
Enquête CE 2018  
Uitgeverij Stoffels 

Het negentiende examen M&O havo en het achttiende examen M&O vwo zitten er op. Hopelijk hebben uw 
leerlingen goed gescoord. Om de resultaten van de methode Stoffels te vergelijken met de landelijke cijfers 
treft u hieronder een kleine enquête aan. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u deze invult. 

Als het bestand niet wordt geopend in Adobe Reader, download dan het bestand, sla het op en open het 
bestand met Adobe Reader. U kunt de gegevens invullen met Adobe Reader en onderaan op de knop 
verzenden klikken; de ingevulde pdf wordt vervolgens naar ons verstuurd. Bij het verzenden wordt gevraagd 
naar uw e-mailadres en naam. 

Het is niet mogelijk om de enquête met een andere pdf-reader in te vullen en te versturen, dit kan alleen met 
Adobe Reader.

Uiteraard kunt u de enquête ook printen en per post versturen of scannen en per e-mail versturen. 

Op de website kunt u in september de uitkomsten van de enquête bekijken. De resultaten van de enquêtes tot 
nu toe kunt u vinden op de website onder docent/examenresultaten. 

School 1): Docent 1): 

HAVO VWO 

Gebruikte methode 2):   Stoffels   Stoffels 

  Andere methode, nl:   Andere methode, nl: 

Aantal Kandidaten: 

Uiteindelijk gemiddeld cijfer CE: 

Aantal onvoldoendes (< 5,5) CE: 

1) U mag de enquête ook anoniem invullen.

2) Indien u alleen gegevens kwijt wilt over leerlingen die gewerkt hebben met de methode Stoffels 

dan kunt u zich beperken tot de afdeling(en) waar u die methode heeft gebruikt. 

Uitgeverij Stoffels bv 

Wilhelminasingel 78 
6221 BL Maastricht 

tel. 043-3210509 
fax 043-3211301 
kvk.nr. 65691180 
iban: NL92 INGB 0000 1777 17 

e-mail: info@uitgeverijstoffels.nl 
website: www.uitgeverijstoffels.nl  

http://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/examenresultaten/
mailto:info@uitgeverijstoffels.nl
http://www.uitgeverijstoffels.nl/
initiator:info@uitgeverijstoffels.nl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:af51b2bd8474514a9ed6c76563d067a6
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