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Excellentie is een belangrijk thema in het onderwijs. Al sinds 2008 wordt door het Platform
Bèta Techniek excellentie in het hoger onderwijs extra gestimuleerd via het Sirius
Programma. Sinds 2011 is excellentie ook onderdeel van de beleidsagenda’s voor primair
en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW. Het Platform Bèta Techniek is vanuit
deze agenda’s in 2011 gestart met het programma Bèta Excellent (VO) en het 100scholentraject (PO). Binnen deze programma’s is ook aandacht voor het thema excellentie.
In 2012 is het programma School aan Zet gestart voor scholen in primair en voortgezet
onderwijs. Binnen School aan Zet werken scholen aan hun eigen ambities op verschillende
thema’s. Eén van die thema’s is excellentie en hoogbegaafdheid. Bij scholen en
betrokkenen in de eerdere programma’s (Bèta Excellent en 100-scholentraject) kwam de
behoefte naar voren in beeld te krijgen over welke leerlingen het gaat wanneer we spreken
van excellentie of excellente leerlingen, hoe ziet de schoolloopbaan van deze leerlingen
eruit en waar bevinden deze leerlingen zich over het algemeen.
Om deze vraag – wie zijn de excellente leerlingen?- te beantwoorden heeft het Platform
Bèta Techniek een onderzoek uitgezet. Dit onderzoek gaat in op verschillende kenmerken
van excellente leerlingen, de ontwikkeling die deze excellente leerlingen doormaken en
waar deze leerlingen zich binnen het onderwijs bevinden. Voor de analyse heeft het
Platform Bèta Techniek gebruik gemaakt van het onderzoeksbureau Dialogic. Uitgangspunt
bij deze onderzoeken is dat er voornamelijk is gekeken wie de 20% beste leerlingen in po
en vo zijn
Dit onderzoek bestaat uit drie delen: deel 1 richt zich op de best presterende leerlingen in
het primair onderwijs (deel 1a) en hoe deze groep zich ontwikkelt in het voortgezet
onderwijs (deel 1b). Deel 2 focust op de 20% best presterende leerlingen in het vwo. Deel
3 geeft inzicht in een pilot waarin excellente leerlingen uit het voortgezet onderwijs zijn
gevolgd in het hoger onderwijs.
Om excellentie en excellente leerlingen te definiëren wordt in deze onderzoeken gebruik
gemaakt van de resultaten van leerlingen op de centrale toetsen (cito, centraal
eindexamen). Dit maakt het mogelijk om goede data-analyses te maken.
De uitkomsten van dit onderzoek geeft scholen en betrokkenen inzicht in de groep best
presterende leerlingen met betrekking tot doorstroom en achtergrondkenmerken. Het
Platform Bèta Techniek zal de resultaten gebruiken om scholen te ondersteunen in hun
beleidskeuzes en betrokkenen te informeren over de doelgroep binnen het thema
excellentie.
Hieronder is deel 2 gepubliceerd. Eind 2012 zullen ook deel 1 en deel 3 gepubliceerd
worden.
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Samenvatting
Dit rapport richt zich op de top 20% vwo-leerlingen. Deze leerlingen worden in dit
onderzoek geclassificeerd als ‘excellent’. De indicator voor excellentie, die in dit onderzoek
gebruikt is, is het gemiddelde centraal eindexamencijfer (CE-cijfer). De top 20% vwoleerlingen zijn de 20% vwo-leerlingen die landelijk gezien het hoogst scoren. Bij een aantal
aspecten, die gerelateerd zijn aan excellentie, is de top 20% vergeleken met de top 5%.
Het bestuderen van zowel de top 20% als de top 5% stelt ons in staat de excellente
leerlingen beter te beschrijven.
Men kan zich afvragen in welke mate het gemiddelde CE-cijfer een goede indicator is voor
de brede notie van excellentie. Beargumenteerd kan worden dat sociale vaardigheden en
persoonlijke eigenschappen onafhankelijk zijn van het gemiddeld CE-cijfer. Tegelijkertijd
kunnen deze aspecten wel degelijk gerelateerd zijn aan excellentie. Idealiter zouden
andere aspecten van excellentie meegenomen worden in dergelijke analyses. Echter, de
landelijke data op leerling-niveau, die hiervoor vereist zijn, zijn niet voor handen. Het is
goed om deze notie in het achterhoofd te houden bij de resultaten van dit rapport.
In deze studie geven we antwoord op drie onderzoeksvragen:
1. Waar bevinden de excellente vwo’ers zich?
2. Wat is het profiel van deze vwo’ers?
3. Wat is het uitstroompatroon van deze vwo’ers?
Waar bevinden de excellente vwo’ers zich?
Gymnasiasten behoren relatief twee keer zo vaak tot de landelijke top 20% als
atheneumleerlingen. In absolute aantallen zin komen echter meer excellente leerlingen van
het atheneum; veel meer leerlingen volgen immers het atheneum. In de top 5% van het
vwo verandert dit beeld in het voordeel van het gymnasium: in relatieve zin behoren
gymnasiasten vijf keer vaker tot de top 5%, en ook in absolute zin zijn ze daar meer
vertegenwoordigd dan atheneumleerlingen.
Wanneer je dus wilt voorspellen of iemand een excellente vwo-leerling is, is vwo-type
(atheneum dan wel gymnasium) een bruikbare indicator. Ook initiatieven met excellente
leerlingen als doelgroep hebben een grotere ‘trefkans’ wanneer gymnasiasten benaderd
worden dan vwo-leerlingen in het algemeen. Als je echter wilt kijken naar de herkomst en
de bestemming van excellentie in zijn totaliteit, doet een exclusieve focus op het
gymnasium geen of onvoldoende recht aan de totale populatie van excellente leerlingen.
Scholen variëren sterk in het aantal en aandeel excellente leerlingen waaraan zij onderwijs
hebben geboden. Op sommige scholen behoort bijna 50% tot de landelijke top 20%, terwijl
andere scholen nauwelijks 10% leerlingen hebben die tot de landelijke top 20% behoort. In
absolute zin is er een aantal grote scholen die relatief veel excellente leerlingen ‘leveren’.
Op categorale gymnasia bevinden zich relatief meer leerlingen die behoren tot de landelijk
best scorende 20% vwo’ers dan op andere vwo-scholen. Opvallend is dat een gemiddelde
categorale gymnasiast het niet beter doet dan een gemiddelde andere gymnasiast in het
land. Dit betekent dat vwo-type een betere voorspeller is van excellentie dan het
schooltype. Wel is er een aantal categorale gymnasia die sterk bovengemiddeld veel
excellente leerlingen leveren.
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Het effect van specifiek op excellentie gerichte onderwijsprogramma’s en onderwijsfaciliteiten (denk aan TTO, Technasium, Leonardo, etc.) op excellentie blijkt lastig te meten. Ten
eerste omdat deze programma’s en faciliteiten vaak maar betrekking hebben op een
selectieve groep, waardoor het effect op die selectie leerlingen verwatert wanneer alle
leerlingen van een school bekeken worden. Ten tweede treedt vaak zelfselectie op,
waardoor niet per se het programma zelf gerelateerd is aan de uitkomsten, maar de
eigenschappen van de scholen die hier aan deelnemen.
Verschillen in excellentie zien we ook in geografische zin; niet iedere provincie heeft een
gelijk aandeel excellente leerlingen. Zo zien we dat in Utrecht relatief veel leerlingen tot de
landelijke top 20% behoort (22,4%), terwijl in Flevoland bijvoorbeeld relatief weinig
leerlingen tot de landelijke top 20% behoort (16,9%).
Wat is het profiel van deze vwo’ers?
De analyses laten zien dat een typische excellente vwo’er relatief jong is, van Nederlandse
komaf is, een natuurprofiel heeft gekozen, en extra vakken neemt. Geslacht lijkt geen
invloed te hebben. Dit profiel gaat uit van de meest voorkomende eigenschappen onder
excellente vwo’ers.
Dat excellente vwo’ers gemiddeld jonger zijn is geen verrassing. Het is immers zeer
aannemelijk dat zij minder vaak zijn blijven zitten en relatief vaker een klas overgeslagen
hebben. Daarnaast is het nemen van extra vakken onder excellente vwo’ers ook niet in
strijd met het beeld dat velen zullen hebben van deze groep leerlingen.
Opmerkelijker is de sterke relatie tussen excellentie en ’bèta’. Van de leerlingen in de
landelijke top 20% heeft bijna 65% een N-profiel (in de landelijke top 5% zelfs 80%).
Wanneer we kijken naar excellentie per keuzeprofiel, zien we dat onder de groep E&M-,
C&M- en E&M+C&M-leerlingen gemiddeld 14,6% leerlingen tot de landelijke top 20%
behoort, terwijl onder N&T-, N&G- en N&T+N&G-leerlingen 25,3% tot de landelijke top
20% behoort.
In het algemeen is de tendens dat naarmate het gemiddelde CE-cijfer stijgt, het aandeel
vwo-leerlingen met een Natuurprofiel toeneemt. Deze sterke focus op bètaleerlingen
impliceert dat een integrale aanpak op het gebied van bètatechniek en excellentie voor de
hand ligt, en initiatieven op dit gebied relatief effectief kunnen zijn.
Wat is het uitstroompatroon van deze vwo’ers?
Het gros van de vwo’ers kiest voor een universitaire opleiding (overigens kiest nog steeds
ca 4.000 van alle vwo-leerlingen – dit is ≈12% van het totaal – voor een vervolgopleiding
in het hbo). Excellente vwo’ers kiezen significant vaker voor een technische opleiding (met
name cluster-1-opleidingen1) of voor de grote opleiding geneeskunde. Aangezien voor veel
van bovengenoemde opleidingen toelatingseisen gelden (vaak in ieder geval wiskunde B of
biologie afgesloten hebben), kunnen leerlingen met een ander profiel niet of moeilijker een
dergelijke vervolgopleiding kiezen. De cijfers laten zien dat veel excellente leerlingen
uitstromen naar deze (semi-)bètaopleidingen.
Excellente leerlingen (dat wil zeggen: leerlingen behorend tot de landelijk best scorende
20% vwo-leerlingen) vertonen aanzienlijk minder switchgedrag in het hoger onderwijs.

