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I. Inleiding en vraagstelling 
 
 
 
1.1  Inleiding  
 
De gedachte dat de kwaliteit van het hoger onderwijs afneemt is even oud als dat onderwijs zelf. Bijzonder 
is dat die zorg tegenwoordig gestaafd lijkt te worden met argumenten die tegengesteld schijnen. Zo zijn er 
critici die bezorgd zijn over gebrek aan inzet, over de lage cijfers die behaald worden, terwijl er aan de 
andere kant zijn mensen zijn die zich juist zorgen maken vanwege de hoge cijfers die behaald worden. 
 
Aan de ene kant wordt gesteld dat studenten het zich tegenwoordig niet moeilijker maken dan nodig is. 
Gebrek aan inzet en ambitie zouden leiden tot lage cijfers. Minister-president Balkenende sprak in 2007, bij 
de opening van het academische jaar in Wageningen, in dit verband van een zesjescultuur. Hij baseerde 
zich daarbij onder meer op de uitkomsten van de WO-monitor (VSNU, 2007), waarin internationaal 
vergelijkende cijfers gepubliceerd werden over inzet en ambitie van studenten.  
 
Aan de andere kant zijn er critici die stellen dat het voor studenten steeds makkelijker zou worden om hoge 
cijfers te halen. Zij preken van grade inflation, zoals het verschijnsel in Amerika wordt genoemd. 
Cijferinflatie, “a practice among universities and colleges to deflate the actual, real value of an A, so that it 
becomes an average grade among college and university students” (Young, 2003) is in de VS al decennia 
lang een thema voor debat en onderzoek. De discussie gaat daarbij zowel over de vraag óf er sprake is van 
cijferinflatie, als over de vraag wat de betekenis ervan kan zijn. 
 
Over de vraag óf er sprake is van een stijging van de gemiddelde cijfers lijkt, ondanks tal van studies, in de 
US nog geen consensus te bestaan. Er is het onderzoek van Clifford Adelman, die als senior research 
analist bij het U.S. Department of Education in 1995 een studie uitbracht waarin hij de gegevens van meer 
dan 3000 colleges en universiteiten analyseerde. Zijn conclusie: "Contrary to the widespread lamentations, 
grades actually declined slightly in the last two decades." (Adelman, 1995)  Ook in later onderzoek vond 
Adelman geen cijferinflatie. (Adelman, 2004). Daartegenover staat echter, behalve een reeks casestudies 
die veelal een stijging van het gemiddelde cijfer laten zien, het onderzoek van George D. Kuh en Shouping 
Hu. Zij analyseerden gegevens uit tien jaar landelijke studentenenquêtes, en vonden daarin een lichte 
stijging in behaalde cijfers, die echter significant varieerde naar het type instelling, geslacht en andere 
variabelen. (Kuh en Hu, 1999).  
 
Het debat  gaat daarbij over de vraag wat de betekenis van een stijging van gemiddelde cijfers zou kunnen 
betekenen. Als de cijfers stijgen kan dat immers wijzen op een inflatie in de beoordelingen, maar het zou 
ook kunnen betekenen dat studenten harder werken en ambitieuzer en/of intelligenter worden. Alfie Kohn 
is een van de auteurs die de inflatie-these bestrijden. Hij stelt dat tot op heden nog niemand er in geslaagd is 
aan te tonen “that students today get A's for the same work that used to receive B's or C's. We simply do 
not have the data to support such a claim.” (Kohn, 2002) Daarbij vindt hij de nadruk op cijfers nadeliger 
voor studenten dan de mogelijke stijging van de cijfers. “The real threat to excellence isn't grade inflation at 
all; it's grades”  
 
Maar er zijn ook docenten en onderzoekers die met voorbeelden en argumenten aan willen tonen dat er in 
het Amerikaanse hoger onderwijs wel degelijk sprake is van cijferinflatie en dat veel meer studenten dan 
vroeger hoge cijfers krijgen. Als motieven of oorzaken hiervoor wijzen zij onder meer op een toename van 
de ervaren werkdruk van docenten, op een veranderende verhouding tussen docenten en studenten, en op 
een middelentoedeling die steeds meer nadruk legt op output, d.w.z. op behaalde examens en tentamens. 
Allemaal motieven voor opleidingen docenten om hogere cijfers te geven. Op grond van psychologische, 
onderwijskundige en morele argumenten (Mansfield, 2001)  bepleiten deze ‘grade reformers’ vervolgens 
een herziening van het beoordelingssysteem. 
 
Het van oorsprong Amerikaanse debat heeft zo centrale academische waarden en idealen als inzet. En het 
blijft niet beperkt tot de VS. De discussie heeft inmiddels ook Europa bereikt – wat verwacht mocht 
worden, waar het Europese wetenschappelijke onderwijs steeds meer gaat lijken op het Amerikaanse. Ook 
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in de ons omringende landen wordt nu over grade inflation en over Spitzennoteninflation gesproken, want 
ook hier is sprake van werkdruk, van een veranderende verhouding tussen docenten en studenten en van 
een middelentoedeling die output-gericht is. Dat leidt ook hier tot de vraag of instellingen niet de hand gaan 
lichten met de beoordelingsnormen. 
 
Dalen de cijfers of stijgen ze? Is er sprake van een zesjescultuur of van cijferinflatie? Het zijn verschillende 
discussies en verschillende vragen, maar beide raken aan de vraag naar de waarde van cijfers. 
 
