
 

Isaac Beeckman Academie als beste uit de vergelijking 

Grote verschillen tussen Zeeuwse scholen 
volgens gegevens Onderwijsinspectie  

 

In een rapport van mei 2017 meldde de Onderwijsinspectie verrast te zijn door de grote 

verschillen tussen middelbare scholen. Op de ene school hebben leerlingen veel meer kans 

zich te ontwikkelen dan op de andere. Als bestuur van de Isaac Beeckman Academie waren 

wij benieuwd hoe onze school het er in vergelijking met andere scholen van af brengt.  

We hebben daarom de informatie van de Onderwijsinspectie opgehaald en op een rijtje 

gezet. Uit de vergelijking met de vier andere scholen voor Havo/Vwo waar leerlingen in de 

regio uit kunnen kiezen, komt de Isaac Beeckman Academie als beste naar voren: 

1. Minste leerlingen die onder hun basisschool-advies uitkomen; 

2. Meeste leerlingen die daar boven uitkomen; 

3. Minste risico op zittenblijven en zakken; 

4. Grootste aantal behaalde examenvakken per leerling; 

5. Meeste kans om Wiskunde-examen te halen; 

6. Meeste kans op een dubbel opleidingsprofiel. 

Bij de punten 1 t/m 3 gaat het om de kansen voor leerlingen om te groeien. Bij de punten 4 

t/m 6 gaat het er om of leerlingen goed voorbereid worden op hun vervolgopleiding 

De vergelijking staat hierna op pagina 2, de verantwoording staat op pagina 3. 

 

   

 

 



 
 

Vergelijking 

  Isaac 
Beeckman 

CSW 
Middelburg 

Mondia/ 
Nehalennia 

Pontes 
Goes  Ostrea 

Opstroom: Leerlingen 
die boven hun 
basisschool-advies 
komen minus die er 
onder komen 

26%  14%  7%  14%  4% 

Havo 

Geslaagd zonder ooit 
te doubleren of zakken  79%  62%  51%  46%  44% 

Aantal behaalde 
examenvakken  8,2  7,1  7,3  7,0  7,0 

Wiskunde B gehaald  50%  29%  21%  17%  16% 

Dubbel profiel gehaald  97%  19%  30%  7%  6% 

Vwo 

Geslaagd zonder ooit 
te doubleren of zakken  67%  61%  52%  56%  49% 

Aantal behaalde 
examenvakken  8,9  8,2  8,5  8,1  8,0 

Wiskunde B gehaald  64%  65%  48%  49%  62% 

Dubbel profiel gehaald  93%  61%  55%  48%  49% 
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Verantwoording 

De opstroom cijfers zijn t/m 2017 en gepubliceerd op de website van de 

Onderwijsinspectie. Een kopie van de overzichten staat op onze website. 

De percentages leerlingen die slagen zonder ooit te doubleren of te zakken zijn uit dezelfde 

overzichten van de Onderwijsinspectie eerder door Omroep Zeeland berekend. Een kopie 

van de berekende percentages staat op onze website. 

Het gemiddelde aantal vakken waarin eindexamen is behaald in 2017 is berekend door het 

totaal aantal vakken waarvoor geslaagd examen is gedaan te delen door het aantal 

examenkandidaten. Deze aantallen zijn voor Havo en voor Vwo te vinden op de website van 

DUO (van het Ministerie van OCW). Om te slagen moet een Havo-leerling minimaal 7 

vakken halen en een Vwo-leerling 8. 

Het percentage leerlingen dat in 2017 Wiskunde B haalde is berekend door het aantal 

geslaagde leerlingen dat in Wiskunde B examen doet te delen door het aantal dat 

Nederlands examen doet. Deze aantallen komen ook hetzelfde overzicht als die voor het 

gemiddeld aantal vakken is gebruikt. 

De percentages dubbele profielen uit 2017 zijn overgenomen van de website 

www.scholenopdekaart.nl van de VO-raad (de koepelorganisatie van scholen). Ze zijn te 

vinden na het opvragen van de pagina van een school, menu-optie Algemeen, Profiel- en 

sectorkeuze. Het gaat om de combinaties EMCM en NTNG. 

Alle gegevens zijn voor de berekening opgehaald op 27 februari 2018. 
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https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3Zwby5ubHxpc2FhYy1iZWVja21hbnxneDoyYmQwZGI3Mjg4N2QwYTg3
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3Zwby5ubHxpc2FhYy1iZWVja21hbnxneDo2Njg4ODZhYTU5Mzg3ZjE5
https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/vo/leerlingen/leerlingen-vo-9.jsp
https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/vo/leerlingen/leerlingen-vo-10.jsp
http://www.scholenopdekaart.nl/