1

Cluster-1-opleidingen: alle opleidingen uit de CROHO-sectoren Natuur & Techniek (CROHO =
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs). Cluster-2-opleidingen: alle opleidingen van buiten de
CROHO-sectoren Natuur en Techniek, maar die wel bestaan uit meer dan 50% bètatechnische vakken
(ook wel snijvlakopleidingen genoemd).
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Niettemin switcht nog steeds ongeveer één op de vijf excellente vwo’ers van opleiding. De
top 5% best scorende leerlingen switcht nog minder: één op de zes wisselt hier van
opleiding. Aangenomen dat excellente vwo’ers over het algemeen minder beperkingen
ervaren in hun ‘cognitieve capaciteit’ om een opleiding af te ronden, duiden deze cijfers op
veel verkeerde studiekeuzes op basis van andere aspecten. Mogelijke andere aspecten zijn
een suboptimale studieoriëntatie, het tegenvallen van het vakgebied waarvoor is gekozen,
een manier van leren die niet aansluit bij de student, of het missen van andere typen
capaciteiten. Met andere woorden, ook onder excellente leerlingen worden verkeerde
keuzes gemaakt. Dit is een onderwerp waar beleid zich op zou kunnen toespitsen.
Tussen excellente en niet-excellente leerlingen treden relatief kleinere verschillen in studieuitval op dan in switchgedrag. Hoewel excellente leerlingen minder vaak uitvallen dan nietexcellente leerlingen, valt nog steeds een kleine 4% uit. Een hoger gemiddeld CE-cijfer
leidt tot een kleinere kans op uitval.
De drie technische universiteiten zijn koplopers in de relatieve instroom van excellente
leerlingen, gevolgd door de Universiteit Utrecht. Drie op de tien vwo’ers die na het
afronden van het vwo naar een technische universiteit gaan, behoren tot de landelijk best
scorende 20% vwo’ers. Voor toelating op een Technische Universiteit is over het algemeen
een N-profiel vereist. Aangezien het aandeel excellente leerlingen relatief groot is onder
leerlingen met een dergelijk profiel, is het ook logisch dat de technische universiteiten hoog
scoren. Het ‘goede presteren’ van de Universiteit Utrecht is in lijn met het relatief hoge
aandeel excellente vwo’ers in de provincie, wat suggereert dat een aanzienlijk deel van de
vwo’ers in Utrecht op de Universiteit Utrecht gaat studeren (met een gemiddelde radius
van 50km is dit natuurlijk al snel het geval).
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1 Inleiding
1.1 Excellentie
Excellentie wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap gezien als
een belangrijke input voor de Nederlandse (kennis)economie, hetgeen zich heeft vertaald
naar programma’s als Bèta Excellent’ en het actieplan ‘VO Beter Presteren’2. Een klimaat
dat goed presteren stimuleert speelt hierin een belangrijke rol. In recent onderzoek van
het PISA (OECD, 2010) wordt geconstateerd dat over het algemeen Nederlandse leerlingen
vrij goed presteren in vergelijking met andere Europese landen. Dit resultaat wordt echter
in belangrijke mate bepaald door de goede prestaties van de relatief zwakkere leerlingen.
Het onder- en middensegment van het VO lijkt het dus relatief goed te doen, terwijl het
bovenste segment verhoudingsgewijs achterblijft. Aangezien het bovenste segment een
belangrijke motor voor de Nederlandse kenniseconomie kan zijn, vereist dit domein van
excellentie specifieke aandacht. In het Bestuursakkoord is deze groep vertaald naar de
‘20% in potentie best presterende vwo’ers’.
Het maatschappelijk belang van excellentie in deze groep komt tot uiting in, onder andere,
bovengenoemde initiatieven van OCW. Hoewel bij deze initiatieven geconstateerd wordt
dat de beste vwo-leerlingen belangrijk zijn voor onze maatschappij, is er relatief weinig
bekend over deze groep. Met dit onderzoek beogen we in kaart te brengen wat de
kenmerken zijn van ‘de beste 20% vwo’ers’. Aldus kan dit onderzoek bijdragen aan de
identificatie van excellente leerlingen, hun studiesucces te monitoren, en de scholen beter
in staat stellen om hun eigen top 20% leerlingen in kaart te brengen.
De focus in dit rapport ligt op excellentie in schoolresultaten. We kijken met name naar
cognitieve excellentie, zoals die tot uitdrukking komen in cijfers behaald bij het centraal
eindexamen. Andersoortige competenties en capaciteiten blijven dus grotendeels buiten
beschouwing.

1.2 Leeswijzer
In hoofdstuk twee zal de definitie van excellentie, die hier gehandhaafd wordt, toegelicht
worden. Vervolgens zullen de onderzoeksvragen gepresenteerd worden.
Hoofdstuk drie gaat in op de analysemethode. Hierbij wordt besproken welke data gebruikt
is, en hoe deze data bewerkt is.
In hoofdstuk vier zullen de resultaten gepresenteerd worden. Het presenteren van de
resultaten volgt direct uit de geformuleerde onderzoeksvragen.
Hoofdstuk vijf geeft een specificatie van het beeld in hoofdstuk vier door de top 20% op
een aantal facetten te vergelijken met de top 5%.
Tenslotte zullen in hoofdstuk zes een aantal conclusies getrokken worden, en zullen in
hoofdstuk
zeven
enkele
relevante
discussiepunten
besproken
worden.

2

Inmiddels is het programma School aan Zet gestart, waarbinnen excellentie en hoogbegaafdheid één
van de centrale thema’s is.
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2 De beste 20% vwo’ers
2.1 Definitie beste 20% vwo’ers
De beste 20% vwo-leerlingen zijn op meerdere manieren te definiëren. In deze analyse
worden (gemiddelde) centraal eindexamencijfers gebruikt als indicator van excellentie. Van
alle vwo-leerlingen behoort de 20% met het hoogste gemiddelde CE-cijfer dus tot de groep
excellente vwo'ers. Deze indicator is zowel theoretisch als praktisch (beschikbaarheid data)
toereikend.

2.2 Onderzoeksvragen
In dit onderzoek zijn drie onderzoeksvragen leidend. Deze vragen luiden als volgt:
1. Waar bevinden de excellente vwo’ers zich?
De groep excellente leerlingen zal waarschijnlijk niet homogeen verdeeld zijn binnen het
land. Relevant om te weten is waar deze leerlingen zich bevinden. Bepaalde scholen (bijv.
gymnasia) zullen mogelijk meer dan proportioneel vertegenwoordigd zijn. Daarbij zullen
bepaalde regio’s (provincies) mogelijk meer dan proportioneel vertegenwoordigd zijn,
terwijl andere regio’s ondervertegenwoordigd zijn.
2. Wat is het profiel van deze vwo’ers?
Van de groep excellente vwo’ers zal een aantal (individuele) karakteristieken onder de loep
genomen worden. Er wordt onder andere gekeken naar geslacht, leeftijd en de gekozen
profielen. Dit geeft een beeld over wie de excellente leerlingen zijn, waar ze zich binnen
een school bevinden, en welke kennis door hen is opgedaan (door het volgen van bepaalde
vakken) op het moment dat ze de middelbare school verlaten. Dit laatste brengt ons tot de
derde vraag.
3. Wat is het uitstroompatroon van deze vwo’ers?
De groep excellente vwo’ers heeft mogelijkerwijs karakteristieke uitstroompatronen. Ten
eerste wordt in kaart gebracht in welke mate verschillende typen vervolgopleidingen
gekozen worden. We bekijken of de verschillen in keuzeprofielen (natuur- en maatschappijprofielen) zich vertalen naar gelijksoortige vervolgopleidingen.
Ten tweede wordt bekeken hoeveel (excellente) vwo'ers switchen van opleiding, en
hoeveel er volledig stoppen met studeren. Ten derde wordt onderzocht of er een relatie is
tussen de geografische locatie van de middelbare school en de geografische locatie van de
vervolgopleiding, en zo ja, hoe deze relatie eruitziet. Zijn excellente leerlingen bijvoorbeeld
bereid verder te reizen dan het gemiddelde, of misschien juist niet? Met deze informatie
kunnen excellente leerlingen in verband gebracht worden met hun allocatie naar hoger
onderwijsinstellingen.
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3 Analysemethode
3.1 Beschrijving dataset
De basis voor alle analyses die in dit onderzoek uitgevoerd worden bestaat uit onderwijsdata van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De data zijn gedefinieerd op het leerlingniveau; dit wil zeggen dat er per (geanonimiseerde) leerling data beschikbaar is over
geslacht, leeftijd, aantal gevolgde vakken, cijfers, etc. De dataset betreft alle geslaagden
op het vwo in de leerjaren 2006/2007 t/m 2010/2011. In het vervolg van dit rapport zullen
we naar de schooljaren verwijzen middels het startjaar.

