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Door de coronacrisis staan scholen ineens voor nieuwe vraagstukken. Veel is nog onduidelijk. Wel duidelijk is 
inmiddels, dat de centrale eindexamens van 2019-2020 zijn afgelast. Een vraag waarmee veel scholen worstelen is: 
hoe gaan we nu bepalen wie slaagt en wie zakt? In dit geval is het goed om te kijken naar verhoudingen tussen 
schoolexamens en centrale examens in de afgelopen jaren. Wat is er toen gebeurd met de leerlingen die er slecht 
voor stonden na het laatste SE, zijn die uiteindelijk geslaagd of gezakt? We lichten hier stap voor stap toe hoe je een 
analyse doet die hier inzicht in geeft en je helpt om beslissingen te nemen. Doe dit voor ieder onderwijstype apart. 
 

STAP 1 Zak- en slaagverhoudingen in voorgaande jaren 
 

Zoek op in MMP (Magister) of Cum Laude (SOM) hoe leerlingen in de examenjaren 2018-2019 en 2017-2018 (en 
eventueel nog een extra jaar) hebben gescoord op het schoolexamen en het centraal examen.  
 
Stel hierbij de vragen:  

• Hoeveel leerlingen stonden na de SE’s op slagen  - > hoeveel daarvan zijn geslaagd na het CE? 
- > hoeveel daarvan zijn toch gezakt na het CE? 

 

• Hoeveel leerlingen stonden na de SE’s op zakken - > hoeveel daarvan zijn gezakt na het CE? 
- > hoeveel daarvan zijn toch geslaagd na het CE? 
 

• Voor de huidige examenlichting: hoeveel leerlingen staan er op slagen na de SE’s tot zover? Hoeveel staan op 
zakken? Hoeveel op net niet zakken? 
 

• Wat was het SE-CE verschil? 1   
 

Als je een overzicht hiervan maakt (tabel of figuur) dan heb je in beeld hoe het in voorgaande jaren is gegaan. Als je 
hierin ziet dat nagenoeg alle leerlingen die na het SE op slagen stonden, ook echt zijn geslaagd, en nagenoeg alle 
leerlingen die op zakken stonden, ook echt zijn gezakt, dan kun je constateren dat je SE een redelijke indicatie geeft 
van het uiteindelijke examenresultaat. 
 
Maar het is ook mogelijk dat een aantal leerlingen dat er slecht voorstond op het SE, dit met het CE heeft weten op te 
halen. Of dat een aantal leerlingen dat voldoende stond op het SE, juist onderuit is gegaan op het CE. In dat geval is 
het goed om iets dieper te kijken. Je kunt dan naar specifieke groepen leerlingen kijken, of naar specifieke vakken.  
 

STAP 2 Zak- en slaagverhoudingen specifieke groepen in voorgaande jaren 
 

Voor de hand liggende groepen om nader te bekijken, zijn jongens versus meisjes, en de verschillende profielen.  
 
Jongens-meisjes 
Onderzoek (onder andere van de Onderwijsinspectie, 2018) wees uit dat jongens (op de havo) beter presteerden op 
het eindexamen dan meisjes. Als dat zo is, dan zouden jongens in het nadeel zijn als er geen CE is. Het is goed om na 
te gaan of dit jongens-meisjes verschil er op jouw school ook is. 
    
Profielen   
Het kan zijn, dat het verschil tussen SE en CE (hoe leerlingen er na het SE voorstaan, en hoe ze het op het CE doen), bij 
het ene profiel anders is dan bij het andere profiel. Het is goed om na te gaan hoe dit op jouw school zit. 
 
De vragen die je hier stelt, zijn vergelijkbaar met de vragen bij stap 1. Maar nu splits je het uit naar geslacht, of profiel. 
 

 
1 Voor de liefhebbers (data-experts): je kunt hier ook een analyse doen naar het verband tussen SE en CE: wat is de correlatie (Pearson’s R) tussen 
het gemiddelde SE-cijfer van de leerlingen, en het gemiddelde CE-cijfer? Als de correlatie hoog is (hoger dan 0,700), dan is er sprake van een sterke 
samenhang en is goed te voorspellen dat leerlingen die het goed doen op het SE, het ook goed doen op het CE, etc. Let op: dit  kan per vak 
verschillen, een analyse per vak kan de moeite waard zijn. Zie de bijlage voor een instructie (excel). 