 
1.2.  Probleemstelling  
 
Hoe ontwikkelen de cijfers - waarin de beoordeling van studieprestaties worden uitgedrukt - zich binnen de 
UvA? Dalen de cijfers of stijgen ze?  
Om deze vraag te beantwoorden hebben we in het kader van het Programma Bestuurlijke Informatie van de 
UvA een omvangrijke analyse uitgevoerd. We beogen er mee een bijdrage te leveren aan de discussie, door 
de eigen gegevens in beeld te brengen en te beschrijven.  
Onze onderzoekvragen zijn daarbij beperkt door de data waarmee het onderzoek uitgevoerd diende te 
worden: de gegevens uit de studenten-administratie. Dat wil zeggen gegevens over studenten en hun 
studievoortgang. Omdat ook wij hiermee niet beschikken over data die zouden kunnen laten zien dat 
gelijke prestaties in de tijd gezien tot (systematisch) verschillende beoordelingen leiden, is onze 
vraagstelling beperkter, en richten we ons op de voorliggende vragen:  
 Hoe ontwikkelen de gemiddelde cijfers zich binnen de UvA?  
 Is er spraken van een trend of patroon?  
 En als dat zo is laat deze zich dan verklaren vanuit wijzigingen in de studentpopulatie op aspecten 

vooropleiding, sexe, studielooptijd en/of studierichting?  
 
 
1.3.  Data 
 
Alle studentgegevens en studievoortganggegevens zijn afkomstig van het studenteninformatiesysteem van 
de UVA ‘ISIS’, dat in 1993 in gebruik werd genomen. Omdat bij de overgang van het oude 
registratiesysteem naar ISIS niet alle historische resultaten volledig zijn overgenomen wordt deze analyse 
beperkt tot de jaargangen vanaf 1993.  
 
In het databestand zijn over de studiejaren 1993/1994 tot en met 2006/2007 bijna 2.5 miljoen behaalde 
studieresultaten opgenomen. Ongeveer16% daarvan betreft resultaten die niet in een cijfer werden 
uitgedrukt. Het gaat dan om vrijstellingen en kwalificaties als ‘voldaan’, ‘onvoldoende’, enz. In dit rapport 
beperken we ons tot studieresultaten in de vorm van een cijfer. 
 
De numerieke resultaten geven incidenteel een nul als resultaat. Alleen in de laatste twee studiejaren 
vormen de nullen bij faculteit FGW rond 15% van de studieresultaten. Aangenomen mag worden dat het 
hier gaat om studenten die zich hebben aangemeld voor een tentamen, maar niet zijn komen opdagen. 
Omdat dit pas in de laatste studiejaren gebeurt, zijn hier, ter wille van de vergelijkbaarheid van de cijfers 
over de jaren, alle nullen buiten beschouwing gelaten. (In het databestand worden deze als ‘missing’ 
beschouwd.) 
 
Verschillende onderwijsadministraties hanteren een eigen numerieke grens voor een voldoende resultaat 
(variërend tussen 5,5 en 6,0). Deze analyse houdt ook rekening met deze verschillen in beoordeling. Het is 
mogelijk dat faculteiten ook verschillende regels hebben om een studieresultaat of als negatief resultaat 
(een onvoldoende, niet voldaan) te registreren of in het geheel niet als resultaat in de administratie op te 
nemen. Met de mogelijke effecten hiervan hebben we geen rekening kunnen houden. 
 
De gegevens over de studenten tandheelkunde staan geregistreerd bij ACTA, een samenwerkings-verband 
van UvA en VU, en niet in UvA-ISIS. De ACTA-data zijn in dit onderzoek daarom buiten beschouwing 
gelaten. 
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II.  Uitkomsten 
 
 
2.1  De globale ontwikkeling van studieresultaten 
 
Als eerste kijken we nu naar het gemiddelde cijfer, behaald in de studiejaren 1993/1994 tot en met 
2006/2007. Kortheidshalve duiden we het studiejaar steeds met het beginjaar aan. Figuur 1 geeft een 
overzicht. 
 
 
Figuur 1 Gemiddeld cijfer voor numerieke studieresultaten; per studiejaar  
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Bij de gemiddelde cijfers zien we een vrijwel continue stijging: van  6.1 in de studiejaren 1993 en 1994 
naar 6.5 in 2006. Het verschil tussen 2006 en 1993 bedraagt 0.38 punt. 
 
In de volgende figuur gaan we iets precieser na waar deze stijging van het gemiddelde door komt. We 
maken daartoe een nader onderscheid in:  

 kleiner dan vier = 0.1 t/m 3.9 
 vier   = 4.0 t/m 4.9  
 vijf   = 5.0 t/m 5.9  
 zes   = 6.0 t/m 6.9  
 zeven   = 7.0 t/m 7.9  
 acht   = 8.0 t/m 8.9 
 negen en meer = 9.0 t/m 10. 
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Figuur 2 Verdeling van de cijfers voor numerieke studieresultaten; per studiejaar 
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We zien hier dat de aandelen onvoldoendes afnemen over de jaren. Het aandeel zessen blijft ongeveer 
gelijk, terwijl het aandeel zevens en achten duidelijk toeneemt.  
De volgende tabel geeft de preciese cijfers die achter Figuur 2 zitten. Daarbij maken we binnen de 
categorie vijf nog een onderscheid naar vijven die als onvoldoende worden gerekend (vijf-o) en vijven die 
als voldoende worden gerekend (vijf-v). De preciese grens daarvoor verschilt tussen de onderwijsinstituten. 
 