3.2 Databewerking
Om de geformuleerde onderzoeksvragen te beantwoorden zijn er allerlei bewerkingsslagen
op de bovenbeschreven data vereist. De meest centrale bewerkingsslag in dit onderzoek is
het splitsen van de data in twee groepen: de 'excellente' en de 'non-excellente' leerlingen.
Deze twee groepen zullen door de analyses heen met elkaar vergeleken worden.
De wijze waarop deze twee groepen ingedeeld zijn, is als volgt: de data zijn eerst
gesorteerd op gemiddeld centraal eindexamencijfer, waarna er een ‘cut-off-value’ bepaald
is bij de grens van de top 20% en de onderliggende 80%. Omdat meerdere leerlingen het
cijfer bij de cut-off-value hebben (bijvoorbeeld een 7,1), zouden meer dan 20% leerlingen
geselecteerd worden als iedereen met een gemiddeld CE-cijfer gelijk aan of hoger dan 7,1
geselecteerd zou worden. Wanneer slechts iedereen met een gemiddeld CE-cijfer hoger
dan een 7,1 geselecteerd zou worden, zou er juist minder dan 20% geselecteerd worden.
Omdat we cijfers tussen jaren graag willen vergelijken, streven we naar precies 20%. Van
alle leerlingen met het cijfer gelijk aan de cut-off-value hebben we gerandomiseerd een
selectie genomen totdat precies 20% bereikt is, om zo te bereiken dat de gegevens
representatief zijn voor de top 20% en tegelijkertijd vergelijkbaar zijn over jaren.
Verder betreffen de bewerkingsslagen veelal het aggregeren van data, waardoor
verschillende groepen met elkaar vergeleken kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn het
groeperen op schooltype (gymnasium, atheneum, lyceum) en op gekozen keuzeprofiel
(C&M, N&T, etc.).
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4 Resultaten
4.1 Waar bevinden de beste 20% vwo’ers zich?
Excellente leerlingen zijn niet homogeen verdeeld over Nederland. De vraag is of ze zich
concentreren binnen een bepaald type vwo (gymnasium, atheneum, en lyceum), binnen
bepaalde typen scholen (bijv. categorale gymnasia, lycea, colleges) en binnen specifieke
provincies. Deze drie facetten worden hieronder nader toegelicht.

4.1.1 Atheneum, gymnasium, en lyceum
Gymnasiumleerlingen, atheneumleerlingen en lyceumleerlingen kunnen met elkaar
vergeleken worden in termen van excellentie. Hier zijn de leerlingen op twee manieren
vergeleken. Ten eerste is gekeken naar het absolute aantal atheneum-, gymnasium- en
lyceumleerlingen dat in de top 20% van het vwo zit (Figuur 1), met als resultaat . Dit geeft
dus de verhouding van types vwo-achtergrond aan in de landelijke top 20%. De tweede
manier kijkt naar de percentages van atheneum-, gymnasium- resp. lyceumleerlingen die
vertegenwoordigd zijn in de top 20% (Figuur 2). Dit geeft de ‘waarschijnlijkheid’ aan dat
een vwo-leerling met een bepaald type vwo zich in de top 20% begeeft.
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Figuur 1 Aantal excellente leerlingen naar vwo-stroom (absoluut)

Figuur 1 laat zien dat van de 20% excellente leerlingen het merendeel een atheneumachtergrond heeft. Verrassend is dit niet, omdat de groep vwo-leerlingen die atheneum volgt
veel groter is dan de groep gymnasiasten of de groep lyceumleerlingen. Merk op dat vanaf
2009 de term 'lyceum' niet meer gevoerd wordt in de officiële administratie. In totaal gaat
het om een groep van ongeveer 6.500 leerlingen (in 2010).
Aangezien de verschillende groepen verschillen in grootte is het interessant om te weten
hoeveel procent van de atheneumleerlingen en gymnasiumleerlingen vertegenwoordigd
zijn in de landelijke top 20%. Figuur 2 laat dit zien.
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Figuur 2 Percentage excellente leerlingen naar vwo-stroom (relatief)

Het aandeel excellente leerlingen blijkt op het gymnasium ruim twee keer groter is dan op
het atheneum (Figuur 2). In het schooljaar 2010-2011 is 35,6% van de gymnasiumleerlingen excellent. Het lyceum zit licht boven het atheneum. Een mogelijke reden ligt in de aard
van het lyceum; het is een 'kruising' tussen atheneum en gymnasium, waardoor de waarde
naar verwachting dan ook tussen het atheneum en gymnasium zal liggen.
De relatieve concentratie van excellente leerlingen op gymnasia maakt dat excellentie op
dit schooltype een min of meer normaal fenomeen is. Met gemiddeld een op de drie
leerlingen die tot de landelijke best scorende 20% behoort, zijn er op deze scholen in
vergelijking met athenea betere mogelijkheden om excellentie gebundeld – dat wil zeggen
door excellente leerlingen bij elkaar te zetten, bijvoorbeeld in plusklassen of -activiteiten –
te stimuleren. Omgekeerd zal op een ‘gewoon’ atheneum zich vaker de situatie voordoen
dat slechts enkele excellente leerlingen in een klas of jaarlaag voorkomen. Daar ontstaat
eerder de noodzaak van individueel maatwerk.
Samenvattend kunnen we stellen dat de excellente leerlingen meer geconcentreerd zijn in
het gymnasium, maar dat er in absolute zin minstens zoveel excellentie zit in het
atheneum (en lyceum).

4.1.2 Type scholen
Naast de vwo-stroom kan de spreiding van excellentie ook verschillen al naar gelang het
type school. Scholen kunnen bepaalde certificaten behalen, of ze kunnen participeren in
landelijke onderwijsprogramma’s. We hebben hier een selectie hiervan uitgelicht en
vergeleken, namelijk categorale gymnasia, scholen die tweetalig onderwijs (TTO)
aanbieden, scholen die meedoen aan het Universum Programma (UP), technasia,
begaafdheidsprofielscholen (BPS), en Leonardo Colleges. Figuur 3 geeft weer hoeveel
procent van de leerlingen van elk type school behoort tot de landelijk best scorende top
20%, uitgesplitst in atheneum- en gymnasiumleerlingen. De waardes hebben betrekking
op het gemiddelde van 2009-2010 en 2010-2011.
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Figuur 3 Percentage excellente leerlingen per schooltype

De figuur laat enige differentiatie in type scholen zien. Een aantal punten valt op. Ten
eerste scoren de Leonardoscholen – gezien hun focus op hoger begaafde leerlingen –
relatief laag. Ten tweede is het opmerkelijk dat het aantal excellente gymnasiasten aan
BPS-scholen onder het gemiddelde van de restgroep ligt, maar juist wel beter uit de bus
komen bij hun atheneumleerlingen. Ten derde, en misschien wel het meest opvallend, doet
de restgroep van excellente leerlingen (op scholen die tot geen van bovenstaande
categorieën behoren) het bovengemiddeld goed.
Uit recent onderzoek3 in opdracht van Platform Bèta Techniek blijkt dat er verschillende
profielen te onderscheiden zijn in hoe jongeren aan kijken tegen excelleren in het
onderwijs. Deze profielen vragen om een verschillende benadering om hun type excellentie
zo goed mogelijk tot uiting te laten komen. Hoewel er doorgaans een excellentiebevorderende sfeer heerst op bijvoorbeeld een categoraal gymnasium, kan de mix van
verschillende typen excellente leerlingen het lastig maken om alle excellentie naar boven te
halen. We zagen al dat excellente leerlingen relatief vaker op gymnasia voorkomen
(ruwweg een op de drie), maar deze relatieve concentratie van excellentie hoeft dus niet
per definitie een voordeel te zijn.
De invloed van onderwijsfaciliteiten zoals het tweetalig onderwijs en Technasia op
excellentie is moeilijk aan te tonen ten gevolge van een ‘verwateringseffect’. Op deze
scholen volgt doorgaans maar een selecte groep het tweetalig onderwijs, dan wel de
technasium-formule. Meestal gaat het om een klas per jaarlaag. Niettemin wordt de
complete school aangemerkt als een TTO-school of een Technasium. Omdat er geen data
beschikbaar zijn die per leerling aangeven of deze een dergelijk programma volgt, is de
interactie tussen deze schooltypen en excellentie niet op leerlingenniveau na te gaan. We
zijn dus ‘gedwongen’ tot analyse op schoolniveau. De invloed van deze (vaak relatief
kleine) groep op het gemiddelde CE-cijfer is hierdoor dus gering. Vanuit het bestuursakkoord bestaat de doelstelling om meer scholen met een uitgesproken profiel gericht op
excellentie te laten ontstaan (i.e. TTO, BPS, Leonardo, Technasium). Hier kunnen we
echter (nog) niet aantonen dat deze categorieën scholen het in termen van de hier
gedefinieerde leeropbrengsten (aantal excellente leerlingen) het beter doen.