 



 
Jongens-meisjes 
Stel hierbij de vragen: 

• Hoeveel meisjes stonden na de SE’s op slagen  - > hoeveel daarvan zijn geslaagd na het CE? 
- > hoeveel daarvan zijn toch gezakt na het CE? 

- Idem voor jongens - 

• Hoeveel meisjes stonden na de SE’s op zakken - > hoeveel daarvan zijn gezakt na het CE? 
- > hoeveel daarvan zijn toch geslaagd na het CE? 

 - Idem voor jongens - 

• Voor de huidige examenlichting: hoeveel meisjes staan er op slagen na de SE’s tot zover? Hoeveel staan op 
zakken? Hoeveel op net niet zakken? 
- Idem voor jongens - 

 
Profielen 
Stel hierbij de vragen: 

• Hoeveel NT-ers stonden na de SE’s op slagen  - > hoeveel daarvan zijn geslaagd na het CE? 
- > hoeveel daarvan zijn toch gezakt na het CE? 

- Idem voor andere profielen - 

• Hoeveel NT-ers stonden na de SE’s op zakken - > hoeveel daarvan zijn gezakt na het CE? 
- > hoeveel daarvan zijn toch geslaagd na het CE? 

 - Idem voor andere profielen - 

• Voor de huidige examenlichting: hoeveel NT-ers staan er op slagen na de SE’s tot zover? Hoeveel staan op 
zakken? Hoeveel op net niet zakken? 
- Idem voor andere profielen - 

 
Dit kun je in een tabel weergeven, bijvoorbeeld: 

 Jongens Meisjes 

CE GESLAAGD CE GEZAKT Totaal CE GESLAAGD CE GEZAKT Totaal 

SE OP SLAGEN 50 (91%) 5 (9%)  55 (100%) 55 (92%) 5 (8%) 60 (100%) 

SE OP ZAKKEN 12 (71%) 5 (29%) 17 (100%) 6 (43%) 8 (57%) 14 (100%) 

Totaal 62 (86%)* 10 (14%) 72 (100%) 61 (82%)** 18 (18%) 74 (100%) 
* Slagingspercentage jongens 
** Slagingspercentage meisjes  

 
De jongens lijken in dit voorbeeld in het voordeel op het CE, de meisjes trekken daar minder bij2. Als bepaalde 
groepen hier opvallen, en het beter doen op het CE, dan geeft dit stof tot nadenken. Hoe zou je het voordeel op het 
CE kunnen verklaren?3. Dat voordeel is nu een nadeel. Kun je hier rekening mee houden in de uiteindelijke normering, 
in de samenstelling van het laatste SE (aanpassing van het PTA)? 
 

STAP 3 Slaag- en zakverhoudingen specifieke vakken in voorgaande jaren 
 

Het kan zinvol zijn om naar SE-CE-resultaten en verhoudingen te kijken op de verschillende vakken. Je kunt dit doen 
voor alle vakken, of voor de vakken waar leerlingen jaar na jaar laag op scoren bij de (school)examens. Je kunt ook 
uitgaan van de risicoleerlingen van de huidige examenlichting: op welke vakken scoren deze leerlingen die op zakken 
staan, onvoldoende? Kies dan die vakken voor je nadere analyse.  
 
Stel hierbij per vak de vragen: 

• Hoeveel leerlingen stonden na de SE’s voldoende  - > hoeveel daarvan scoorden ook voldoende op het CE? 
- > hoeveel daarvan scoorden onvoldoende op het CE? 

 

• Hoeveel leerlingen stonden na de SE’s onvoldoende - > hoeveel daarvan scoorden onvoldoende op het CE? 
- > hoeveel daarvan scoorden voldoende op het CE? 
 

• Voor de huidige examenlichting: hoeveel leerlingen scoren voldoende na de SE’s tot zover? Hoeveel scoren 
onvoldoende? Hoeveel scoren een krappe voldoende? 