 
Tabel 1  Verdeling van de cijfers voor numerieke studieresultaten; per studiejaar 
  < vier vier vijf-o vijf-v zes zeven acht negen+ 

 1993 8.9% 9.1% 11.3% 1.6% 26.5% 24.4% 14.1% 4.0% 
 1994 9.5% 9.1% 11.1% 1.7% 25.5% 24.7% 14.2% 4.2% 
 1995 8.6% 8.6% 10.4% 1.7% 25.7% 25.5% 15.1% 4.5% 
 1996 8.8% 8.2% 9.9% 1.7% 25.5% 25.5% 15.6% 4.8% 
 1997 8.2% 8.1% 9.3% 2.0% 24.9% 26.0% 16.4% 5.1% 
 1998 7.6% 7.9% 9.4% 1.6% 24.9% 26.0% 16.8% 5.8% 
 1999 7.7% 7.6% 9.0% 1.9% 24.4% 26.0% 17.4% 5.8% 
 2000 7.3% 7.7% 8.9% 2.1% 24.0% 26.6% 17.5% 5.9% 
 2001 7.1% 7.3% 8.9% 2.1% 24.0% 27.6% 17.5% 5.3% 
 2002 6.9% 7.2% 8.5% 2.2% 24.5% 27.5% 17.6% 5.7% 
 2003 7.4% 7.4% 8.6% 2.3% 24.5% 27.2% 17.5% 5.3% 
 2004 6.7% 7.1% 8.2% 2.3% 24.5% 27.9% 18.1% 5.2% 
 2005 7.4% 6.9% 7.8% 2.1% 24.2% 28.4% 18.0% 5.3% 
 2006 7.1% 6.9% 7.9% 1.5% 25.2% 28.1% 18.0% 5.4% 

 total 7.8% 7.8% 9.2% 1.9% 24.9% 26.5% 16.7% 5.1% 
verschil 06-93 -1.8% -2.2% -3.5% 0.0% -1.4% 3.6% 3.8% 1.4% 
niet/wel voldoende   -7.4% 7.4%     

 
Het aandeel onvoldoendes daalt met 7.4%, vooral bij de vijven, maar ook bij de lagere cijfers. De 
complementaire stijging van het aandeel voldoendes gebeurt vooral bij de zevens en achten. Het aandeel 
zessen neemt over deze periode licht af. 
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Per studiejaar worden studieresultaten behaald door studenten met verschillende vooropleidingen en in 
verschillende fasen van hun studie. 
We willen nu nagaan of de algemeen trend van stijgende studieresultaten ook optreedt bij studenten met 
verschillende vooropleidingen. We maken daartoe het volgende onderscheid naar het diploma, op basis 
waarvan een student is toegelaten tot de Universiteit van Amsterdam: 
- VWO-diploma (deze behalen 70% van alle studieresultaten; zie tabel in Bijlage 1) 
- propedeuse van HBO (6% van de studieresultaten) 
- einddiploma van HBO (10% van de studieresultaten) 
- diploma van (eerder) WO (zonder verder onderscheid naar propedeuse, doctoraal, bachelor of master; 

behalen 4% van de resultaten) 
- overig en onbekend (buitenlands diploma, colloquim doctum, enz.; behalen 10% van de 

studieresultaten) 
 
In de volgende figuur kijken we naar ontwikkelingen in het gemiddelde cijfer bij de verschillende 
vooropleidingen. 
 
 
Figuur 3 Gemiddeld cijfer voor studieresultaten naar vooropleiding; per studiejaar 
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Bij alle vooropleidingen zien we hier de stijgende tendens in de gemiddelde cijfers terug. De stijging tussen 
1993 en 2006 is het grootst bij de WO-ers (0.74 punt) en de groep met overige/onbekende vooropleiding 
(0.95 punt).  Bij de studenten die met een einddiploma HBO zijn toegelaten is vrijwel geen stijging over die 
periode (0.06 punt).  
 
 
Wanneer we het voorgaande overzien, dan kunnen we concluderen dat er over het geheel genomen sprake 
is van een stijgende trend bij het gemiddelde cijfer. Maar we zien ook dat dat bij sommige vooropleidingen 
(WO, overig) veel sterker is dan bij andere (HBO-einddiploma). 
Omdat er nogal wat verschillen optreden tussen studenten met verschillende vooropleidingen zullen we bij 
onze verdere analyses inzoomen op de grootste groep (en in zekere zin ook de traditionele ‘doelgroep’ van 
de universiteit): de studenten die op basis van een VWO-diploma zijn toegelaten tot de universiteit. 
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2.2 Nadere analyses voor VWO-ers 
 
 
In deze paragraaf gaan we wat precieser kijken naar de trends bij verschillende groepen studenten die op 
basis van een VWO-diploma zijn toegelaten tot de universiteit. We kijken verderop naar verschillen per 
faculteit, per jaar van inschrijving en naar verschillen tussen mannen en vrouwen. Eerst gaan we nu nog iets 
nader in op verschuivingen in de verdeling van de behaalde cijfers bij alle VWO-ers. 
 
Ook bij de VWO-ers hebben we de stijgende trend van het gemiddelde cijfer gezien (zie Figuur 3). Voor de 
volledigheid geven we ook voor deze groep de preciesere verdeling van de cijfers over de jaren. 
 