3

Zie YoungWorks (2011), Het Excellentiemodel: Jongeren over Uitblinken.
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Bovenstaande cijfers geven een goed beeld over de hele linie van de scholen, maar zeggen
nog niks over de absolute top. Onderstaande tabel geeft de top 25 van scholen aan in de
afgelopen drie jaar in termen van het relatieve aandeel excellente leerlingen (het
percentage van leerlingen op de school die tot de landelijke best scorende top 20%
behoort).
Tabel 1 Top 25 excellentie-scholen

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Brin
16PA01
21AB00
20LU00
16PA00
01ET00
21AF00
20QY00
20CK00
20CI00
20DD00
02DQ00
20DP00
02CR00
04DS00
20QU00
02ZC00
20DP01
16QA00
20DL02
02UP00
15JM00
00CB01
16YC00
20EI00
25FX00

Naam
Christelijk Gymnasium
Barlaeus Gymnasium
Gymnasium Haganum
Christelijk Gymnasium
Sint Ignatiusgymnasium
Vossius Gymnasium
Stedelijk Gymnasium
Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium
Stedelijk Gymnasium
Gemeentelijk Gymnasium
Christelijk Gymnasium Sorghvliet
Stedelijk Gymnasium
Willem Lodewijkgymnasium
Gymnasium Trevianum
Gymnasium Apeldoorn
Gymnasium van het Bernardinuscollege
Stedelijk Gymnasium
Christelijke SG De Lage Waard
Openbare SG Piter Jelles
Marnix College Avo
Utrechts Stedelijk Gymnasium
SG VO Vrije Schoolonderwijs
Scheldemond College
Vallei College
Reynaert College

Woonplaats
Utrecht
Amsterdam
Den Haag
Utrecht
Amsterdam
Amsterdam
Haarlem
Amersfoort
Nijmegen
Hilversum
Den Haag
Leiden
Groningen
Sittard
Apeldoorn
Heerlen
Leiden
Papendrecht
Leeuwarden
Ede
Utrecht
Zeist
Vlissingen
Amersfoort
Hulst

Zoals de tabel laat zien, zitten deze 'topscholen' veelal in de grote steden, en zijn het
voornamelijk categorale gymnasia. Dat is niet verrassend, immers op dit schooltype zitten
uitsluitend gymnasiasten, die – zoals we in 4.1.1 hebben gezien - vanuit hun vwo-type
inherent hoger scoren.

4.1.3 Provincies
Zoals eerder genoemd is excellentie niet homogeen verdeeld over Nederland. Dit geldt ook
voor de geografische spreiding van excellentie. Wanneer we de Nederlandse provincies
vergelijken zien we dat bepaalde provincies substantieel hogere concentraties van
excellentie kennen. In Figuur 4 wordt het gemiddeld percentage leerlingen in de top 20%
per provincie weergegeven, gemiddeld over de schooljaren 2006-2007 t/m 2010-2011.
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Figuur 4 Bovengemiddeld percentage leerlingen uit provincie in top 20%, gemiddeld over de periode
2006-2010

De figuur laat zien dat het aandeel excellente leerlingen niet in elke provincie gelijk is. In
de Utrechtse populatie zien we bijvoorbeeld dat 22,4% van de vwo-leerlingen tot de
landelijk best scorende 20% vwo-leerlingen behoort. De provincies in het noorden en het
oosten van Nederland scoren relatief laag.

4.1.4 Conclusie
Met behulp van de analyses in dit hoofdstuk kunnen we een antwoord geven op de vraag
waar de excellente vwo’ers zich bevinden. Hieronder zullen we de voornaamste
bevindingen beschrijven en interpreteren.
We zien dat gymnasiasten relatief twee keer zo vaak tot de landelijk best scorende 20%
behoren als atheneumleerlingen. In absolute zin komen echter meer leerlingen in de
landelijke top 20% van het atheneum. Dat komt doordat veel meer leerlingen het
atheneum volgen.
Wanneer je wilt voorspellen of iemand een excellente vwo-leerling is, is het vwo-type (dat
wil zeggen: gymnasium of atheneum) een bruikbare indicator. Als je wilt bekijken wat de
herkomst en bestemming is van excellentie in zijn totaliteit, doet echter een exclusieve
focus op het gymnasium onvoldoende recht aan de totale populatie van excellente
leerlingen.
Scholen variëren sterk in het aantal en aandeel excellente leerlingen waaraan zij onderwijs
hebben geboden. Op sommige scholen behoort bijna de helft van de leerlingen tot de
landelijke top 20%, terwijl andere scholen nauwelijks leerlingen hebben die tot de
landelijke top 20% behoort. In absolute zin zijn er een aantal grote scholen, die een groot
aantal excellente leerlingen ‘afvaardigen’.
Op categorale gymnasia bevinden zich relatief meer leerlingen die behoren tot de landelijk
best scorende 20% vwo’ers dan op andere scholen die het vwo aanbieden. Opvallend is dat
een gemiddelde categorale gymnasiast het niet beter doet dan een gemiddelde andere
gymnasiast in het land. Dit betekent dat vwo-type een betere voorspeller is van
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excellentie, dan het schooltype. Wel moet opgemerkt worden dat er een aantal categorale
gymnasia zijn die ver bovengemiddeld veel excellente leerlingen afvaardigen.
Verder constateren we dat het lastig is om het effect van onderwijsprogramma’s en
onderwijsfaciliteiten zoals TTO en Technasium te meten. Ten eerste omdat deze vaak
slechts betrekking hebben op een selectieve groep, waardoor het effect op die selectie
leerlingen verwatert wanneer alle leerlingen van een school bekeken worden. Ten tweede
is er vaak sprake van zelfselectie, waardoor niet per se het programma zelf gerelateerd is
aan de uitkomsten, maar de eigenschappen van de scholen die hier aan deelnemen.

4.2 Wat is het profiel van de beste 20% vwo’ers?
De eerste onderzoeksvraag heeft gekeken naar de geografische en institutionele
verschillen in excellentie. Deze tweede onderzoeksvraag focust op individuele eigenschappen van excellente leerlingen. Hierna zullen expliciet de verhouding tussen jongens en
meisjes, leeftijd, etniciteit, de vertegenwoordiging van keuzeprofielen, en het aantal
vakken op de cijferlijst onder excellente leerlingen aan bod komen.

4.2.1 Verhouding jongens en meisjes
De verhouding van jongens en meisjes in de landelijk best scorende top 20% vwoleerlingen is grofweg 50/50, met uitzondering van het schooljaar 2006-2007. In Figuur 5 is
de verhouding per jaar grafisch weergegeven. Het verschil in vertegenwoordiging van
jongens en meisjes is zeer marginaal, en kan per jaar verschillen. Jaarlijks komen
ongeveer 2.500 meer meisjes dan jongens van het vwo af (ca 17.400 versus 14.700). We
kunnen daarom stellen dat over de lange termijn ‘vwo-jongens’ relatief iets vaker tot de
landelijke top 20% behoren dan ‘vwo-meisjes’.
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Figuur 5 Verhouding jongens en meisjes onder excellente leerlingen
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4.2.2 Leeftijd
De leeftijd van excellente leerlingen (dat wilzeggen: leerlingen behorend tot de landelijk
best scorende 20%) is significant lager dan de leeftijd van niet-excellente leerlingen
(Figuur 6). Excellente leerlingen blijven hoogstwaarschijnlijk minder vaak zitten, en slaan
vaker een klas over.
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Figuur 6 Gemiddelde leeftijd (in december van het laatste schooljaar)

4.2.3 Etniciteit
Etniciteit wordt hier onderverdeeld in drie groepen: autochtonen, westerse allochtonen, en
niet-westerse allochtonen. In Figuur 7 wordt de vertegenwoordiging van verschillende
etnische achtergronden onder leerlingen in de landelijke top 20% weergegeven.
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Figuur 7 Absoluut aantal excellente leerlingen per etnische achtergrond

Bovenstaande figuur laat zien dat het overgrote deel van de excellente leerlingen een
autochtone achtergrond heeft. Dit is niet verrassend, omdat er veel meer autochtonen dan
allochtonen zijn. Figuur 8 laat het relatieve aandeel van excellente leerlingen per etnische
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achtergrond zien. Westerse allochtonen zijn relatief vaker excellent dan autochtone
leerlingen.4
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Figuur 8 Relatief aandeel excellente leerlingen per etnische achtergrond

4.2.4 Keuzeprofielen
De verschillende keuzeprofielen zijn zeer ongelijk vertegenwoordigd onder leerlingen in de
landelijk best scorende 20%. Figuur 9 geeft een overzicht van deze vertegenwoordiging.
Ten eerste wordt duidelijk dat de natuurprofielen (N&T, N&G, N&T+N&G) sterk
vertegenwoordigd zijn met een aandeel van 60 tot 70%. C&M blijkt de minste excellente
leerlingen af te vaardigen. Vanaf het studiejaar 2009-2010 nemen de combinatieprofielen
N&T+N&G en E&M+C&M enorm in omvang toe. De oorzaak hiervan ligt in aanpassingen in
de onderwijsstructuur (i.e. herstructurering vakken en profielen), waardoor het meer voor
de hand ligt (of ‘makkelijker’ is geworden) om in twee profielen te slagen. De effecten van
deze verandering worden duidelijk in Figuur 10. De totale hoeveelheid leerlingen met een
exact dubbelprofiel (N&T+N&G) is fors toegenomen ten koste van voornamelijk N&G. In
mindere mate zien we dit effect ook tej E&M+C&M t.o.v. E&M en C&M.

