schuifmaat ‘centraal examen’ kan worden aangegeven welk gemiddelde 
CE-cijfer wordt nagestreefd en welke vakken daar aan voldoen. Als dat 6,35 zou zijn 
dan zouden de laatste vier vakken in afbeelding 23 niet getoond worden. Binnen de 
CE-resultaten van de in deze afbeelding getoonde afdeling vmbo-(g)t scoort het vak 
economie bij het examen 2012 met 6,30 net onder de streefnorm. Dit is een beter 
resultaat dan in 2011: het gemiddeld CE-cijfer voor economie is in 2012 namelijk 0,36 
hoger! In vergelijking met het resultaat van alle vmbo-(g)t afdelingen behoort dit 
resultaat met 83% tot het hoogste kwartiel. Door de schuifmaat ‘verschil t.o.v. vorig 
jaar’ op 0 te zetten ziet u in één oogopslag bij welke vakken het CE-cijfer ten opzichte 
van het vorige jaar gedaald is. Dat is in afbeelding 23 het geval bij de beeldende 
vakken (Kunstvakken II) en bij Duitse taal. De laatste schuifmaat ‘Toon CSPE 
vakken’ maakt het mogelijk om voor het beroepsgerichte vmbo de resultaten van de 
CSPE-vakken te selecteren.

Vragen voor verdiepende gesprekken met de secties kunnen zijn: Welke snelle, 
gerichte activiteiten helpen om het gewenste niveau te bereiken? Hoe kunnen volgens 
de norm presterende vakken op niveau blijven? Hoe kan voorkomen worden dat wat 

Kunstvlakken II beeldende vakken

Centraal examen 2011-2012
vmbo-(g)t

Wiskunde

Engelse taal

Economie

Nederlandse taal

Biologie (oud)

Duitse taal

Hoogste 25 percentiel
Laagste 25 percentiel
Score tussen 25 en 75ste percentiel
Landelijk gemiddelde centraal examen

12
Aantal deelnemers

56 -0,41
Verschil tov vorig jaar

0,66
Toon  SCPE vakken

0,0%
Percentage voldoende

100%0,0%
Centraal examen

100%

6,73 -0,41 84

Gemiddelde 
onderwijssoort

vmbo
(g)t

6,32

6,14

5,97

havo

vwo

6,67 0,66 75

6,52 0,27 75

6,30 0,36 83

6,25 0,19 49

6,00 0,30 12

6,00 -0,50 0,00 0,50 0 20 40 60 804,002,00
Centraal examen Verschil tov vorige jaar Percentiel
0,00

5,51 -0,30 8

minder presterende vakken verder afglijden en hoe kunnen ze wat meer op niveau 
gebracht worden? Wat moet er gebeuren om de resultaten van ernstige achterblijvers 
te verbeteren?

ManagementVenster 
Het onderdeel ‘Examenresultaten’ bevat ook een rapport van het gemiddelde CE-
cijfer per schoolsoort en per vak. Het vakcijfer wordt vergeleken met het landelijk 
gemiddelde, vermeld wordt het aantal kandidaten dat in het vak examen heeft gedaan, 
net als de percentielscore van het vakcijfer.
In het voorbeeld van afbeelding 24 is het CE-cijfer voor vier vakken groen 
gemarkeerd. Dit betekent dat deze vakken in het hoogste kwartiel scoren: ze behoren 
tot de 25 procent best presterenden van ons land. De vakken landbouw-breed en 
natuur- en scheikunde zijn rood gekleurd en maken deel uit van het laagste kwartiel. 
De overige twee vakken zitten met een percentiel tussen 25 en 75 in de middenmoot. 
De vijfjaren trend en het percentage voldoendes voegt nog extra informatie toe. Het 
ligt voor de hand, dat de schoolleiding de secties vraagt op basis van deze gegevens te 
bepalen welke acties zij gaan ondernemen. 
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Afbeelding 24 – CE-cijfers analyseren en acties bepalen

Gemiddelde cijfer  
CE 2010-2011

Landelijk Percentiel
Aantal 
 deelnemers

Percentage 
voldoende

Trend

vmbo-(g)t 6,47 6,1 92 7 83%

biologie(oud) 6,93 6,2 96 3 100%

economie 7,00 6,0 99 7 100%

Engelse taal 6,66 6,5 67 7 71%

landbouw-breed 5,66 6,1 16 7 71%

natuur- en 
 scheikunde 1

5,58 6,2 13 4 75%

Nederlandse taal 7,06 5,9 100 7 100%

wiskunde 6,29 6,1 65 7 71%

 
 25% best presterende scholen
 Score tussen 25% en 75%
 25% slechtst presterende scholen
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Afbeelding 24 – CE-cijfers analyseren en acties bepalen