 
Tabel 2  Verdeling van de cijfers voor numerieke studieresultaten VWO-ers; per studiejaar 
  < vier vier vijf-o vijf-v zes zeven acht negen+ 

 1993 8.5% 9.1% 11.6% 1.5% 26.8% 24.4% 14.2% 4.0% 
 1994 9.2% 9.0% 11.1% 1.7% 25.8% 24.7% 14.2% 4.2% 
 1995 8.3% 8.5% 10.4% 1.7% 25.8% 25.6% 15.2% 4.5% 
 1996 8.5% 8.2% 10.0% 1.7% 25.9% 25.4% 15.5% 4.7% 
 1997 7.9% 8.1% 9.5% 2.1% 25.1% 25.9% 16.4% 5.0% 
 1998 7.4% 8.1% 9.6% 1.7% 25.3% 25.8% 16.6% 5.6% 
 1999 7.2% 7.6% 9.3% 1.9% 24.9% 26.0% 17.4% 5.7% 
 2000 7.1% 7.8% 9.2% 2.1% 24.5% 26.6% 17.2% 5.6% 
 2001 6.9% 7.2% 9.2% 2.0% 24.6% 27.7% 17.2% 5.0% 
 2002 6.7% 7.3% 8.8% 2.1% 24.9% 27.5% 17.4% 5.4% 
 2003 7.3% 7.5% 8.9% 2.1% 25.0% 26.9% 17.1% 5.0% 
 2004 6.5% 7.2% 8.5% 2.2% 25.0% 27.9% 17.8% 5.0% 
 2005 7.1% 6.9% 8.0% 2.0% 24.5% 28.4% 17.9% 5.1% 
 2006 7.0% 6.9% 8.1% 1.6% 25.4% 27.8% 17.9% 5.3% 

 total 7.6% 7.8% 9.5% 1.9% 25.3% 26.5% 16.5% 5.0% 
verschil 06-93 -1.4% -2.2% -3.5% 0.1% -1.5% 3.4% 3.7% 1.3% 
niet/wel voldoende   -7.0% 7.0%     

 
 
 
Ook bij de VWO-ers zien we een geleidelijke afname van de diverse onvoldoendes. Interessant is natuurlijk 
dat ook het aandeel zessen een daling vertoont. De stijging van het gemiddelde cijfer komt vooral door de 
stijging van het aandeel zevens en achten bij de studieresultaten. 
 
Ter illustratie geven we hieronder nog de verdeling van studieresultaten in 1993 en in 2006. 
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Figuur 4  De verdeling van studieresultaten VWO-ers in 1993 en 2006 
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Uit deze grafiek wordt duidelijk dat de hele verdeling in 2003 een stukje naar rechts verschoven is, in 
vergelijking met 1993. Het aandeel 0, 1 en 2 blijft ongeveer gelijk; het aandeel 3, 4, 5 en ook 6 neemt af, 
terwijl het aandeel 7 en 8 duidelijk toeneemt en het aandeel 9 en 10 licht. 
 
 
 
Vervolgens gaan we na of de algemene trend bij de studieresultaten zich ook op vergelijkbare wijze ook 
voordoet binnen de afzonderlijke faculteiten. We laten daarbij ILO, IVIO, interfaculteit en onbekend buiten 
beschouwing (tezamen 1% van de behaalde studieresultaten in het bestand). 
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Figuur 5  Gemiddeld cijfer voor studieresultaten VWO-ers in de faculteiten; per jaar 
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Bij het gemiddelde cijfer is het beeld per faculteit redelijk in overeenstemming met het overall-beeld: bij 
alle faculteiten stijft het gemiddelde resultaat over de gehele periode bezien (hoewel dat niet steeds even 
gelijkmatig is en er ook wel eens een paar jaar met lichte daling is). 
Het verschil tussen de gemiddelde resultaten in 2006 en 1993 is bij FEE het kleinst (0.10 punt) en het 
grootst bij de FMG (0.47). 
Het valt verder op dat het gemiddelde cijfer bij FdR en FEE duidelijk lager ligt dan bij de overige 
faculteiten. 
 
Als volgende stap gaan we na of de algemene trend zich ook voordoet bij studenten die pas kort of al langer 
staan ingeschreven aan de UvA. Daartoe bekijken we of de studieresultaten in een bepaald jaar zijn behaald 
door een student die datzelfde jaar voor het eerst staat ingeschreven aan de UvA, door een student in zijn 
tweede inschrijvingsjaar of in zijn derde of vierde jaar van inschrijving. Als laatste groep nemen we 
studenten die voor het vijfde jaar of langer zijn ingeschreven.  
(Hierbij wordt dus niet gekeken of de studenten misschien aan een nieuwe studie zijn begonnen, maar 
louter naar het jaar van inschrijving aan de UvA.) 
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Figuur 6  Gemiddeld cijfer voor studieresultaten VWO-ers naar inschrijvingsduur;  
    per studiejaar 

5.5

5.8

6.1

6.4

6.7

7.0

7.3

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

jaar1

jaar2

jaar3

jaar4

jaar5+

  
 
De algemene trend van stijging van gemiddelde studieresultaten doet zich bij alle groepen voor. Alleen bij 
de studenten in het eerste inschrijvingsjaar is het beeld iets grilliger. 
Verder behalen studenten die langer ingeschreven staan gemiddeld hogere cijfers. Dat is een logisch gevolg 
van de (zelf-)selectie in de eerste jaren van inschrijving. 
 
Tot slot kijken we bij de studenten die toegelaten zijn met een VWO-diploma ook nog naar het verschil 
tussen mannen en vrouwen.  
 
 
Figuur 7  Gemiddeld cijfer voor studieresultaten VWO-ers naar geslacht; per studiejaar 
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Ook hier zien we dat de algemene stijgende trend zich bij mannen en vrouwen op dezelfde wijze voordoet. 
En dat het verschil tussen mannen en vrouwen over de jaren heen hoegenaamd niet verandert. 
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Uit een variantie-analyse blijkt dat het verschil in studieresultaten tussen mannen en vrouwen niet verklaard 
kan worden door hun ongelijke verdeling over faculteiten. Ook binnen afzonderlijke faculteiten behalen de 
vrouwelijke studenten gemiddeld betere studieresultaten dan mannelijke studenten. 
 
