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BESTE SCHOLEN

Elsevrer Weekblad vergeleek 
vöór Beste scholen alle 1.247 

scholen. De Paulus Mavo is een 
van de vijftig superscholen

ONDERWIJS / Welke school heeft de minste zittenblijvers en de hoogste 
examenresultaten? In de wirwar aan inspectierapporten en wervende 
uithangborden van de scholen zelf, biedt Beste scholen nuchtere informatie 
voor ouders op zoek naar een passende middelbare school voor hun kind.

Alle scholen met vmbo, 
havo, atheneum en gymnasium op
elsevierweekblad.nl/bestescholen

Ruud Deijkers

D
e Paulus Mavo in Haarlem en 
Metameer Jenaplan in Boxmeer 
mogen zich de beste scholen van 
Nederland noemen. Zij behalen ' 
met twee leerwegen in het vmbo 
de hoogste score op alle onderdelen in de 

nieuwste editie van het jaarlijkse onderzoek 
Beste scholen van Elsevier Weekblad. Beide 
met de kaderberoepsgerichte leerweg (k), de 
Paulus Mavo daarbij met de gemengd-theo
retische leerweg (gt) en Metameer Jenaplan 
met de basisberoepsgerichte leerweg (b).

Een verstandige schoolkeuze begint met 
objectieve cijfers over de resultaten. Daarna

kun je als ouder en kind gaan kijken naar al 
het andere waarmee scholen zich onder
scheiden. Denk aan iPad-lessen, een mo
dern gebouw en aardige docenten.

Het onderzoek geeft inzicht in hoe de 
school presteert ten opzichte van vergelijk
bare scholen. De resultaten zijn echter geen 
doel op zich, doel is een goede kwaliteit van 
het onderwijs. Beste scholen is ook geen 
ranglijst. De vestigingen krijgen per afde
ling het predicaat ‘voldoende’, ‘onvol
doende’, ‘goed’ of ‘superschool’ (zie ‘Hoe 
zijn de scholen beoordeeld?’ op pagina 41).

De twee gelauwerde scholen in Haarlem 
en Boxmeer blinken uit in een lijst met vijf
tig superscholen (zie ‘Superscholen’ op pa

gina 39). Vijf andere scholen in dit gezel
schap verdienen een eervolle vermelding, 
omdat zij met één schoolsoort op alle onder
delen ‘super’ scoren. Dat zijn het vwo van 
de Joodse Scholengemeenschap Maimoni- 
des in Amsterdam, het Merletcollege in Mill 
en de vestigingen van het Gomarus College 
in Leeuwarden en Zuidhorn met vmbo-gt en 
Helicon VMBO in Eindhoven met vmbo-k.

Van de 2.459 beoordeelde afdelingen - 
van vmbo tot vwo - krijgen er 302 het eind
oordeel ‘onvoldoende’. Hiervan scoren 70 
scholen op drie of vier onderdelen een on
voldoende.

Sinds de eerste editie van Beste scholen 
in 2001 vergelijkt Elsevier Weekblad de scho

len op basis van ‘harde’ onderwijsresulta
ten, afkomstig van de Inspectie van het On
derwijs. Vier indicatoren vormen de basis 
van het onderzoek. Ten eerste is gekeken 
naar de onderwijspositie van leerlingen in 
de derde klas ten opzichte van het school
advies dat de basisschool gaf. Komt een 
leerling met vmbo-gt-advies in de derde klas 
terecht op de havo of met havo-advies op 
het vwo, dan telt dat in de berekening als 
pluspunt: de school heeft de leerling im
mers op een hoger niveau gekregen. Als een 
leerling lager uitkomt dan het advies van de 
basisschool telt dit als minpunt.

