
 
NIEUWSBRIEF  OKTOBER 2008                                                                  Uitgeverij Stoffels 

Abdijlaan 17 
5056 GA Berkel-Enschot 

tel. 013-5333372 
fax 013-5336508 
kvk.nr. 18029932 

Postbank: 17.77.17 
e-mail: info@uitgeverijstoffels.nl 

website: www.uitgeverijstoffels.nl 
 
   Enquête resultaten centraal examen 

 
Elk jaar wordt er een enquête gehouden onder de scholen die werken met de lesbrieven van 
Uitgeverij Stoffels. Er wordt steeds gevraagd naar de cijfers voor het Centraal Examen. De cijfers 
van het schoolexamen zijn met opzet buiten beschouwing gelaten. De uitkomsten van de enquête 
worden steeds vergeleken met de landelijke cijfers die afkomstig zijn van het Examenverslag van 
het CITO.  
De resultaten van de leerlingen die werken met de lesbrieven van Uitgeverij Stoffels zijn ook dit 
jaar weer uitstekend. In alle jaren zijn zowel bij Havo als Vwo de cijfers hoger en is het 
percentage onvoldoendes lager dan landelijk. De methode doet het beduidend beter dan de 
gezamenlijke concurrentie.  
Opvallend is dat de met de methode behaalde resultaten bij het centraal examen ongeveer 
hetzelfde zijn bij havo en vwo. 
 

HAVO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 gewogen 
aantal kandidaten          gemid. 
- landelijk 1.090 11.366 11.650 11.666 11.883 12.038 11.335 11.864 11.894  
- steekproef Uitgeverij Stoffels (1) 171 773 471 560 457 273 331 376 304  
gemiddeld cijfer           
- landelijk 5,8 6,6 6,5 6,5 6,2 6,1 6,1 6,1 6,3 6,29 
- steekproef Uitgeverij Stoffels 6,3 6,8 6,7 6,8 6,6 6,4 6,5 6,4 6,4 6,61 
percentage onvoldoendes           
- landelijk 39,0 15,0 16,0 18,0 28,0 27,0 26,0 27,0 23,0 22,7 
- steekproef Uitgeverij Stoffels 25,1 9,1 12,7 10,0 13,3 12,1 10,9 13,6 17,1 12,4 
          
VWO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 gewogen 
aantal kandidaten         gemid. 
- landelijk 2.303 7.746 7.581 7.432 7.478 7.056 7.491 7.928  
- steekproef Uitgeverij Stoffels(1) 264 466 475 420 228 248 318 398  
gemiddeld cijfer          
- landelijk 6,1 6,3 6,2 6,2 6,2 6,3 6,1 6,1 6,19 
- steekproef Uitgeverij Stoffels 6,7 6,9 6,6 6,6 6,7 6,8 6,5 6,5 6,66 
percentage onvoldoendes          
- landelijk 31,0 19,0 25,0 26,0 27,0 27,0 29,0 29,0 26,2 
- steekproef Uitgeverij Stoffels 12,5 7,1 14,1 14,3 15,8 10,5 16,7 16,1 13,2 

 
(1) De enquête werd verstuurd naar de ongeveer 230 scholen die vorig schooljaar werkten met de havo- en/of vwo-

lesbrieven van Uitgeverij Stoffels (in het jaar 2000 ging om slechts 16 voorhoedescholen). In de jaren 2001 t/m 
2008 reageerden achtereenvolgens 26%, 22%, 22%, 21%, 14%, 10%, 12% en 17% van de scholen die waren 
aangeschreven. 

  
 Examenverslag CITO 

 
Tot en met het examenjaar 2004 publiceerde het CITO elk jaar een examenverslag waarin alle 
resultaten van de centrale examens van alle vakken stonden. Met ingang van het examenjaar 2005 
kunt u met een applicatie zelf bepalen welke examenresultaten van welk(e) vak(ken) u wilt zien. 
De applicatie maakt gebruik van Excel en werkt alleen indien u in Excel de macrobeveiliging op 
laag zet. (Klik op Extra, Macro, Beveiliging en zet deze op laag). 
De applicatie vindt u op de website van het CITO: http://www.cito.nl/vo/ce/verslag/eind_fr.htm   
Klik op resultaten per examen, daarna op start applicatie, op openen (of opslaan), op toevoegen, 
vink aan havo en/of vwo en vink ten slotte de vakken aan waarvan u de examenresultaten wenst 
te bekijken.(Bij Excel 2007 krijgt u na het starten van de applicatie op de onderste regel bovenaan 



een beveiligingswaarschuwing: Macro's zijn uitgeschakeld. Klik op opties en vink “deze inhoud 
inschakelen”aan en ga dan verder met toevoegen) 
 

 Junior Company 
 
De Stichting Jong Ondernemen biedt uw leerlingen de mogelijkheid om een bedrijfje (junior 
company) op te starten en te runnen. Hierdoor kan een deel van de eindtermen op een andere, 
meer speelse manier worden bereikt. Het ondernemingsplan van het bedrijf kan bovendien 
worden gezien als profielwerkstuk bij Economie & Maatschappij. Er wordt gewerkt met echte 
producten en echt geld. Het project is gratis.  
Meer informatie is te vinden op http://www.jongondernemen.nl.  

  
 

 Docentendag Economie 2008  
 
De opleiding Economie van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft in 2003 en 2005 succesvolle 
studiedagen voor VWO-docenten Economie georganiseerd. Tijdens deze studiedagen worden 
actuele economische thema's alsmede de laatste ontwikkelingen op het vakgebied belicht door 
sprekers van binnen en buiten de opleiding. Daarnaast worden bruikbare suggesties aangereikt 
hoe deze inzichten binnen de lessen op de middelbare school ingepast kunnen worden. Tevens 
worden de docenten bijgepraat over de ontwikkelingen bij Economie in Nijmegen. De opleiding 
Economie wil hiermee de contacten met economiedocenten in het voortgezet onderwijs 
onderhouden en waar nodig verbeteren. 
 
Ook dit jaar wordt er weer een Docentendag georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op donderdag 
20 november a.s. Kijk voor informatie en aanmelding op http://www.ru.nl/fm/docentendag08.  
 
 

 Beveiligde website 
 
Op de beveiligde website zijn de examens van 2008 in wordformaat geplaatst.  
 
De volgende overzichten zijn aangepast aan de centrale examens uit 2008: 

• gebruikte formules in examens havo en vwo; 
• indeling van de examenopgaven naar lesbrief en hoofdstuk; 
• indeling van de examenopgaven naar onderwerp; 
• puntenverdeling van de examens over de hoofdstukken van de lesbrieven. 

De overzichten zijn te vinden onder de knop Divers.  
 
De toetsopgaven havo en vwo, die op de beveiligde website staan, zijn in twee Excelbestanden 
gerangschikt naar hoofdstuk. Met dank aan Jan Megens voor het ter beschikking stellen van deze 
Excelbestanden. Zie de rubriek Divers. 

 