4

Tot de westers allochtonen worden gerekend, mensen uit: westers Amerika, Westers Oceanië
Australië – Nw. Zeeland, westers Azië, westers Europa, westers Oceanië overig.
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Figuur 9 Vertegenwoordiging keuzeprofielen in top 20%
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Figuur 10 Vertegenwoordiging keuzeprofielen vwo (alle leerlingen)

Wanneer we kijken naar het relatieve aandeel leerlingen dat excellent is per keuzeprofiel,
zien we sterke verschillen. Figuur 11 geeft aan hoeveel procent van de leerlingen tot de
landelijk best scorende 20% vwo’ers behoort per keuzeprofiel, Figuur 12 geeft dit aan voor
leerlingen met een dubbel keuzeprofiel.
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Figuur 11 Percentage van leerlingen in top 20% per keuzeprofiel
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Figuur 12 Percentage van leerlingen in top 20% met dubbel keuzeprofiel

Uit deze figuren blijkt dat leerlingen met een N-profiel vaker tot de excellente leerlingen
behoren. Daarnaast zijn leerlingen met een dubbel keuzeprofiel substantieel vaker
excellent. Overigens gaat het, afgezien van de combinaties N&T+N&G en E&M+C&M, in
absolute aantallen slechts om enkele scholieren met een dubbel keuzeprofiel.

4.2.5 Aantal vakken op cijferlijst
Het aantal vakken dat excellente leerlingen hebben gevolgd ligt significant hoger dan bij de
niet-excellente leerlingen (zie Figuur 13). Daarbij zijn de aanpassingen in de vakkenstructuur vanaf 2009 duidelijk zichtbaar vanwege de spontane afname in het aantal vakken dat
op de cijferlijst staat.
Excellente leerlingen blijken meer geïnteresseerd in het volgen van meer dan het verplichte
aantal vakken en zijn beter in staat om in deze extra vakken ook daadwerkelijk examen te
doen.
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Figuur 13 Aantal vakken op cijferlijst

4.2.6 Conclusie
Dit hoofdstuk laat zien dat een typische excellente vwo’er relatief jong is, een Nederlandse
komaf heeft, een natuurprofiel heeft gekozen, en in extra vakken examen doet. Geslacht
lijkt geen invloed te hebben. Dit profiel gaat uit van de meest voorkomende eigenschappen
onder excellente vwo’ers.
Dat excellente vwo’ers gemiddeld jonger zijn is geen verrassing, aangezien het zeer
aannemelijk is dat zij minder vaak blijven zitten en relatief vaker een klas overgeslagen
hebben. Daarnaast is het nemen van extra vakken onder excellente vwo’ers ook niet in
strijd met het beeld dat velen zullen hebben van deze groep leerlingen.
Opmerkelijker is de sterke relatie tussen excellentie en natuurprofielen. Van alle leerlingen
in de landelijk best scorende top 20% heeft bijna 65% een N-profiel. Wanneer we kijken
naar excellentie per keuzeprofiel, zien we dat onder de groep E&M-, C&M- en E&M+C&Mleerlingen gemiddeld 14,6% tot de landelijke top 20% behoort, terwijl dit onder N&T-,
N&G- en N&T+N&G-leerlingen 25,3% bedraagt. Deze sterke focus op bètaleerlingen
impliceert dat een integrale aanpak op het gebied van bètatechniek en excellentie voor de
hand ligt, en initiatieven op dit gebied relatief effectief kunnen zijn.

4.3 Wat is het uitstroompatroon van de beste 20% vwo’ers?
4.3.1 Studiekeuze
Aan het eind van het vwo kunnen (ex-)leerlingen een keuze maken uit legio opleidingen.
Deze opleidingen kunnen van verschillende aard zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld in het
verlengde liggen van gevolgde vakken in een maatschappijprofiel of natuurprofiel. Gezien
de splitsing betreffende bèta-keuzeprofielen en niet bèta-keuzeprofielen hebben we
geanalyseerd in welke mate excellente en niet-excellente vwo’ers kiezen voor een
bètatechnische, dan wel niet-bètatechnische opleiding.
Figuur 14 laat zien in welke mate wat voor type vervolgopleiding wordt gekozen, zowel
voor leerlingen in de landelijke top 20%, als de leerlingen die niet tot de top 20% behoren.
Hierbij zijn cluster-1-opleidingen de ‘harde’ bèta-opleidingen, en cluster-2-opleidingen de
raakvlak-bèta-opleidingen.1 Van de niet-technische studies is geneeskunde er expliciet
uitgelicht (vanwege de sterke relatie met het N&G-profiel en de omvang van de studie).
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Een flink deel van de uitstroom van het vo met een exact profiel wordt weggezogen door
de studie geneeskunde. Daar komt bij dat voor deze studie een lotingsysteem geldt dat
geïnteresseerde studenten met een hoog gemiddeld eindexamencijfer gunstig behandelt bij
de loting. Relatief veel excellente leerlingen komen zo bij geneeskunde terecht.
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Figuur 14 Studiekeuze in het eerste jaar na het vwo

Zoals de figuur laat zien kiezen excellente vwo’ers meer voor bètatechnische opleidingen.
Met name cluster-1-opleidingen worden vaker gekozen. Ook geneeskunde wordt een stuk
vaker gekozen onder excellente leerlingen. Niet alleen kiezen excellente vwo’ers minder
vaak voor een niet-technische opleiding kiezen, ze beginnen het eerste jaar na het vwo ook
vaker direct met studeren.

4.3.2 Switchgedrag
Het kiezen voor een bepaalde opleiding geeft – uiteraard – geen garantie voor het behalen
van het bijbehorende diploma; studenten kunnen switchen van opleiding, of zelfs helemaal
stoppen met studeren. Figuur 15 geeft het percentage leerlingen aan dat switcht van
opleiding.5
Opvallend is hoe vaak studenten switchen. Switchen komt onder excellente vwo'ers
substantieel minder vaak voor, maar nog steeds verandert ongeveer één op de vijf van
opleiding.

5

Switchen is gedefinieerd als (1) het volgen van een andere opleiding in jaar j+2 dan in j+1, (2) het
volgen van een andere opleiding in jaar j+3 dan in jaar j+2, of (3) het volgen van een andere
opleiding in jaar j+3 dan in jaar j+1, waar in jaar j+2 geen opleiding gevolgd is (jaar j+1 is het
eerste studiejaar na het vwo).
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Figuur 15 Switchgedrag op het HO onder vwo'ers. (Voor de cohorten 2009-2010 en 2010-2011 is de
data nog niet beschikbaar om het switchgedrag te analyseren)

4.3.3 Uitval
Zoals eerder genoemd kunnen studenten, naast het blijven volgen van een opleiding en
het switchen naar een andere opleiding, ook volledig stoppen met studeren. In dit geval
spreken we van uitvallers. Onderstaande figuur geeft weer hoeveel procent van de vwo'ers
uitvalt na het vwo.6
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Figuur 16 Uitval

Vwo'ers behorende tot de landelijk best scorende 20% vallen minder vaak uit dan de
vwo'ers die niet tot deze groep behoren. Niettemin stopt 4% van deze excellente vwo'ers
met studeren. Met andere woorden, excellentie met betrekking tot schoolresultaten op het
vwo vormt geen garantie voor studiesucces.

4.3.4 Spreiding over HO-instellingen
Het merendeel van de vwo’ers gaat studeren wanneer ze klaar zijn met de middelbare
school. De leerlingen kiezen voornamelijk voor een universiteit of een hbo-instelling
(slechts enkele kiezen voor een mbo-instelling). Figuur 17 laat zien hoeveel vwo’ers naar
het hbo dan wel een universiteit gaan, uitgesplitst in excellente en niet-excellente vwo’ers.

6

Uitval is hier gedefinieerd als (1) het niet volgen van een opleiding in jaar j+1, j+2, en j+3 óf (2) het
volgen van een opleiding in jaar j+1, en vervolgens geen opleiding meer volgen in jaar j+2 en j+3.
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Figuur 17 Keuze voor hbo en wo

Het merendeel van de vwo’ers gaat naar een universiteit. Dit geldt nog sterker voor
excellente vwo’ers. Toch gaat een niet te verwaarlozen groep – van in totaal ongeveer
4.000 vwo’ers – jaarlijks naar het hbo. Excellente vwo’ers die naar het hbo gaan, kiezen
respectievelijk het meeste voor de sectoren Economie (22%), Taal en Cultuur (20%),
Onderwijs (17%), Techniek (16%), en Gezondheidszorg (14%).
Figuur 18 laat de spreiding van vwo’ers over de landelijke universiteiten zien, uitgesplitst in
excellente en niet-excellente leerlingen. Tabel 2 geeft de gegevens in tabelvorm weer.
Gemeten in absolute aantallen studenten zijn de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit
Groningen en de Universiteit van Amsterdam de grootste universiteiten zijn. In termen van
het percentage instroomleerlingen dat tot de landelijk best scorende 20% vwo’ers behoort,
zijn de technische universiteiten de koplopers (Technische Universiteit Delft met 32%,
Technische Universiteit Eindhoven met 28%, en Universiteit Twente met 25%), op de voet
gevolgd door de Universiteit Utrecht (24%). Dit beeld past goed bij de oververtegenwoordiging van vwo’ers met een natuurprofiel onder de excellente leerlingen.
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Excellent

Niet-excellent
Figuur 18 Excellente/niet-excellente leerlingen per universiteit
Legenda:

De grootte van de taartdiagrammen in deze figuur is afhankelijk van het aantal vwo’ers
dat er gaat studeren; de straal van het taartdiagram is evenredig aan het aantal vwo’ers
dat er gaat studeren.