Een tweede onderdeel waarop school- 
vestigingen zijn beoordeeld, is de onder-

SUPERSCHOLEN
Minste zittenblijvers en hoogste examencijfers

vwo

havo

vmbo gt

vmbo-k

vmbo-b

Joodse SG Maimonides Amsterdam
Christelijk Gymnasium Sorghvliet Den Haag
Nijmeegse SG Groenewoud Nijmegen
Stichtse Vrije School Zeist

Joodse SG Maimonides Amsterdam
Gomarus Gorinchem
Greijdanus College Meppel
GS Randstad Rotterdam

Heerbeeck College Best
Metameer, Jenaplan Boxmeer Boxmeer
CSG Liudger Burgum
Gomarus College Drachten
Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven
Elzendaalcollege Gennep
Gomarus Gorinchem
OSG Sevenwolden Grou
Paulus Mavo Haarlem
Greijdanus College Hardenberg
Citaverde College Hegelsom
Gomarus College Leeuwarden
Driestar College Leiden
Driestar College, Rehoboth Lekkerkerk
Greijdanus College Meppel
Merletcollege Mill
Agnieten College Nieuwleusen
PENTA College, CSG Godfried Richter Rozenburg
Raayland College Venray
Bogerman (vanaf 1 augustus 2018 gesloten) Wommels
Gomarus College Zuidhorn

Metameer, Jenaplan Boxmeer Boxmeer
Koningin Wilhelmina College Culemborg
Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven
Elzendaalcollege Gennep
Paulus Mavo Haarlem
Citaverde College Hegelsom
Reynaertcollege, Gildenstraat Hulst
Ichthus College, VIA Kampen
Zuyderzee Lyceum Lemmer
Citadel College, Dijkstraat Lent
Dongemond College, Unit Made Made
Merletcollege Mill
Kempenhorst College Oirschot
Veenoord Rotterdam

Metameer, Jenaplan Boxmeer Boxmeer
Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven
Clusius College Hoorn
Ichthus College, VIA Kampen
Lauwers College Kollum
Merletcollege Mill
Fioretti College Veghel
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Op alle vier onderdelen de hoogste score, voor de andere scholen geldt: op drie onderdelen
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WINNAARS PER PROVINCIE
Minste zittenblijvers en hoogste examencijfers

DRENTHE
VWO Stad & Esch & Lyceum [Meppel] voldoende
havo Greijdanus College (Meppel) superschool
vmbo-gt Greijdanus College (Meppel) superschool
vmbo-k Greijdanus College (Meppel) goed
vmbo-b Stad & Esch & Beroepencollege (Meppel) goed

FLEVOLAND
VWO Almere College, Copernicus (Dronten) goed
havo Almere College, Copernicus (Dronten) goed
vmbo-gt RSG Slingerbos Levant, Levant (Zeewolde) goed
vmbo-k Vakcollege Noordoostpolder,

Emelwerda College (Emmeloord) voldoende
vmbo-b Aeres VMBO Emmeloord (Emmeloord) voldoende

FRIESLAND
vwo Chr. Gymnasium Beyers Naudé (Leeuwarden) goed
havo RSG Simon Vestdijk, Koningin

Julianstraat3 (Harlingen) goed
vmbo-gt Gomarus College (Leeuwarden) superschool
vmbo-k Zuyderzee Lyceum (Lemmer) superschool
vmbo-b Lauwers College (Kollum) superschool

GELDERLAND
VWO Nijmeegse SG Groenewoud (Nijmegen) superschool
havo Nuborgh College, Lambert Franckens (Elburg) goed
vmbo-gt Dorenweerd College (Doorwerth) goed
vmbo-k Citadel College, Dijkstraat (Lent) superschool
vmbo-b Christelijk College Groevenbeek (Putten) goed-

GRONINGEN
VWO Willem Lodewijk Gymnasium (Groningen) goed
havo CSG Augustinus (Groningen) goed
vmbo-gt Gomarus College (Zuidhorn) superschool
vmbo-k RSG de Borgen, Woldborg (Grootegast) goed
vmbo-b SG Ubbo Emmius (Winschoten) ' goed

LIMBURG
VWO Gymnasium Trevianum (Sittard) goed
havo Connect College, Populierlaan (Echt) goed
vmbo-gt Citaverde College (Hegelsom) superschool
vmbo-k Citaverde College (Hegelsom) superschool
vmbo-b Dendron College (Horst) goed

