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Aantal examenkandidaten vmbo en gemiddelde examencijfers per vak per instelling

Inhoud
In dit bestand staat het aantal vmbo examenkandidaten per instelling, vestiging, leerweg vmbo met daarbij de
beoordelingen of gemiddelde cijfers voor het schoolexamen, het centraal examen en de cijferlijst per vak. Op de
website zijn de definities te vinden van de kolomnamen en overige begrippen in het bestand.
Bronnen
De leerlingengegevens zijn volgens 1-cijferbestand vo en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer)
De instellinggegevens komen uit BRIN (Basisregister Instellingen)
Gegevensselectie
Het aantal kandidaten betreft het aantal kandidaten met een uitslag ‘Geslaagd’ of ‘Afgewezen’, exlusief extraneï.
Het betreft alleen die kandidaten, die in het jaar van melding geëxamineerd zijn.
Het betreft de gegevens van alle reguliere VO-scholen, verticale ROC's, verticale vakscholen en AOCs, exclusief
VAVO en particuliere instellingen.
Toelichting
Toelichting specifieke variabelen en waarden

BEREKENING GEMIDDELDE EXAMENCIJFERS:
-

Gemiddeld cijfer schoolexamen:
Som van de behaalde cijfers schoolexamen / Totaal aantal kandidaten met een cijfer voor het schoolexamen,
Om het gemiddelde van het schoolexamen te berekenen, zijn alleen die vakken geselecteerd waarvan het cijfer op
de cijferlijst groter is dan 0. Vakken waar alleen een centraal examen van gedaan is of vakken die een beoordeling
hebben gekregen worden dan niet meegenomen in de weging.

-

Gemiddeld cijfer centraal examen:
Som van de behaalde cijfers centraal examen / Totaal aantal kandidaten met een cijfer voor het centraal examen.
In geval van een herexamen wordt gerekend met het hoogst behaalde cijfer. Om het gemiddelde cijfer van het
centraal examen te berekenen, zijn alleen die vakken geselecteerd waarvan het cijfer op de cijferlijst groter is dan 0.
Vakken waar alleen een schoolexamen van gedaan is en niet op de cijferlijst voorkomen of vakken die een
beoordeling hebben gekregen worden dan niet meegenomen in de weging.

-

Gemiddeld cijfer cijferlijst:
Som van de behaalde cijfers cijferlijst / Totaal aantal kandidaten met een cijfer op de cijferlijst
De cijfers op de cijferlijst zijn het gemiddelde van het schoolexamen + centraal examen.

Voor bovengenoemde 3 gemiddelden, als mede voor de vakken met een beoordeling, is een uitsplitsing gemaakt
naar:

-

het aantal kandidaten en gemiddeld cijfer/beoordeling waarbij het betreffende vak wél meetelt voor het diploma

-

het aantal kandidaten en gemiddeld cijfer/beoordeling waarbij het betreffende vak níet meetelt voor het diploma.
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Kwaliteit van de gegevens
-

Het aantal geslaagden en kandidaten, alsmede de beoordelingen, de gemiddelde cijfers van het schoolexamen,
e
het centraal examen en de cijferlijst in het laatst vermelde schooljaar is gebaseerd op de 1 voorlopige BRON –
foto. Aan het einde van het schooljaar ontvangt DUO een definitieve, door de accountant goedgekeurde BRON –
foto, op basis waarvan de definitieve leerlingaantallen worden vastgesteld. De definitieve aantallen worden
verwerkt in het nieuwe etalagebestand dat in februari gepubliceerd wordt.

-

De in dit bestand gebruikte BRIN (instellings/vestigings)gegevens zijn op basis van een momentopname uit de
administratie.
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