Bij deze verdeling dient in aanmerking te worden genomen dat de samenstelling en het
volume van de excellente instroom naar universiteiten direct samenhangt met het aanbod
van opleidingen die bijzondere aantrekkingskracht uitoefenen op excellente vwo’ers.
Universiteiten met een breed en divers aanbod van opleidingen waarvoor een natuurprofiel
is vereist dan wel met een studie geneeskunde zullen daardoor sowieso hoger scoren in
attractie van excellentie.
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Tabel 2 Instroom van excellente vwo’ers naar Nederlandse universiteiten, in absolute aantallen en %,
in eind schooljaar 2010-2011
Totaal aantal
leerlingen

Aantal excellente
leerlingen

Aandeel
excellente
leerlingen

Technische Universiteit
Delft

1890

604

32,0%

Technische Universiteit
Eindhoven

957

265

27,7%

Universiteit Twente

879

222

25,3%

Universiteit Utrecht

3222

766

23,8%

Wageningen Universiteit

707

163

23,1%

Radboud Universiteit

2051

464

22,6%

Universiteit Maastricht

892

196

22,0%

Universiteit Leiden

1950

423

21,7%

Universiteit van Amsterdam

2549

504

19,8%

Erasmus Universiteit
Rotterdam

1759

326

18,5%

Rijksuniversiteit Groningen

2740

503

18,4%

Vrije Universiteit
Amsterdam

1964

346

17,6%

Universiteit van Tilburg

1458

217

14,9%
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4.3.5 Afstand VO-HO
De afstand die vwo'ers afleggen om van de plaats van de middelbare school tot aan de
plek van de studie te komen verschilt aanzienlijk. Figuur 19 laat de gemiddelde afstand (in
km) van het VO tot het HO zien.
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Figuur 19 Gemiddelde afstand VO-HO in jaar j+1 onder vwo'ers (in km). Leerlingen die in jaar j+1 niet
gaan studeren zijn hier buiten beschouwing gelaten.

De afstand die excellente vwo'ers (leerlingen behorend tot de landelijk best scorende 20%
vwo’ers) afleggen om van hun middelbare school naar hun vervolgopleidingsinstelling te
komen is in elke categorie hoger dan diezelfde afstand bij niet-excellente vwo’ers. Dit
suggereert dat excellente vwo'ers meer bereid zijn verder te reizen voor wat ze willen
studeren, of dat de gewenste opleiding gemiddeld genomen verder weg ligt. Dit laatste zal
voornamelijk gelden voor leerlingen die een technische studie gaan doen, omdat er maar
drie technische universiteiten zijn. Daarbij kiezen de excellente leerlingen ook nog eens
vaker voor een technische opleiding, dus dit verklaart aannemelijk een deel van de
resultaten.

4.3.6 Conclusie
We zien dat vwo’ers, al dan niet excellent, grote verschillen kennen in hun uitstroompatroon. Zo kiest het gros van de vwo’ers voor een universitaire opleiding, ondanks het feit
dat nog steeds 4.000 van deze leerlingen voor een hbo-opleiding kiest. Excellente vwo’ers
kiezen significant vaker voor een technische opleiding (met name cluster-1-opleidingen).1
Dit impliceert dat stimulering van excellentie ook een effectieve route vormt naar
stimulering van de instroom van bètatechnisch talent naar het hoger onderwijs. Daarnaast
kiezen excellente vwo’ers ook vaak voor de opleiding geneeskunde. Dit is in lijn met de
bevindingen in hoofdstuk 4.2, waar we hebben gezien dat meer excellente vwo’ers voor
een N-profiel kiezen. Gezien de toelatingseisen voor bovengenoemde opleidingen (vaak in
ieder geval wiskunde B of biologie) kunnen leerlingen met een ander profiel niet of
moeilijker een dergelijke opleiding als vervolg nemen. Hoe dan ook laten de cijfers zien dat
veel excellente leerlingen uitstromen naar deze bètatechnische opleidingen.
Excellente leerlingen vertonen aanzienlijk minder switchgedrag. Niettemin switcht nog
steeds ongeveer één op de vijf excellente vwo’ers van opleiding. Aangenomen dat
excellente vwo’ers over het algemeen minder vaak dan niet-excellente vwo’ers switchen
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omdat de studie te moeilijk blijkt om een opleiding af te ronden, geven deze cijfers weer
dat er veel verkeerde studiekeuzes worden gemaakt op basis van andere aspecten.
Mogelijke andere aspecten zijn een suboptimale studieoriëntatie, het tegenvallen van het
vakgebied waarvoor is gekozen, een manier van leren die niet aansluit bij de student. In
andere woorden, ook onder excellente leerlingen worden verkeerde keuzes gemaakt. Dit is
een onderwerp waar beleid zich op zou kunnen toespitsen.
De verschillen tussen excellente en niet-excellente leerlingen in termen van studie-uitval
zijn relatief kleiner dan bij het switchgedrag. Hoewel excellente leerlingen minder vaak
uitvallen dan niet-excellente leerlingen, valt nog steeds een kleine 4% uit.
De Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, en de Universiteit van Amsterdam zijn
de grootste vwo-trekkers. Wat het aandeel excellente leerlingen betreft zijn de technische
universiteiten koploper, gevolgd door de Universiteit Utrecht. Voor toelating op een
Technische Universiteit is over het algemeen een N-profiel vereist. Aangezien het aandeel
excellente leerlingen relatief groot is onder leerlingen met een dergelijk profiel, is het ook
logisch dat de technische universiteiten hoog scoren. Het ‘goede presteren’ van de
Universiteit Utrecht is in overeenkomst met het relatief hoge aandeel excellente vwo’ers in
de provincie, wat suggereert dat een aanzienlijk deel van de vwo’ers in Utrecht op de
Universiteit Utrecht gaat studeren (met een gemiddelde radius van 50km is dit natuurlijk al
snel het geval).
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5 De top 5%
5.1 Inleiding
In het bestuursakkoord zijn doelen met betrekking tot excellentie op het vwo gericht op de
top 20%. Dit is dan ook de voornaamste reden dat we dit onderzoek hebben gefocust op
deze groep vwo’ers. Dat neemt niet weg dat een grens leggen voor het onderscheiden van
‘excellente’ en ‘niet-excellente’ leerlingen vrij arbitrair is. De grens had immers ook op
bijvoorbeeld 5%, 10%, 15% of een ander betrekkelijk willekeurig gekozen percentage
gelegd kunnen worden.
Wanneer een andere grens voor excellentie was gekozen, hadden de resultaten van dit
onderzoek er anders uitgezien. Een belangrijke vraag is in welke mate de resultaten
zouden veranderen. Om hier meer inzicht in te verschaffen hebben we belangrijkste
resultaten getoetst bij een ‘smallere’ groep excellente leerlingen: de landelijk best
scorende 5% van het vwo (de top 5%). Deze toetsing stelt ons in staat om gevonden
resultaten beter en genuanceerder te kunnen generaliseren.
Hierna vergelijken we de belangrijkste resultaten uit het onderzoek met de uitkomsten die
we zouden krijgen wanneer de excellentiegrens bij 5% gelegd zou zijn. We starten met het
analyseren van centraal eindexamencijfers in 5.2. Vervolgens zullen we in 5.3 kijken naar
de verschillen per vwo-type. In 5.4 beschrijven we hoe de verhouding van bèta en
excellentie verandert in de top 5% ten opzichte van de top 20%. Tenslotte zullen we in 5.5
switching en uitval van leerlingen in de top 5% onder de loep nemen.