 
 
 
2.3 Multivariate analyse 
 
Tot slot van de analyses hebben we verschillende variabelen gecombineerd in een multivariate regressie-
analyse van de behaalde cijfers voor studieresultaten, waarbij we ons weer beperkt hebben tot studenten die 
toegelaten zijn op basis van een VWO-diploma. 
Het doel van deze analyse is om na te gaan of de stijging van het gemiddelde cijfer voor studieresultaten 
mogelijk terug te voeren is (geheel of ten dele) op veranderingen in andere variabelen, zoals bijvoorbeeld 
op een toename van het aandeel vrouwelijke studenten of op een stijging van het eindexamencijfer voor het 
VWO. 
 
We hebben hiervoor gezien dat er sprake is van een continue stijging van het gemiddelde cijfer over de 
jaren1. In de regressie-analyse nemen we daarom het studiejaar, waarin de resultaten behaald zijn, op als 
een continue variabele met als waarden: 0 voor studiejaar 1993/1994 tot en met 13 voor studiejaar 
2006/2007. 
In de analyse worden verder de volgende verklarende variabelen opgenomen: 
 de faculteit, waar het studieresultaat is behaald 
 het gemiddelde cijfer bij het VWO-examen.  
 de leeftijd van de student bij eerste inschrijving aan de UvA  
 het geslacht van de student. 
 
In een nul-model, met als verklarende variabele alleen het (lineaire) effect van het studiejaar, vinden we dat 
het gemiddelde studieresultaat elk jaar met 0.028 punt toeneemt. Over de hele periode van 13 jaren 
betekent dat een stijging van 0.364 punt. Dat komt overeen met de stijging voor de VWO-ers, die in Figuur 
3 te zien was. 
De effecten van de andere verklarende variabelen in de analyse zijn zoals verwacht: hogere cijfers op het 
VWO leiden tot betere resultaten in de studie; vrouwen halen betere resultaten dan mannen; op sommige 
faculteiten worden hogere cijfers behaald dan op andere. Voor de leeftijd van de student worden wat 
wisselende effecten gevonden.  
Maar het meest opvallende is dat de coëfficiënt van het effect van het studiejaar nauwelijks afwijkt van die 
in nul-model, waarin geen andere variabelen waren opgenomen. Hieruit kunnen we concluderen dat de 
stijgende trend in de studieresultaten zich in hoge mate onafhankelijk van de andere variabelen voordoet. 
 

                                                 
1 De samenhang tussen het studiejaar en het gemiddelde cijfer is zelfs vrijwel lineair. De totale (niet louter 
lineaire) samenhang kan worden uitgedrukt in de statistische grootheid eta; deze bedraagt 0.072. De lineaire 
samenhang (correlatie) is slechts een fractie lager: 0.069. 
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III. Conclusies 
 
 
Met deze analyse wilden we een drietal vragen beantwoorden.  
Dit waren de vraag hoe de gemiddelde cijfers zich binnen de UvA ontwikkelen, of er spraken is van trend 
of patroon, en of, als dat zo zou zijn, dit zich zou laten verklaren vanuit wijzigingen in de studentpopulatie 
op aspecten vooropleiding, sexe, studielooptijd en/of studierichting. 
 
De eerste vraag hebben we beantwoord. In de omvangrijke database met studieresultaten, die in dit 
onderzoek nader geanalyseerd is, is sprake van een geleidelijke stijging van het cijfer dat door studenten 
behaald wordt. Over de periode 1993 – 2006 bedraagt de stijging bijna 0,4 punt.  
 
Daarmee is ook de tweede vraag positief beantwoord.  
Ja, er is spraken van een trend: er is een geleidelijke stijging. Bij nadere beschouwing van de verdeling van 
de studieresultaten blijkt dat zowel het aandeel ‘zware’ als het aandeel ‘lichte’ onvoldoendes daalt over de 
jaren, terwijl zowel het aandeel zevens als het aandeel achten toeneemt. Interessant is dat ook het aandeel 
zessen daalt over de jaren. We kunnen concluderen dat de stijging van het gemiddelde cijfer komt doordat 
er meer ‘ruim voldoende’ en hoger wordt behaald, terwijl ‘voldoende’ en vrijwel alle ‘onvoldoendes’ 
afnemen. De stijgende tendens in de gemiddelde cijfers zien we bij alle vooropleidingsgroepen terug. 
 We hebben vervolgens de resultaten van de grootste vooropleidingsgroep, de vwo-abituriënten, verder 
onderzocht door middel van  een multivariate regressieanalyse, en gekeken naar invloed van variabelen 
faculteit, sexe, leeftijd en gemiddeld cijfer bij het vwo-examen.   
Dat leverde een aantal resultaten op, waarvan de opvallendste is dat er vrijwel geen verschil gevonden 
wordt in de stijgende trend of de verschillende variabelen al dan niet worden meegenomen. We hebben 
daarom geconstateerd dat de stijgende trend in studieresultaten zich in hoge mate onafhankelijk van de 
andere variabelen voordoet.  
 
Onze directe onderzoeksvragen hebben we daarmee beantwoord. En we kunnen nu ook zeggen dat deze 
gegevens geen zesjescultuur laten zien. Het aandeel zessen neemt zelfs licht af in de onderzochte periode. 
Er lijkt eerder sprake van een ‘zevens- en achtencultuur’ omdat een toenemend aantal studieresultaten 
zeven, achten en negens betreft. 
 
