
lees verder ►►►

Schoolexamencijfer 

 
Het schoolexamencijfer voor een vak wordt berekend met de cijfers die je 
behaald hebt voor praktische opdrachten en voor toetsen. We bekijken de 
resultaten voor het vak wiskunde A1,2 van een groep van 30 leerlingen uit 
5 Havo van één school. 
In tabel 1 staat van elke leerling het gemiddelde cijfer voor praktische 
opdrachten (PO’s) en het gemiddelde cijfer voor toetsen. Rechts onderaan staan 
ook de gemiddelden en de standaardafwijkingen van deze cijfers. 
 
tabel 1 

leerling gemiddelde gemiddelde leerling gemiddelde gemiddelde 
 

nummer PO’s toetsen nummer PO’s toetsen 

1 7,3 5,8  16 8,2 7,2 

2 6,8 5,9  17 7,3 5,9 

3 8,2 6,0  18 7,1 6,0 

4 8,1 4,5  19 7,1 5,6 

5 6,5 4,9  20 7,2 6,1 

6 2,0 8,6  21 7,6 6,8 

7 8,6 8,3  22 8,4 6,3 

8 7,4 6,2  23 8,2 5,4 

9 7,5 5,9  24 7,0 6,1 

10 6,9 6,2  25 6,6 4,8 

11 2,0 4,1  26 6,8 6,4 

12 7,6 6,1  27 7,2 6,3 

13 7,9 5,9  28 5,3 5,8 

14 5,8 3,8  29 4,0 4,6 

15 7,6 6,3  30 8,8 8,2 

    gemiddelde 6,90 6,00 

standaard-
   1,63 1,09  

afwijking 

 
Met de twee cijfers van iedere leerling wordt zijn of haar schoolexamencijfer 
berekend. Op deze school telt het gemiddelde voor de PO’s voor 20% mee in 
het schoolexamencijfer. 
In de tabel kun je zien dat van deze 30 leerlingen het gemiddelde cijfer voor de 
PO’s 6,90 is en het gemiddelde voor de toetsen 6,00. Hiermee kan het 
gemiddelde schoolexamencijfer van deze 30 leerlingen worden berekend. 
Bereken dit gemiddelde schoolexamencijfer. 
 

4p 5 

wiskunde-examens.nlhavo wiskunde A 2009 a1,2 (bezem) 1e tijdvak                  vraag 5..8                  pagina 1/2



Johan, de leerling met nummer 14, heeft nu een 3,8 als gemiddelde voor de 
toetsen. Hij mag de toets met het laagste cijfer nog herkansen. Voor die 
herkansing scoort hij een zes. 
Dit heeft invloed op het gemiddelde cijfer voor de toetsen van de hele groep, 
want dat wordt daardoor hoger. 
Het heeft ook invloed op de standaardafwijking bij de toetsen. Daarover kun je 
een uitspraak doen zonder de standaardafwijking opnieuw te berekenen. 
Wordt de standaardafwijking na Johans herkansing kleiner of groter? Licht je 
antwoord toe. 
 
De school heeft meer groepen leerlingen met wiskunde A1,2 in 5 Havo. In totaal 
gaat het om 80 leerlingen. Kort voor het eindexamen heeft elke leerling een 
gemiddeld cijfer voor de toetsen en een gemiddeld cijfer voor de PO’s. Daarmee 
wordt voor elke leerling het schoolexamencijfer berekend. 
De gemiddelde cijfers voor de toetsen en de gemiddelde cijfers voor de PO’s 
van alle 80 leerlingen zijn verwerkt in de twee boxplots in figuur 1. 
 
figuur 1 
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We doen twee uitspraken: 
A: 80% van de leerlingen heeft als gemiddeld PO-cijfer 5,5 of hoger. 
B: Het laagste schoolexamencijfer is een 2,0. 
 
Leg uit waarom elk van deze twee uitspraken niet met zekerheid kan worden 
afgeleid uit de boxplots. 
 
Landelijk is 6,2 het gemiddelde van de schoolexamencijfers van alle leerlingen 
bij wiskunde A1,2 Havo. Van de leerlingen scoort 22% een cijfer lager dan 5,5. 
De cijfers zijn bij benadering normaal verdeeld. 
Bereken de standaardafwijking van de landelijke schoolexamencijfers. 
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