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 Verhuizing Uitgeverij Stoffels 
 
Op vrijdag 16 oktober verhuist Uitgeverij Stoffels naar:  
 
Wilhelminasingel 78 
6221 BL Maastricht 
 
Tel. 043-321 05 09 
Fax 043-321 13 01 
 
 

 Beveiligde website 
 
De beveiligde website is in de vakantieperiode aanzienlijk veranderd.  
• De opgaven met open vragen zijn per lesbrief in totaalbestanden te downloaden. Alle bestanden 

zijn in Word- en pdf-formaat beschikbaar. Er zijn 193 opgaven beschikbaar. 
• De meerkeuzevragen zijn opnieuw gerangschikt en bovendien zijn de meerkeuzevragen uit 

M&Oplus nu ook opgenomen in de bestanden. Alle bestanden zijn behalve in Wintoetsformaat 
ook beschikbaar in Word- en pdf-formaat. Er zijn 1.620 meerkeuzevragen. 

• De handleiding is aangepast.  
• Bij de praktische opdrachten die geschikt zijn voor Excel zijn varianten ontwikkeld. Op de website 

kunt u deze downloaden samen met de spreadsheets en de uitwerkingen. 
• In het najaar zullen de examens 2009 in Word beschikbaar komen waarmee het aantal 

examenopgaven op de website zal uitkomen op 266. 
 

 Centraal examen vwo wordt aangepast  
 
Vanaf 2010 zal het centraal examen vwo anders worden gestructureerd dan in de jaren hiervoor. Het 
examen bestaat uit open vragen. De vragen zijn verdeeld over: 
- één omvangrijke casusopgave 
- één kleinere casusopgave 
- circa vier kleinere opgaven. 
Voor meer informatie zie www.examenblad.nl  septembermededeling 2009 
 

 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. 
 
 
 



 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 2009 gewogen 
aantal kandidaten           gemid. 
- landelijk 1.090 11.366 11.650 11.666 11.883 12.038 11.335 11.864 11.894 14.738 
- steekproef Uitgeverij Stoffels (1) 171 773 471 560 457 273 331 376 304 578 
gemiddeld cijfer     
- landelijk 5,8 6,6 6,5 6,5 6,2 6,1 6,1 6,1 6,3 6,1 6,27 
- steekproef Uitgeverij Stoffels 6,3 6,8 6,7 6,8 6,6 6,4 6,5 6,4 6,4 6,4 6,58 
percentage onvoldoendes       
- landelijk 39,0 15,0 16,0 18,0 28,0 27,0 26,0 27,0 23,0 28,0 23,5 
- steekproef Uitgeverij Stoffels 25,1 9,1 12,7 10,0 13,3 12,1 10,9 13,6 17,1 17,5 13,1 
           
VWO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 gewogen 
aantal kandidaten          gemid. 
- landelijk 2.303 7.746 7.581 7.432 7.478 7.056 7.491 7.928 8.539  
- steekproef Uitgeverij Stoffels(1) 264 466 475 420 228 248 318 398 392  
gemiddeld cijfer      
- landelijk 6,1 6,3 6,2 6,2 6,2 6,3 6,1 6,1 6,2 6,20 
- steekproef Uitgeverij Stoffels 6,7 6,9 6,6 6,6 6,7 6,8 6,5 6,5 6,5 6,64 
percentage onvoldoendes      
- landelijk 31,0 19,0 25,0 26,0 27,0 27,0 29,0 29,0 25,0 26,0 
- steekproef Uitgeverij Stoffels 12,5 7,1 14,1 14,3 15,8 10,5 16,7 16,1 13,8 13,3 
 

(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 
2009 reageerden achtereenvolgens 26%, 22%, 22%, 21%, 14%, 10%, 12%, 17% en 13% van de scholen die waren 
aangeschreven. 

  
 

 Toename keuze voor M&O 
 
In de vorige tabel met de examenresultaten kunt u lezen dat het aantal leerlingen dat M&O in het 
pakket heeft op de havo flink is gestegen. Er is sprake van 24% meer leerlingen met M&O. Deze 
forse stijging is te danken aan het feit dat M&O sinds 2007 keuzeprofielvak is geworden. De toename 
is voornamelijk ten koste gegaan van het vak Aardrijkskunde (-19%). 
Op het vwo speelt dit keuzeprofielvakeffect pas volgend jaar een rol in de examenklas. Overigens 
wordt het vak sinds 2006 steeds populairder op het vwo: het aantal leerlingen is in die periode met 
21% gestegen. 

 
 
 
 