5.2 Centraal eindexamencijfers
Logischerwijs verschillen de gemiddelde CE-cijfers van excellente leerlingen wanneer de
grens van excellentie verlegd wordt. Onderstaande tabel geeft weer hoe verschillende
deelsegmenten van de groep vwo’ers presteren in termen van gemiddeld CE-cijfer. De
cijfers zijn gemiddelden van het schooljaar 2006-2007 t/m 2010-2011. Voor een weergave
per jaar, zie Appendix A.
Tabel 3 Centraal eindexamencijfers deelsegmenten

2006-2010
Aantal
Gem. CE- Laagste CESegment leerlingen gem.
gem.
0-70%
22534
6,1
4,2
70-75%
1609
6,8
6,8
75-80%
1610
7,0
6,9
80-85%
1610
7,1
7,0
85-90%
1609
7,3
7,2
90-95%
1610
7,6
7,4
95-100%
1609
8,2
7,8
Het gemiddelde van de gemiddelde CE-cijfers van vwo’ers neemt redelijk gelijkmatig toe
tussen het 70e en 90e percentiel. De top 10% (segment 90-95% en 95-100%) neemt
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echter een vlucht, zoals blijkt uit de sprongen van 3 tienden en 6 tienden. Gegeven deze
cijfers lijkt er een meer duidelijke ‘grens’ van excellentie te bestaan bij de top 10%. Of
anders gezegd, de onderste laag excellente leerlingen (segment 80-90%) is nog ver
verwijderd van de absolute top.
Om het gestelde landelijk excellentiedoel (dat wil zeggen: de top 20% van het vwo moet
twee tienden hoger scoren) te behalen verdient het gezien deze cijfers serieuze overweging
om de focus te leggen op de subtop (80-90%). Bij deze groep zou relatief veel winst
behaald kunnen worden, omdat hier relatief veel ruimte tot verbetering is. De absolute top
scoort al zodanig hoog, dat een verdere toename in gemiddelde CE-cijfer mogelijk
moeilijker te bereiken is dan in de subtop.

5.3 Gymnasium versus atheneum
We hebben in 4.1 beschreven hoe gymnasiumleerlingen zijn vertegenwoordigd in de top
20%, zowel in absolute als in relatieve zin. Het algemene beeld is dat gymnasiasten relatief
twee keer zo vaak excellent zijn, maar dat in absolute aantallen het atheneum meer
excellente leerlingen aanlevert.
Wanneer we de top 5% vergelijken met de groep 0-95% verandert dit algemene beeld.
Figuur 20 geeft weer hoe de top 5% is opgebouwd, uitgesplitst in atheneum, gymnasium
en lyceum.
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Figuur 20 Aantal leerlingen in de top 5% naar vwo-stroom (absoluut)

In de top 5% zijn er meer gymnasiumleerlingen dan atheneumleerlingen. Dit betekent dat
naarmate de excellentiegrens hoger wordt gelegd, gymnasium de meer dominante vwostroom wordt. Atheneumleerlingen zijn ruimschoots aanwezig in de subtop (80-90%),
waarna hun aanwezigheid afneemt richting de absolute top.
Deze laatste constatering wordt geïllustreerd door het relatieve aandeel gymnasiasten en
atheneumleerlingen dat zich in de top 5% bevindt. Figuur 21 laat dit grafisch zien. Waar
gymnasiasten zich relatief twee keer zo vaak dan atheneumleerlingen in de top 20%
bevinden, komen ze zelfs 4 tot 5 keer vaker voor in de top 5%. Hoe beter een vwo’er
presteert, hoe groter dus de kans dat deze het gymnasium volgt.
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Figuur 21 Percentage leerlingen in de top 5% naar vwo-stroom (relatief)

Gymnasiasten op een categoraal gymnasium scoren ook in de top 5% niet beter dan
gymnasiasten op brede scholen. Dit beeld bestaat bij de top 20%, en houdt stand bij de
top 5% (zie Figuur 22). Dit suggereert dus wederom dat leerlingen op een categoraal
gymnasium niet per se beter presteren, ondanks de veronderstelling dat zij zich in een
meer excellentiebevorderend klimaat begeven. Wel blijkt dat er ook in de top 5% enkele
categorale gymnasia zijn die erg hoog scoren.
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Figuur 22 Percentage leerlingen in de top 5% naar type school

5.4 Bèta en excellentie
Het beeld dat bèta en excellentie hand in hand gaan wordt verder versterkt wanneer de
focus op de top 5% gelegd wordt. In de top 20% heeft 60-70% een Natuurprofiel; in de
top 5% is dit de laatste twee jaar zelfs 80% (zie Figuur 23). Dit betekent dus dat naarmate
we meer focussen op hogere regionen van de top, de kans dat deze leerlingen een Natuurprofiel hebben steeds groter wordt. Het is dus gelegitimeerd om te stellen dat bèta en
excellentie hand in hand gaan.
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Figuur 23 Vertegenwoordiging keuzeprofielen in top 5%

5.5 Switchers en uitvallers
De top 20% van het vwo switcht beduidend minder dan de groep 0-80%. Binnen deze
topgroep wisselt ongeveer één op de vijf leerlingen van opleiding. De constatering dat een
hoger gemiddeld CE-cijfer leidt tot minder switching manifesteert zich ook in de analyse
van de top 5%. De top 5% wisselt namelijk nog 4 à 5 procent minder vaak dan de top
20%. Figuur 24 geeft de verhouding van switchers in de top 5% en de groep 0-95%
grafisch weer.
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Figuur 24 Aandeel switchers in de top 5%

De hoogte van het CE-gemiddelde blijkt dus een belangrijke determinant te zijn voor
switching. Er blijft echter een substantiële groep over die, ondanks zeer goede middelbare
schoolprestaties, van opleiding wisselt. Deze switchers kunnen gezien worden als een soort
‘ondergrens’ van switching; hun cognitieve capaciteiten zullen immers toereikend zijn.
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Deze uitkomst onderstreept de relevantie van andere factoren die het wisselen van
opleiding veroorzaken.
Voor uitvallers geldt hetzelfde. De top 5% valt nog minder vaak uit dan de top 20% (zie
Figuur 25), maar er blijft desalniettemin een groep over die uitvalt.
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Figuur 25 Uitval top 5%
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6 Conclusies
Dit rapport richt zich op de top 20% vwo-leerlingen. Deze leerlingen worden in dit
onderzoek geclassificeerd als ‘excellent’. De indicator voor excellentie, die in dit onderzoek
gebruikt is, is het gemiddelde centraal eindexamencijfer (CE-cijfer). De top 20% vwoleerlingen zijn de 20% vwo-leerlingen die landelijk gezien het hoogst scoren. Bij een aantal
aspecten, die gerelateerd zijn aan excellentie, is de top 20% vergeleken met de top 5%.
Het bestuderen van zowel de top 20% als de top 5% stelt ons in staat de excellente
leerlingen beter te beschrijven.
Men kan zich afvragen in welke mate het gemiddelde CE-cijfer een goede indicator is voor
de brede notie van excellentie. Beargumenteerd kan worden dat sociale vaardigheden en
persoonlijke eigenschappen onafhankelijk zijn van het gemiddeld CE-cijfer. Tegelijkertijd
kunnen deze aspecten wel degelijk gerelateerd zijn aan excellentie. Idealiter zouden
andere aspecten van excellentie meegenomen worden in dergelijke analyses. Echter, de
landelijke data op leerling-niveau, die hiervoor vereist zijn, zijn niet voor handen. Het is
goed om deze notie in het achterhoofd te houden bij de resultaten van dit rapport.
Dit rapport heeft beoogd antwoord te geven op de drie geformuleerde onderzoeksvragen:
1. Waar bevinden de excellente vwo’ers zich?
2. Wat is het profiel van deze vwo’ers?
3. Wat is het uitstroompatroon van deze vwo’ers?
Aan de hand van de uitgevoerde analyses kunnen we een aantal zaken concluderen.
Hieronder worden de belangrijkste conclusies benoemd.
Bèta en excellentie gaan hand in hand
Het merendeel van de top 20% bestaat uit vwo-leerlingen met een natuurprofiel. Daarbij
zijn leerlingen met een N-profiel anderhalf tot twee keer zo vaak excellent als medeleerlingen met een M-profiel. Naarmate de topgroep vwo’ers smaller gedefinieerd wordt (naar
bijvoorbeeld de top 5%), wordt de aanwezigheid van leerlingen met een N-profiel nog
meer prominent. Ook na de middelbare school kiezen excellente leerlingen veelal voor
(bèta)technische opleidingen. In het hele traject van VO tot en met HO blijken excellentie
en bèta sterk aan elkaar gerelateerd te zijn.
Een excellente leerling is typisch wat jonger en volgt extra vakken.
Excellente leerlingen zijn gemiddeld een paar maanden jonger, en volgen gemiddeld een
half vak meer dan niet-excellente leerlingen. Vanuit het bestuursakkoord bestaat de
doelstelling om meer leerlingen extra vakken te laten volgen. Dit onderzoek bevestigt dat
examen doen in extra vakken een indicator is van excellentie.
Categoriale gymnasiasten scoren niet beter dan een gemiddelde gymnasiast
Gymnasiasten op categorale gymnasia scoren wat lager dan een gemiddelde gymnasiast.
Mogelijke oorzaken liggen in de beperkte afstroommogelijkheden naar het atheneum op
een categoraal gymnasium, en een mogelijk relatief meer excellent karakter van het
gymnasium op bredere scholen. Overigens zijn er wel een select aantal categorale
gymnasia die ruim boven het gemiddelde scoren.
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Vanuit het bestuursakkoord bestaat de doelstelling om het aantal scholen met een
uitgesproken profiel voor talentontwikkeling (of excellentie) te laten toenemen (denk aan
tweetalig onderwijs, begaafdheidsprofielscholen, Leonardoscholen, technasia). We kunnen
hier echter niet aantonen dat deze categorieën scholen het in termen van de hier
gedefinieerde leeropbrengsten (aantal excellente leerlingen) aantoonbaar beter doen.
Excellente leerlingen switchen tot twee keer minder van opleiding
Excellente leerlingen switchen anderhalf tot twee keer minder vaak van opleiding dan hun
niet-excellente tegenhangers. Niettemin switcht nog steeds één op de vijf excellente
leerlingen van opleiding. In de top 5% wordt er nog minder geswitcht, namelijk door één
op de zes leerlingen. In het algemeen kan gesteld worden dat een hoger gemiddeld CEcijfer leidt tot een kleinere kans om te switchen. De voornaamste reden hiervoor is dat de
cognitieve capaciteit weinig belemmering vormt.
Excellente leerlingen vallen in het HO minder vaak uit
Minder dan 4% van de excellente leerlingen (ca 250 leerlingen) valt uit in het HO. Bij nietexcellente leerlingen loopt dit op tot 5% (ca 1.250 leerlingen). Hoewel een verschil van 1%
klein lijkt, betekent dit wel dat een niet-excellente leerling 25% meer kans heeft op uitval.
Ook hier geldt dat hoe hoger het gemiddeld CE-cijfer is, des te kleiner de kans op uitval.
De drie technische universiteiten (3TU) trekken de meeste excellente vwo’ers aan
De Technische Universiteit Delft is de koploper met 32% excellente leerlingen, gevolg door
de Technische Universiteit Eindhoven (28%) en de Universiteit Twente (25%). Vlak hierna
volgt de Universiteit Utrecht (24%).
Relatief veel winst te behalen in de subtop
Om het landelijk doel met betrekking tot excellentie op het vwo te bereiken, verdient het
serieuze overweging om de aandacht (deels) te richten op de subtop in plaats van de
absolute top. De gemiddelde CE-cijfers in de top 10% zijn dermate hoog, dat een stijging
van twee tienden in deze groep lastiger te realiseren is dan in de groep top 10-30%. In
deze laatste groep liggen de cijfers dicht bij elkaar, en lijkt een stijging van twee tienden
eenvoudiger te realiseren.
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7 Discussie
Bovenstaande conclusies zijn een selectie van de resultaten van dit onderzoek. Deze
resultaten roepen ze ook vragen op. Dat geldt in het bijzonder voor de volgende
discussieonderwerpen:
(1) het concept excellentie zelf en de bijbehorende operationalisering,
(2) de vraag of excellentie in het VO tot excellentie in het HO leidt, en
(3) de vraag of excellentie in de praktijk geclusterd moet (en kan) worden.