Gemiddelde cijfer  
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Willem de Zwijger College, Bussum
Interconfessioneel onderwijs, havo/vwo

Snel handelen
Binnen driekwart jaar van zeer zwak naar een normaal toezichtarrangement, 
kan dat? Het lukte de havo-bovenbouw van het Willem de Zwijger College in 
Bussum. Dankzij een voortvarende aanpak door de rector en de instelling 
van een havo-team. Qlick View deed de rest. Dit dataprogramma brengt 
opbrengsten zo in beeld, dat de overzichten te vergelijken zijn met die van 
de inspectie. Dat hielp om de inspectie te overtuigen van de positieve 
ontwikkelingen. 

Op zijn eerste dag als rector (januari 2013) trof Philip Wind het negatieve 
inspectieoordeel voor de havo-bovenbouw op z’n bureau. Samen met een 
procesbegeleider van ‘Leren Verbeteren’ en zijn team maakte hij zo snel 
mogelijk analyses, een plan van aanpak, een logboek met ‘smart’ 
geformuleerde acties en een strakke tijdsplanning. Wind koos voor 
nadrukkelijk sturen, sterk controleren, maar tegelijkertijd ‘continu in gesprek 
zijn, dat is ontzettend belangrijk.’ Bij het analyseren en bespreken van 
opbrengsten gebruikte hij het eerdergenoemde dataprogramma, dat de 
resultaten over het geheel, per sectie en per docent in beeld brengt. Aan 
het eind van dat schooljaar waren de opbrengsten zo sterk verbeterd dat hij 
de inspectie voorstelde om de gegevens die hij leverde te beschouwen als 
een opbrengstenonderzoek. De rapportages sloten aan bij de opbrengstenkaart 
van de inspectie “Daarmee heb ik ze kunnen overtuigen.” De inspectie stelde 
het oordeel bij. 

‘Een team is zo sterk als de zwakste schakel’

De praktijk 674
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Teambesef
Formeren van een havo-team kreeg ook hoge prioriteit. “Vwo-docenten deden 
de havo er maar zo’n beetje bij, dat realiseerden wij ons wel”, zegt Wind. 
“Havo was in feite vwo-light.” Het havo-team maakte afspraken over didactiek 
en structuur van de lessen en kreeg ter ondersteuning didactische scholing. 
De criteria voor de beoordeling van toetsen werden door meerdere mensen 
bekeken en docenten gingen elkaar aanspreken op praktische zaken, zoals 
het eerder laten vertrekken van leerlingen uit de les. Door die eenduidige 
aanpak was al snel verbetering zichtbaar. Wind: “Docenten spraken elkaar 
vaker, bezochten elkaars lessen en gingen elkaar steeds meer bevragen. Dat 
teambesef maakt een groot verschil.” Kwaliteit van het onderwijsaanbod is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, benadrukte Wind in al zijn presentaties en 
gesprekken met docenten: “Een team is zo sterk als de zwakste schakel.” 

Scholing 
Ook in de rest van de school werden docententeams gevormd. Voor leiding-
gevenden kwam een nieuw profiel, er werden nieuwe mensen aangesteld. 
“Afdelingsleiders waren te veel super-mentor. Ze spraken met docenten over 
zaken als toetsing, lessen of afwezigheid van leerlingen, maar gaven geen 
sturing.” De dagelijkse taken liggen nu bij de mentoren. De opbrengsten zijn, 
naast lesbezoeken en leerlingenenquêtes, een vast onderdeel van de 
functionerings-/beoordelingsgesprekken die leidinggevenden met docenten 
hebben. Daarnaast is veel aandacht voor scholing. Schoolbreed ligt de nadruk 
de komende periode op differentiëren. Belangrijk instrument daarbij is RTTI 
(Reproductie, Toepassen in een bekende situatie, Toepassen in een nieuwe 
situatie, Inzicht). Hiermee kunnen docenten verschillende niveaus van leren 
in kaart brengen. Dat helpt om betere toetsen te maken. Leerlingen krijgen 
niet één cijfer, maar veel specifiekere informatie over hun score op diverse 
onderdelen. De verwachting is dat RTTI docenten helpt meer te differentiëren 
in de lessen. 