NOORD-BRABANT
VWO PiusX-College (Bladel) goed
havo De Nieuwste School (Tilburg) goed
vmbo-gt Merletcollege (Mill) superschool
vmbo-k Metameer, Jenaplan Boxmeer (Boxmeer) superschool

Helicon VMBO Eindhoven (Eindhoven) superschool
vmbo-b Metameer, Jenaplan Boxmeer (Boxmeer) superschool

N00RD-H0LLAND
VWO Joodse SG Maimonides (Amsterdam) superschool
havo Joodse SG Maimonides (Amsterdam) superschool
vmbo-gt Paulus Mavo (Haarlem) superschool
vmbo-k Paulus Mavo (Haarlem] superschool
vmbo-b Clusius College (Hoorn) superschool

OVERIJSSEL
vwo ThorbeckeSG (Zwolle] goed
havo Meander College (Zwolle) goed
vmbo-gt Greijdanus College (Hardenberg) superschool

Agnieten College (Nieuwleusen) superschool
vmbo-k Ichthus College, VIA (Kampen) superschool
vmbo-b Ichthus College, VIA (Kampen) superschool

UTRECHT
vwo Stichtse Vrije School (Zeist) superschool
havo Amadeus Lyceum (Vleuten) goed
vmbo-gt Revius Lyceum (Doorn) goed
vmbo-k CSG Broeckland College (Breukelen) goed
vmbo-b Wellantcollege (Amersfoort) goed

ZEELAND
vwo Reynaertcollege, Zoutestraat (Hulst) goed
havo Reynaertcollege, Zoutestraat (Hulst) goed
vmbo-gt Zeldenrust-Steelantcollege (Terneuzen) goed
vmbo-k Reynaertcollege, Gildenstraat (Hulst) superschool
vmbo-b Reynaertcollege, Gildenstraat (Hulst) goed

ZUID-HOLLAND
VWO Chr. Gymnasium Sorghvliet (Den Haag) superschool
havo Gomarus (Gorinchem) superschool
vmbo-gt Driestar College (Leiden) superschool
vmbo-k Veenoord (Rotterdam) superschool
vmbo-b Wellantcollege, De Bossekamp (Ottoland) goed

Per provincie en schoolsoort staan de scholen vermeld met de hoogste score; deze kan variëren van 'voldoende' tot 'superschool'
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bouwsnelheid: de tijd die een leerling nodig 
heeft om in de bovenbouw te komen.

Het derde onderdeel is het boven- 
bouwsucces. Leerlingen hebben ‘succes’ als 
zij zonder doubleren hun diploma halen, of 
tussentijds overstappen naar een hogere 
schoolsoort, bijvoorbeeld van havo naar 
vwo. De vierde indicator is het gemiddelde 
cijfer voor het centraal examen.

De gemiddelde scores zijn over drie jaar 
berekend om te voorkomen dat uitschieters 
in de onderwijsresultaten van één jaar een 
vertekend beeld geven. Op elsevierweek- 
blad.nl/bestescholen zijn naast de driejaar- 
gemiddelden en de totaaloordelen ook de 
scores van de afzonderlijke schooljaren te 
vinden.

Verwar een ‘superschool’ niet met een 
‘excellente school’, het predicaat dat een 
jury sinds 2013 namens de Inspectie uitreikt 
aan scholen die daarvoor in aanmerking 
willen komen. Scholen met goede resulta
ten die zich niet aanmelden voor deze ere
titel, blijven dus buiten beschouwing. In 
Beste scholen worden deze bescheiden 
superscholen wél zichtbaar.

Het onderwijsresultaat speelt een kleine 
rol in de juryrapporten over excellente scho
len. Die resultaten hoeven slechts vol
doende te zijn. Zwaarder wegen extra initi
atieven waarmee leerlingen bijvoorbeeld 
hun talenten kunnen ontwikkelen, zoals 
buitenschoolse muziek- en toneellessen.