 
2 Voor de liefhebbers (data-experts): je kunt statistisch toetsen of de verschillen significant zijn. Dit doe je met een ChiKwadraat toets. Zie de bijlage. 
3 Verklaringen voor jongens-meisjes verschillen (met jongens die beter presteren op het CE) kunnen zijn: jongens presteren beter onder druk/als het 
er echt om gaat, jongens presteren beter op toetsen waarvoor ze ‘niet hoeven te leren’, jongens zijn beter in vaardigheden die in het CE worden 
getoetst. 



 
 
 
Ook hier is het zinvol om per vak voor de hele groep leerlingen naar het SE-CE-verschil te kijken. 
Als hier vakken uit naar voren komen met grote SE-CE-verschillen en met een grote discrepantie tussen onvoldoende-
voldoende op het SE en het CE4, dan zijn dit de vakken om nadere keuzes voor te maken. Is er nog een laatste SE waar 
je leerlingen (als groep of de risicoleerlingen) extra goed op kunt voorbereiden? Welke kennis/vaardigheden zouden 
worden getoetst in het CE, en zou je deze aan bod kunnen laten komen in het laatste SE? Is het PTA hierop aan te 
passen, de dekking van de eindtermen in acht nemend? 
 

TOT SLOT: ACTIE 
 

Als het goed is, dan kun je met de bovenstaande analyses antwoord geven op de volgende vragen: 
 Zijn er veel leerlingen geweest in voorgaande jaren die door het CE toch geslaagd zijn, terwijl ze na het SE op 

zakken stonden? 
 Zijn er bepaalde groepen in het nadeel als je het CE mist (bijvoorbeeld jongens/meisjes, of andere groepen)? 
 Zijn er bij bepaalde profielen of vakken grote discrepanties tussen SE en CE, waarbij er lager wordt gescoord 

op het SE? 
 
Als je antwoord op één van deze vragen ‘ja’ is, dan is actie nodig. Ga dan in overleg op school en met je bestuur, over 
de volgende punten:  

• Is er met het laatste SE nog iets te compenseren voor de leerlingen die nu in het nadeel zijn?  
- > Kun je de groep risicoleerlingen (inclusief de ‘bijna-zakkers’) nog extra voorbereiden hierop? 
- > Is het PTA zo aan te passen dat je het ‘SE-nadeel’ van de leerlingen enigszins wegneemt, zonder tegen     

de dekking van de eindtermen in te gaan? 

• Moet er naar de normering gekeken worden? (dit geldt bijvoorbeeld voor vakken waar altijd lager op SE 
gescoord wordt dan op CE) 

• Zijn er nog (extra) herkansingen mogelijk? 
Kijk hierbij ook naar de landelijke richtlijnen (op het moment van schrijven waren die nog niet bekend) en raadpleeg je 
bestuur. 
 

CONTACT 
 

Heb je nog vragen of behoefte aan verdere uitleg? Neem dan contact op met Claudy Oomen van Onderwijsadvies & 
Training (Universiteit Utrecht): c.c.e.oomen@uu.nl ; 06-18474377.  

 
4 Voor de liefhebbers (data-experts): je kunt hier ook weer een analyse doen naar het verband tussen SE en CE: wat is de correlatie (Pearson’s R) 

tussen het SE-cijfer van de leerlingen, en het gemiddelde CE-cijfer? Als de correlatie hoog is (hoger dan 0,700), dan is er sprake van een sterke 
samenhang en is goed te voorspellen dat leerlingen die het goed doen op het SE, het ook goed doen op het CE, etc. Zie de bijlage. 
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BIJLAGE: Instructie voor statistische analyses in excel 
 
1. Verbanden onderzoeken: Pearson’s R (correlatie) 
 
Deze analyse doe je als je van één groep leerlingen wilt weten in hoeverre de scores op het CE samenhangen met die 
op het SE (over alle vakken heen of per vak). Dit doe je als volgt: 

• Zorg ervoor dat de gegevens van één leerling op één rij staan, dan is er 1 kolom met het leerlinggegeven 
(stamnummer bijvoorbeeld), 1 kolom met het SE-resultaat, en 1 kolom met het CE-resultaat. 