Al deze veranderingen had de school zonder het inspectieoordeel niet op zo’n 
korte termijn kunnen realiseren, stelt Wind. “Het predicaat ‘zeer zwak’ is een 
ramp, maar de luiken gaan wel open. De grootste uitdaging is nu dat we de 
verandering weten vast te houden.” Voor hemzelf betekent dat: meer afstand 
nemen, zodat afdelingsleiders de ruimte krijgen om hun functie goed in te 
vullen. 
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4.4 Het verschil tussen het cijfer voor het schoolexamen 
en voor het centraal examen
Deze resultaatindicator heeft betrekking op het gemiddelde verschil tussen het cijfer 
van het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen over de afgelopen drie 
jaren van alle vakken die met een centraal examen worden afgesloten inclusief de 
beroepsgerichte vakken. Deze absolute indicator wordt elk jaar opnieuw berekend en 
het resultaat wordt in een driepuntschaal uitgedrukt: gering verschil, groot verschil en 
zeer groot verschil.

Het Opbrengstenoordeel van de inspectie toont:
kk Het verschil tussen het gemiddelde cijfer voor het schoolexamen (SE) en het 

gemiddelde cijfer voor het centraal examen (CE) per schoolsoort van elk van de 
drie laatste schooljaren.
kk Het gewogen gemiddelde verschil over de drie laatste schooljaren per schoolsoort.
kk Het oordeel per schoolsoort:

Mogelijke acties van de school
kk Aan het eind van het schooljaar met hulp van het Opbrengstenoordeel het verschil 

analyseren tussen het gemiddelde SE- en CE-cijfer van elke schoolsoort over de 
afgelopen drie jaar en het zelfberekende gemiddelde van beide cijfers over het 
actuele schooljaar. 
kk Jaarlijks de discrepantie CE-SE bespreken met de vaksecties aan de hand van de 

vakresultaten. De gespreksdocumenten van SchoolexamensVO.nl kunnen hierbij 
als handreiking dienen. 
kk Met de vaksecties, die de laagste percentielen realiseerden, prestatieafspraken 

maken en hen begeleiding aanbieden.
kk Regelmatig de kwaliteit van de schoolexamens evalueren. Voor deze zelfevaluatie 

zijn handreikingen beschikbaar. Zo heeft Schoolexamens VO een quickscan (te 
downloaden van www.schoolexamensvo.nl) en biedt Cito de Kwaliteitsmonitor 
Schoolexamens. (Zie ook hiervoor bij 4.3)

gering verschil

groot verschil

zeer groot verschil
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kk De kwaliteit van procedures rond examinering borgen. SchoolexamensVO.nl heeft 
hiervoor een aantal protocollen en checklisten ontwikkeld:

kk Gebruik maken van de mogelijkheden die Vensters voor Verantwoording biedt:

Vensters voor Verantwoording
ManagementVenster
Het onderdeel ‘Opbrengsten’ van het ManagementVenster kent een rapport 
‘Verschil cijfer SE-CE’. Deze grafiek toont de absolute verschilscore van de eigen 
school(soort) in vergelijking met het landelijk gemiddelde en toont ook de 
percentielscore van de eigen school(soort). 

Afbeelding 25 – Het verschil tussen het SE- en het CE-cijfer van een vmbo-t afdeling in 

vergelijking tot het landelijk gemiddelde en als percentielscore

Standaard Borging Kwaliteit Schoolexamens 
De VO-raad heeft de Standaard Borging Kwaliteit Schoolexamens 
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De vmbo-t afdeling van deze scholengemeenschap is er in het laatste jaar in geslaagd 
het verschil terug te brengen naar 0,23; onder het landelijk gemiddelde van 0,35% in 
2010/2011. De percentielscore voor deze afdeling ligt met 74% voor het eerst boven 
de 70%.

ManagementVenster
In het onderdeel ‘Examenresultaten’ van het ManagementVenster is een 
AnalyseVenster ‘Verschil SE-CE’ opgenomen. Hiermee kan de school met een filter 
aangeven welke verschilscore zij voor haar schoolsoorten acceptabel vindt 
(afbeelding 26).