Is er dan vervolgens aanleiding te denken dat, nu het gemiddelde cijfer stijgt, er sprake is een cijferinflatie?  
Geven docenten onder tijdsdruk en onder druk van de algemene nadruk op output makkelijker voldoendes, 
besluiten ze sneller een mogelijk net-niet voldoende studieresultaat toch maar als voldoende te waarderen? 
Als dat zo zou zijn, dan mogen we een daling van het aandeel net-niet voldoendes (vijven) verwachten en 
een stijging van het aandeel net-wel voldoendes (zessen). Het eerste vinden we wel, maar het tweede niet; 
integendeel zelfs, het aandeel zessen daalt licht. We vinden daarmee geen aanwijzing voor cijfer-inflatie 
rond de cruciale voldoendegrens. 
 
Is er dan aanleiding om te denken dat, nu het gemiddelde cijfer stijgt, er in de hogere cijfers sprake is van 
cijferinflatie, dat het gaat om wat in Duitsland de ‘Inflation der Spitzennoten’ heet? Waarneembaar is in elk 
geval een cijferverdichting. Deze term (‘grade compression’) wordt wel gebruikt omdat het preciezer 
beschrijft wat er gebeurt en minder normatief geladen is dan het begrip cijferinflatie. Omdat een 10 het 
hoogste cijfer is schuift bij een stijging van het gemiddelde cijfer niet het hele cijfergebouw op, maar neemt 
de dichtheid in het hoogste cijfersegment toe. Een dergelijke cijferverdichting is zichtbaar bij de UvA. Het 
aandeel van de cijfers 7-10 stijgt in de 14 jaar van ruim 44 % tot ruim 51 %.  
Als gezegd: dit is geen bewijs voor een inflatie. Over data waarmee dit aangetoond zou kunnen worden 
beschikt ook de UvA niet. Misschien verdienen studenten hogere cijfers. Misschien presteren ze beter, 
studeren ze anders, en wellicht ook zijn ze ambitieuzer en/of intelligenter.  
Omgekeerd, bij gebrek aan data kan de gedachte aan een inflatie in de hogere cijfers ook niet weerlegd 
worden. De gevonden cijferverdichting kán dus inflatoir zijn en een oorzaak vinden in iets als de 
gewijzigde verhouding tussen docenten en studenten.  
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Bijlage 1: tabellen 
 
 
Tabel bij Figuur 1  
 
studiejaar  gem. cijfer aantal 

1993  6.11 150262 
1994  6.11 164495 
1995  6.20 153033 
1996  6.22 141814 
1997  6.28 134034 
1998  6.34 133675 
1999  6.37 136137 
2000  6.40 139688 
2001  6.41 143706 
2002  6.44 141088 
2003  6.40 146600 
2004  6.46 155442 
2005  6.48 156373 
2006  6.49 163129 

totaal  6.34 2059476
verschil 2006-1993 0.38  

 
 
Tabel: aantallen bij Figuur 2 
 

studiejaar < vier vier vijf zes zeven acht negen+ totaal 
1993 13344 13658 19394 39864 36722 21260 6020 150262 
1994 15565 14947 21147 41932 40665 23282 6957 164495 
1995 13112 13170 18457 39287 38950 23143 6914 153033 
1996 12474 11669 16402 36224 36146 22070 6829 141814 
1997 11008 10811 15173 33323 34885 22000 6834 134034 
1998 10113 10625 14696 33266 34744 22524 7707 133675 
1999 10451 10395 14906 33271 35401 23754 7959 136137 
2000 10233 10755 15385 33532 37155 24453 8175 139688 
2001 10226 10513 15902 34555 39660 25212 7638 143706 
2002 9727 10101 15084 34517 38757 24855 8047 141088 
2003 10792 10895 15859 35864 39816 25603 7771 146600 
2004 10492 11066 16311 38040 43379 28075 8079 155442 
2005 11494 10747 15515 37821 44412 28076 8308 156373 
2006 11623 11212 15326 41058 45766 29336 8808 163129 

totaal 160654 160564 229557 512554 546458 343643 106046 2059476 
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Tabel Aantallen studieresultaten bij Figuur 3 
 
 aantallen numerieke uitslagen    
studiejaar vwo hbo-eind wo ov/onb hbo-prop totaal

1993 109774 13962 6968 12464 7094 150262
1994 119596 16318 6909 13673 7999 164495
1995 112779 14139 6136 12056 7923 153033
1996 105523 10931 5770 11937 7653 141814
1997 99055 9829 5473 12054 7623 134034
1998 98195 9507 4920 13338 7715 133675
1999 99327 10251 4805 13173 8581 136137
2000 102469 10493 4924 12879 8923 139688
2001 104548 10016 4894 14251 9997 143706
2002 100979 10782 4799 14475 10053 141088
2003 102591 12214 4826 15683 11286 146600
2004 109011 12582 4189 17290 12370 155442
2005 108090 13794 4111 17788 12590 156373
2006 112650 14768 3996 18709 13006 163129

totaal 1484587 169586 72720 199770 132813 2059476
percentage 72.1% 8.2% 3.5% 9.7% 6.4% 100.0%

 
 
 
Tabel bij Figuur 3 
   gemiddeld cijfer 
studiejaar     vwo hbo eind wo ov/onb hbo-prop