7.1 Operationalisering van excellentie
In dit onderzoek is (cognitieve) excellentie geoperationaliseerd door middel van het
gemiddeld CE-cijfer. Meer specifiek is de totale populatie vwo’ers uitgesplitst in de top 20%
en de onderliggende 80%. Deze grens zou ook hoger of lager gelegd kunnen worden.
Hierdoor zouden de resultaten mogelijk een ander beeld laten zien. Aangezien er in het
bestuursakkoord de top 20% gehanteerd wordt, is dat in dit onderzoek aangehouden.
Op het concept excellentie zou een verdere verdiepingsslag gemaakt kunnen worden door
de behaalde eindexamencijfers uit te splitsen naar α-, β-, en γ-vakken. Zo zou mogelijk
een verschillend profiel kunnen ontstaan voor leerlingen die excelleren in één, twee, of alle
drie de gebieden (‘alleskunners’ versus ‘alfa’s’, ‘bèta’s, en ‘gamma’s’).
Daarnaast zou het interessant kunnen zijn om ook de beste havoleerlingen onder de loep
te nemen. Aangenomen kan worden dat havo- en vwo-leerlingen over de hele linie
verschillende eigenschappen hebben; iets wat ook tot een ander type excellentie kan
leiden.
Meer algemeen gesteld zou excellentie in een breder daglicht geplaatst kunnen worden.
Hierbij valt te denken aan excellentie in niet cognitieve zin, zoals organisatorische,
communicatieve, artistieke excellentie dan wel excellentie in ondernemerschap, excellentie
op persoonlijk en sociaal vlak, of het verzilveren van opgedane kennis in de praktijk.
Hoewel deze bredere kijk wellicht meer recht aan het begrip excellentie zou doen, is het
lastig om deze zaken te operationaliseren op grote schaal. Niettemin verdient het
aanbeveling om energie te steken in het verder operationaliseren van excellentie in deze
bredere zin. Mogelijke aanknopingspunten voor toekomstige operationalisering zijn
taalcertificaten (Delf, Cambridge, Goethe), en profielen voor talentontwikkeling (tweetalig
onderwijs, Technasia etc.).

7.2 Leidt excellentie in het VO tot excellentie in het HO?
Deze vraag kunnen we op basis van dit onderzoek deels beantwoorden. In termen van
switchgedrag en de uitval van studenten leidt excellentie in het VO tot een ‘grotere kans’
op excellentie in het HO. Immers is er nog steeds een aanzienlijk aantal excellente
studenten dat van opleiding wisselt, dan wel uitvalt. Hoewel de excellente leerlingen het op
dit vlak gemiddeld beter doen, kunnen we niets zeggen over de kwaliteit van de
studievoortgang. Hiervoor zou additionele data geanalyseerd moeten worden (bijvoorbeeld
behaalde studiepunten en studiecijfers). Dat levert in het HO wederom een operationaliseringsprobleem op: andere vormen van excellentie (naast cognitieve excellentie) zijn
moeilijk te meten – hier ligt een flinke uitdaging. Hierbij kan men denken aan extra43

curriculaire activiteiten, die bijdragen aan de sociale- en psychologische ontwikkeling van
een leerling/student.

7.3 Excellentie clusteren?
In termen van het relatief aantal leerlingen dat tot de landelijk best scorende 20% vwo’ers
behoort doen categorale gymnasia het over de hele linie niet beter dan gymnasiasten op
andere scholen. Gegeven de veronderstelling dat er op veel categorale gymnasia een
excellentiebevorderend klimaat heerst, kan deze uitkomst verrassend genoemd worden.
Het roept de vraag op of excellentie andermans excellentie bevordert, en zo ja, in welke
mate. In andere woorden, in hoeverre is excellentiestimulering gediend met bundeling van
excellentie?
In het bestuursakkoord wordt als doel gesteld “Op scholen is sprake van een ambitieuze
leercultuur waar excellentie en hoogbegaafdheid worden gestimuleerd en ondersteund”.
Deze ambitie suggereert dat excellente leerlingen samen gezet zouden moeten worden,
maar misschien zijn er ook andere wegen om een dergelijk klimaat te realiseren.

7.4 Absolute top of subtop?
Er zijn tal van manieren om excellentie te stimuleren. Zo kan bijvoorbeeld gefocust worden
op het laten excelleren van nog niet-excellente leerlingen. Anderzijds kunnen excellente
leerlingen gestimuleerd worden om (nog) beter te presteren. Deze laatste benadering is
prominent aanwezig in huidig beleid. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat
excellentiebeleid wellicht meer gedifferentieerd zou moeten worden binnen de groep
excellente leerlingen, willen we als Nederland de landelijke excellentiedoelen op het vwo
halen.
De gemiddelde CE-cijfers nemen in het bovenste vwo-deciel (de top 10%) disproportioneel
snel toe, en nog sneller in de top 5% (Tabel 3). Leerlingen in de top 5% en top 10% halen
al zoveel hogere CE-cijfers dat de vraag gelegitimeerd is of daar nog veel winst te boeken
is. Om het gestelde doel van een stijging met twee tienden in het gemiddelde CE-cijfer bij
de beste 20% vwo’ers te realiseren zou het wellicht effectiever zijn om de focus te leggen
op de subtop (80-90%). Daar lijkt een dergelijke stijging realistischer dan in de absolute
top.
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Appendix A: Gemiddelde centraal eindexamencijfers

2010

2009

2008

2007

2006

Aantal
Gem. CE- Laagste CE- Aantal
Gem. CE- Laagste CE- Aantal
Gem. CE- Laagste CE- Aantal
Gem. CE- Laagste CE- Aantal
Gem. CE- Laagste CESegment leerlingen gem.
gem.
leerlingen gem.
gem.
leerlingen gem.
gem.
leerlingen gem.
gem.
leerlingen gem.
gem.
0-70%
22848
6,0
4,1
22101
6,0
4,3
23855
6,1
4,1
22658
6,1
4,3
21206
6,0
4,3
70-75%
1632
6,8
6,7
1578
6,8
6,7
1704
6,9
6,8
1618
6,9
6,8
1514
6,8
6,8
75-80%
1632
6,9
6,9
1579
6,9
6,9
1704
7,0
6,9
1619
7,0
6,9
1515
7,0
6,9
80-85%
1632
7,1
7
1579
7,1
7
1704
7,2
7,1
1618
7,1
7,1
1515
7,1
7
85-90%
1632
7,3
7,2
1578
7,3
7,2
1704
7,4
7,3
1619
7,4
7,2
1514
7,3
7,2
90-95%
1632
7,6
7,4
1579
7,6
7,4
1704
7,7
7,5
1618
7,6
7,5
1515
7,6
7,4
95-100%
1632
8,2
7,8
1578
8,2
7,8
1703
8,3
7,9
1618
8,2
7,8
1514
8,1
7,8
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