Dit AnalyseVenster biedt de mogelijkheid nadere analyses uit te voeren. Welke vakken 
veroorzaken het verschil tussen SE en CE dat (gezien de ambitie van de school) te 
groot is? Samen met betrokken vakdocenten kan de teamleiding op zoek gaan naar 
verklarende factoren en maatregelen afspreken, die het verschil SE-CE mogelijk 
verkleinen.

Afbeelding 26 – Analysevenster verschil SE–CE

Verschil se-ce 2011-2012
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56
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Afbeelding 26 toont voor een aantal vakken in een havo-afdeling de discrepantie 
tussen het gemiddelde SE- en het gemiddelde CE-cijfer. Met de schuiffilter ‘Verschil 
SE-CE’ kan nagegaan worden of een ambitie of een afgesproken norm gehaald is. De 
schuiffilter ‘Aantal deelnemers’ kan gebruikt worden om bijvoorbeeld vakken met een 
klein aantal deelnemers uit te filteren. Dit AnalyseVenster laat met kleuren zien welke 
vakken binnen de norm van de inspectie (groen) blijven, welke vakken een groot 
verschil SE-CE hebben (oranje) en bij welke vakken het verschil zeer groot is (rood). 
Dit laatste is alleen het geval bij Beeldende vormgeving, waar het verschil in 2012 
maar liefst 1,33 is. Dat is ten opzichte van 2011 nog 0,06 hoger. De percentielscore van 
6 geeft aan dat 94% van de havo-opleidingen in 2012 een geringer verschil SE-CE 
realiseerden voor Beeldende vormgeving.
Het vak aardrijkskunde heeft van de in deze afbeelding getoonde vakken met 98 de 
hoogste percentielscore. Maar 2% van de havo-opleidingen deed het in 2012 voor 
aardrijkskunde nog beter. Opvallend is wel dat bij dit vak het CE-cijfer 0,65 hoger is 
dan het SE-cijfer. Reden genoeg om deze vaksectie te vragen in het schooljaar 
2012/2013 dit verschil terug te brengen, zodat het meer in overeenstemming komt met 
het landelijk gemiddelde.
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ManagementVenster
Het onderdeel ‘Examenresultaten’ van het ManagementVenster kent ook een rapport, 
waarin van het meest recente examen de verschilscores SE-CE op schoolsoortniveau 
en vakniveau zijn vermeld. Naast de discrepantie per vak wordt ook per vak het 
landelijk gemiddelde verschil vermeld, alsmede de gemiddelde SE-cijfers en CE-cijfers 
per vak. Bovendien wordt in dit rapport voor elk vak de percentielscore en het aantal 
examenkandidaten getoond.

Bovendien bevat dit rapport nog een vijfjarentrend. Met de bekende ‘stoplichtkleuren’ 
wordt aangegeven of het verschil SE-CE binnen de norm van de inspectie valt of dat 
er sprake is van een groot of zeer groot verschil. 

Afbeelding 27 – Voorlopige examenresultaten op vakniveau: verschil SE–CE

Verschil SE – EC 2011-1012 Landelijk Percentiel
Aantal 
 deelnemers

Gemidded 
cijfer CE

Gemiddeld 
cijfer SE

Trend

vmbo-(g)t 0,57 0,2 7 44 5,9 6,6

Engelse taal* 0,35 0,2 38 44 5,9 5,9

Nederlandse taal* 0,29 0,3 49 44 6,1 6,3

Wiskunde* 0,98 0,0 4 44 5,8 6,4

Duitse taal 0,33 0,2 41 30 6,3 6,1

Economie 1,27 0,4 3 39 5,6 6,6

Franse taal -0,07  0,0 56 3 6,9 6,9

Geschiedenis en 
staatsinrichting

0,77 0,3 7 12 5,8 6,6

Maatschappijleer II 0,65 0,1 14 15 6,3 7,0

Natuur- en 
 scheikunde I

-0,31 -0,1 69 13 6,1 5,8

Natuur- en 
 scheikunde II

0,55 0,0 11 8 6,1 6,6

* Kernvak
 25% best presterende scholen   Score tussen 25% en 75%  25% slechtst presterende scholen
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ROC Noorderpoort
Locatie Stadskanaal, mavo, havo, vwo 

Snel resultaat na analyse data
Toen de inspectie de opleiding havo/vwo van het Noorderpoort in Stadskanaal 
‘zeer zwak’ verklaarde kwam de klap hard aan. Sinds een eerste waarschuwing 
drie jaar eerder, was de schoolleiding druk met verbeterplannen. “Over 
leerstofaanbod en schoolklimaat was het oordeel positief, maar de trend van 
dalende opbrengstcijfers konden we niet voldoende keren”, zegt directeur 
Jannie Goense. De havo-afdeling scoorde slecht op alle indicatoren en het 
bovenbouwrendement in het vwo bleef achter. “De inspectie had geen 
vertrouwen in de goede afloop.”