1993  6.12 6.33 6.33 5.83 5.83 
1994  6.12 6.31 6.33 5.88 5.82 
1995  6.21 6.41 6.45 5.89 5.91 
1996  6.21 6.44 6.58 6.03 5.91 
1997  6.29 6.45 6.68 6.16 5.94 
1998  6.33 6.40 6.76 6.36 6.07 
1999  6.38 6.30 6.87 6.41 5.99 
2000  6.39 6.43 6.90 6.50 6.04 
2001  6.40 6.47 6.89 6.57 6.02 
2002  6.43 6.44 7.07 6.60 6.06 
2003  6.38 6.47 7.04 6.60 6.04 
2004  6.45 6.44 7.14 6.64 6.10 
2005  6.47 6.40 7.15 6.70 6.09 
2006  6.48 6.38 7.06 6.78 6.13 

totaal  6.33 6.40 6.76 6.39 6.01 

 
verschil  
06-93 0.36 0.06 0.74 0.95 0.30 
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 Tabel Aantallen studieresultaten bij Tabel 2 
 
  < vier vier vijf zes zeven acht negen+   

1993 9301 9963 14284 29469 26766 15546 4445 109774
1994 10979 10779 15373 30841 29571 17035 5018 119596
1995 9308 9627 13609 29095 28891 17157 5092 112779
1996 9014 8705 12367 27308 26841 16333 4955 105523
1997 7809 8046 11422 24905 25690 16265 4918 99055
1998 7254 7938 11040 24886 25327 16275 5475 98195
1999 7197 7519 11079 24758 25841 17313 5620 99327
2000 7262 7946 11570 25090 27232 17660 5709 102469
2001 7265 7574 11772 25758 29010 17935 5234 104548
2002 6743 7336 10977 25127 27724 17597 5475 100979
2003 7501 7737 11369 25649 27631 17575 5129 102591
2004 7057 7796 11630 27236 30399 19403 5490 109011
2005 7675 7428 10890 26516 30664 19377 5540 108090
2006 7941 7753 10855 28590 31340 20162 6009 112650

 112306 116147 168237 375228 392927 245633 74109 1484587
 
 
Tabel Aantallen en percentages bij Figuur 4 
 
 aantallen   verdeling  
cijfer 1993 2006 Total 1993 2006

0 230 40 270 0.2% 0.0%
1 1488 1635 3123 1.4% 1.5%
2 2388 2127 4515 2.2% 1.9%
3 5195 4139 9334 4.7% 3.7%
4 9963 7753 17716 9.1% 6.9%
5 14284 10855 25139 13.0% 9.6%
6 29469 28590 58059 26.8% 25.4%
7 26766 31340 58106 24.4% 27.8%
8 15546 20162 35708 14.2% 17.9%
9 4055 5299 9354 3.7% 4.7%

10 390 710 1100 0.4% 0.6%
 109774 112650 222424 100.0% 100.0%
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Tabel Aantallen studieresultaten bij Figuur 5 
 
  aantallen 
studiejaar FdR FEE FGW FMG FNWI GNK totaal 

1993 20339 16228 20240 34192 11018 7657 109674 
1994 20247 18769 27671 34132 10663 7783 119265 
1995 20093 16120 24363 32268 10937 8271 112052 
1996 18440 15264 23488 28399 11010 8178 104779 
1997 16736 13827 20975 28197 9997 8568 98300 
1998 15824 14733 20146 30140 8546 7888 97277 
1999 16545 15529 19250 29228 9493 8518 98563 
2000 15857 15314 23595 29416 9143 8761 102086 
2001 15378 14684 25218 30023 9938 8824 104065 
2002 14591 15648 22855 29341 8828 9109 100372 
2003 14446 15814 24485 28908 7670 10336 101659 
2004 14893 15806 27541 30033 8005 11249 107527 
2005 14955 15478 25457 30060 8756 11696 106402 
2006 15775 16222 25000 30311 10583 13236 111127 

totaal 234119 219436 330284 424648 134587 130074 1473148 
percentage 15.9% 14.9% 22.4% 28.8% 9.1% 8.8% 100.0% 

 
 
Tabel bij Figuur 5 
 
  gemiddeld cijfer 
studiejaar FdR FEE FGW FMG FNWI GNK 

1993 5.71 5.97 6.41 6.19 6.32 6.16 
1994 5.65 5.93 6.38 6.18 6.31 6.32 
1995 5.72 5.98 6.52 6.30 6.39 6.32 
1996 5.70 5.91 6.49 6.40 6.23 6.40 
1997 5.82 5.91 6.62 6.39 6.49 6.41 
1998 5.83 5.98 6.72 6.37 6.63 6.42 
1999 6.01 5.90 6.76 6.45 6.66 6.51 
2000 5.96 6.02 6.76 6.43 6.54 6.48 
2001 5.87 6.07 6.71 6.49 6.58 6.49 
2002 5.96 5.82 6.77 6.59 6.72 6.52 
2003 5.85 5.89 6.69 6.50 6.79 6.41 
2004 6.08 5.96 6.69 6.58 6.80 6.41 
2005 6.07 5.97 6.60 6.66 6.78 6.56 
2006 6.09 6.06 6.67 6.65 6.69 6.48 

totaal 5.87 5.95 6.62 6.44 6.55 6.43 
verschil  
06-93 0.38 0.10 0.25 0.47 0.36 0.32 
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Tabel Aantal bij Figuur 6 
 
  aantallen 
studiejaar jaar1 jaar2 jaar3 jaar4 jaar5+ totaal 

1993 26237 21710 18938 15639 26224 108748
1994 30938 22957 18205 16253 30015 118368
1995 27387 23128 17778 14347 29072 111712
1996 28993 21101 17376 13396 23397 104263
1997 27004 21314 16072 13107 20330 97827
1998 28471 20975 16011 11909 19591 96957
1999 28466 21486 15675 12361 20122 98110
2000 29299 22272 17097 12225 20269 101162
2001 28616 21163 18151 13480 21495 102905
2002 26265 19673 17370 13653 22302 99263
2003 26666 19592 16801 13867 23929 100855
2004 30604 20412 17426 13402 25111 106955
2005 30720 21839 17040 12150 24176 105925
2006 32846 23653 18599 12539 22764 110401

totaal 402512 301275 242539 188328 328797 1463451
percentage 27.5% 20.6% 16.6% 12.9% 22.5% 100.0%