• Ga in een leeg veld staan. Klik op fx of ga naar formules → fx functie invoegen. Kies dan in de lijst voor PEARSON. 
Vervolgens moet je de scores selecteren van beide toetsen: 
- Matrix 1: selecteer de kolom met de scores op de ene toets (SE Nederlands) 
- Matrix 2: selecteer de kolom met de scores op de andere toets (CE Nederlands) 

• Klik dan op OK of druk op enter. De Pearson’s R (correlatie) komt in het veld te staan.  
 
NB: Je kunt in plaats van voor PEARSON ook voor CORREL kiezen, daar komt hetzelfde uit. Ook kun je in een leeg veld 
gaan staan en =PEARSON intypen. 
 

Indicatie voor de interpretatie van Pearson’s R 
R < .300: weinig verband 
R tussen .300 en .500: matig verband 
R tussen .500 en .700: redelijk verband 
R > .700: sterk verband 

 
2. Verschillen toetsen bij verhoudingen/leerlingaantallen: Chi Kwadraat toets 
 
De ChiKwadraat toets is geschikt als je naar verschillen in verhoudingen in leerlingaantallen wilt kijken.  
Voorbeelden van vragen die hierbij horen, zijn ‘Halen jongens die op zakken staan na het SE, vaker hun diploma dan 
meisjes?’ of ‘Hebben leerlingen met een NG-profiel meer kans om hun cijfers op te halen op het CE dan leerlingen met 
andere profielen?’. Achter deze vragen zit een verwachting, waar je een hypothese bij kunt formuleren. Met de Chi 
Kwadraat toets ga je op basis van aantallen leerlingen en verhoudingen in aantallen, na of de ‘0-hypothese’ klopt. De 
‘0-hypothese’ houdt in dat er geen verschil is tussen groepen. Is je Chi kwadraat significant, dan verwerp je de 
hypothese en is er dus wel een statistisch verschil. 
Wat de Chi Kwadraat toets doet, is het verschil berekenen tussen jouw in werkelijkheid waargenomen aantallen 
(‘observed’), en de aantallen in het geval dat de aantallen evenwichtig verdeeld zouden zijn (‘expected’).  
 
In excel voer je jouw waarnemingen als volgt in: 

Geobserveerde aantallen Na CE gezakt Na CE geslaagd Totaal 

Meisjes die na SE op zakken staan 6 12 18 

Jongens die na SE op zakken staan 9 42 51 

Totaal 15 54 69 

 
Vervolgens bereken je hoeveel leerlingen er in iedere cel zouden zitten als de leerlingen gelijk verdeeld zouden zijn. 
Dit kun je in excel met een formule doen. 

Verwachte aantallen Na CE gezakt Na CE geslaagd Totaal 

Meisjes die na SE op zakken staan  (15x18/69) 3,9 (54x18/69) 14,1 18 

Jongens die na SE op zakken staan (15x51/69) 11,1 (54x51/69) 39,3 51 

Totaal 15 54 69 

 
De Chi Kwadraat toets berekent de verschillen tussen de geobserveerde en de verwachte aantallen. In excel voer je 
deze toets als volgt uit: 

• Ga in een lege cel staan en klik op formules →  fx functie invoegen. Je kunt ook een = intypen. Dan ga je in de lijst 
die verschijnt, naar CHIKW.TEST en klikt die aan. Vervolgens selecteer je eerst de waargenomen data (aantallen in 
gele vakken van bovenste tabel hierboven), dan plaats je een puntkomma en selecteer je de verwachte data 
(aantallen in gele vakken van onderste tabel hierboven, zonder wat tussen haakjes staat). 

• Dan verschijnt de p-waarde in beeld. Is deze kleiner dan 0,05, dan is het verschil significant en gedragen de twee 
groepen zich dus verschillend, is de waarde groter dan 0,05, dan is het verschil niet significant en is je 0-hypothese 
bevestigd. Aan de aantallen zelf kun je zien welke groep leerlingen het ‘beter’ cq ‘slechter’ doet.  
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