Nieuw perspectief
Achteraf gezien bleek dit ‘vernietigende oordeel’ een omslagpunt. Ondersteund 
door de Taskforce Zeer Zwakke Scholen van het project “Leren verbeteren” 
zetten directeur, teammanager en stafmedewerker kwaliteit zich aan de analyse 
van de belangrijkste data. Dat gebeurde vanuit een nieuw perspectief, vertelt 
Goense: “We realiseerden ons dat we er alleen in zouden slagen de 
opbrengsten te verbeteren als de plannen gedragen en begrepen werden 
door de docenten. Docenten kwamen tot vrijwel dezelfde conclusies als de 
schoolleiding en vertaalden die door naar hun eigen vak. Tot onze verrassing 
zagen we direct de eerste maanden al resultaat.”

Gezamenlijke uitgangspunten
Dat gold bijvoorbeeld voor determinatie en doorstroom. “We waren te veel 
bezig met wat leerlingen zelf, hun ouders, de basisschool en vaak ook de 
docent graag voor de leerling wilden. Kijkend naar de data - basisschool-
advies, plaatsing, cijfers en indicatoren zoals ‘inzicht in de leerstof van de 
profielvakken’ – kwamen we verrassend vaak tot andere conclusies. We 
formuleerden gezamenlijke uitgangspunten voor determinatie, die alle docenten 
nu hanteren. Zo handel je niet langer op grond van persoonlijk inzicht, je kunt 
beslissingen onderbouwen. Al snel bleek dat we goede inschattingen maakten. 
Daarom hebben we er nu alle vertrouwen in, dat het in de bovenbouw ook 
goed komt.”

De praktijk 782
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Doorstroom bovenbouw
In de bovenbouw is intussen ook flink wat gebeurd. Dat de inspectie de 
differentiatie ontoereikend vond, herkenden schoolleiding en docenten. 
Door de geringe omvang van de bovenbouw havo/vwo zitten leerlingen 
van verschillende niveaus bij elkaar (clustergroepen en dakpanklassen). 
Het is dus heel belangrijk dat docenten weten hoe ze snelle leerlingen kunnen 
uitdagen en achterblijvers ondersteunen. Goense: “De docenten wilden zelf 
graag didactische scholing en dat hebben we meteen gehonoreerd.” Naast 
teamscholingen kregen sommige docenten individuele coaching in de klas en 
werd onder meer collegiale consultatie opgezet. Docenten maken beknopte 
stappenplannen, de zogenaamde kleine zorg, en volgen systematisch de 
voortgang van elke leerling. Bovendien leggen ze leerstofplannen vast voor 
elke klas, een afspraak die was verwaterd.

‘Kijkend naar de data kwamen we verrassend 
vaak tot andere conclusies’

Inzicht krijgen
Voor alle examens zijn resultaatnormen opgesteld. Ook hier voerde de school 
weer uitgebreide analyses van de data uit, op basis van SE- en CE-cijfers voor 
over drie jaar. Examentrainingen zijn ingevoerd. Gezamenlijke afspraken zijn 
gemaakt over samenstelling en normering van toetsen. Docenten wisselen nu 
veel meer uit met elkaar. De analyse van examenresultaten is gemaakt tot op 
vakniveau. “Docenten komen zelf met ideeën voor verbetering. Zo kom je 
samen tot een cyclus van data analyseren, inzicht krijgen, handelen en je 
handelen evalueren.” Dat is terug te zien in de cijfers. Het verschil SE-CE ging 
in de havo van 0,85 (2009- 2010) naar 0,32 (2010-2011) naar 0,01 (2011-
2012). In het vwo is een soortgelijke daling zien. “De grote winst”, vindt 
Goense, “is dat docenten nu beseffen dat ze zelf iets wezenlijks kunnen doen 
om de opbrengsten te verbeteren.” 
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