Exomendrama
Er zijn meer verschillen tussen de wijze 
waarop de Inspectie scholen beoordeelt en 
die waarop Elsevier Weekblad dat doet. 
Beste scholen kent op basis van de onder
wijsresultaten vier kwalificaties toe: van 
‘onvoldoende’ tot ‘superschool’, de Inspec
tie slechts twee: ‘voldoende’ of ‘onvol
doende’. Wat blijkt, is dat 96 procent van de 
scholen een voldoende van de Inspectie 
krijgt. Dat helpt bij het opsporen van pro
bleemscholen, maar ouders hebben er wei
nig aan.

In de eindoordelen van de Inspectie zijn 
de onderwijsresultaten slechts één van de 
onderdelen. Of een school als geheel ‘goed’, 
‘voldoende’, ‘onvoldoende’, ‘zwak’ of ‘zeer 
zwak’ is, hangt af van het bezoek van een in
specteur aan de school. De online inspectie
rapporten geven ouders nuttige, aanvul
lende informatie, maar nog niet alle scho
len hebben een eindoordeel gekregen.

Een laatste, belangrijk verschil met .Beste

Hoe zijn de scholen beoordeeld?
Van superschool tot onvoldoende

Beoordeelde onderdelen Beoordeling per onderdeel

QOnderwijspositie
Positie van leerlingen in klas 3 
vergeleken met advies basisschool

Bovenste 15 procent: Super

^ Middelste 70 procent: Voldoende

; Onderste 15 procent: Onvoldoende

0 Onderbouwsnelheid
Percentage leerlingen onvertraagd in klas 3

0 Bovenbouwsucces
Percentage leerlingen dat overgaat, 
en in één keer het diploma haalt

0 Examencijfers
Gemiddelde cijfer centraal examen

Superschool Goed Voldoende Onvoldoende

Drie of vier Alle onderdelen Vier onderdelen Twee of meer
onderdelen super voldoende voldoende onderdelen

+ + of drie onvoldoende
geen één of twee onderdelen voldoende of

onvoldoende onderdelen super super, en één onvoldoende

Onderzocht in Beste scholen 2019 aantal

Schoolvestigingen 

Afdelingen (vwo, havo, vmbo-gt, vmbo-k, vmbo-b) 

Beoordeelde afdelingen 

Afdelingen zonder oordeel

1.247

3.076

2.459
617

Vooreen uitgebreide toelichting 
bij de berekening, ga naar
elsevierweekblad.nl/bestescholen

Resultaten van Beste scholen 2019

Superschool

Goed

Voldoende

Onvoldoende

Totaal beoordeeld 2.459

aantal

1.482

m

scholen is dat de Inspectie bij het vellen van 
een oordeel over de resultaten rekening 
houdt met het type leerling op de school. 
Normen worden omlaag bijgesteld als er 
veel kinderen uit probleemwijken op school 
zitten. De gedachte hierachter is begrijpe
lijk: het kost de school meer moeite om deze 
leerlingen zonder zittenblijven aan een 
diploma en goede cijferlijst te helpen.

Door alle correcties krijgen ouders ech
ter geen inzicht in de werkelijk behaalde 
schoolresultaten. En die cijfers tellen uitein
delijk bij het vinden van een baan of ver
volgopleiding. Op de website publiceert

Elsevier Weekblad naast de eigen ‘kale’ oor
delen ook de Inspectie-oordelen.

Zijn schoolresultaten echt zo belangrijk 
voor de vervolgcarrière? De ‘civiele waarde’ 
van schooldiploma’s werd in 2018 zichtbaar 
toen het land in rep en roer was nadat exa
mens van 354 leerlingen van vestigingen 
van het VMBO Maastricht ongeldig waren 
verklaard. Er bleek te zijn gesjoemeld met 
schoolexamens. Met reparatietoetsen haal
den veel leerlingen alsnog het eindexamen. 
Het schoolbestuur kreeg ervan langs, even
als de Inspectie die de signalen van wan- 
praktijken te laat had opgepikt. e