 
 
Tabel Figuur 6 
 
  gemiddeld cijfer 
studiejaar jaar1 jaar2 jaar3 jaar4 jaar5+ 

1993 5.88 6.02 6.07 6.18 6.43 
1994 5.86 5.98 6.14 6.23 6.42 
1995 5.92 6.07 6.22 6.36 6.51 
1996 5.97 6.05 6.22 6.37 6.57 
1997 6.09 6.13 6.29 6.43 6.62 
1998 6.19 6.18 6.26 6.44 6.64 
1999 6.27 6.18 6.36 6.44 6.70 
2000 6.30 6.25 6.32 6.54 6.62 
2001 6.26 6.22 6.39 6.50 6.68 
2002 6.19 6.23 6.40 6.61 6.76 
2003 6.08 6.22 6.33 6.51 6.76 
2004 6.27 6.26 6.41 6.53 6.79 
2005 6.15 6.41 6.46 6.56 6.85 
2006 6.19 6.43 6.55 6.54 6.82 

totaal 6.12 6.19 6.32 6.44 6.65 
verschil 
06-93 0.31 0.42 0.48 0.36 0.38 
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Tabel bij Figuur 7 
   gemiddeld cijfer      aantallen 
studiejaar   man vrouw man vrouw totaal 

1993  6.01 6.22 52406 57368 109774 
1994  6.01 6.22 56377 63219 119596 
1995  6.10 6.31 53511 59268 112779 
1996  6.07 6.35 51349 54174 105523 
1997  6.17 6.39  47082 51973 99055 
1998  6.20 6.43 45653 52542 98195 
1999  6.24 6.50 45814 53513 99327 
2000  6.26 6.50 45933 56536 102469 
2001  6.28 6.50 47260 57288 104548 
2002  6.27 6.57 46409 54570 100979 
2003  6.24 6.49 46235 56356 102591 
2004  6.30 6.57 48317 60694 109011 
2005  6.32 6.59 47172 60918 108090 
2006  6.34 6.59 47931 64719 112650 

totaal  6.19 6.45  681449 803138 1484587 

 
verschil 
06-93 0.32 0.37 percentage 45.9% 54.1% 100.0% 
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Bijlage 2: uitkomsten van de multivariate analyse 
 
 
Tot slot van de analyses combineren we verschillende variabelen in een multivariate regressie-analyse. We 
beperken ons weer tot studenten die toegelaten zijn op basis van een VWO-diploma. In de analyse worden 
de volgende variabelen opgenomen. 
 
Cijfer voor studieonderdeel 
De afhankelijke variabele is het cijfer, behaald voor studieonderdelen.  
 
Jaar van studieresultaat 
We hebben hiervoor gezien dat er sprake is van een continue stijging van het gemiddelde cijfer over de 
jaren. De samenhang tussen het studiejaar en het gemiddelde cijfer is zelfs vrijwel lineair. 
De totale (niet louter lineaire) samenhang kan worden uitgedrukt in de statistische grootheid eta; deze 
bedraagt 0.072. De lineaire samenhang (correlatie) is slechts een fractie lager: 0.069. 
In de analyse nemen we daarom het studiejaar, waarin de resultaten behaald zijn, op als continue variabele 
met als waarden 0 voor studiejaar 1993/1994 tot en met 13 voor studiejaar 2006/2007. 
 
Faculteit 
De faculteiten, waar de resultaten behaald zijn, worden gemodelleerd met dummy-variabelen. De faculteit 
met het meeste aantal resultaten (FMG; zie tabel Bijlage 1) vormt daarbij de referentie-categorie. 
 
Eindexamencijfer 
Het gemiddelde cijfer bij het VWO-examen.  
(N.B. Voor een zeer klein gedeelte van de studenten is dat een (ruim) onvoldoende cijfer. Een gemiddelde 
eindexamencijfer lager dan 5.7 laten we als onbetrouwbaar buiten beschouwing.) 
 
Leeftijd 
De leeftijd van de student bij eerste inschrijving aan de UvA is ruwweg berekend als het verschil tussen 
eerste inschrijvingsjaar en geboortejaar. In de analyse is leeftijd als volgt gecategoriseerd: 
17 jaar en jonger; 18 jaar; 19 jaar; 20 jaar; 21 jaar; 22 jaar en ouder. 
Voor elke categorie is weer een dummy-variabele gemaakt. De groep met de meeste studieresultaten (19 
jaar bij eerste inschrijving) vormt de referentie-categorie. 
 
Geslacht 
Hiervoor gebruiken we de dummy-variabele vrouw, met waarde 1 voor vrouwen en waarde 0 voor mannen. 
 
 
Met deze variabelen zijn vervolgens een aantal regressie-modellen geschat. Allereerst een 0-model, met 
alleen het effect van studiejaar. Deze variabele is vervolgens weer verwijderd en in de volgende modellen 
worden steeds stapsgewijs de volgende variabelen aan het model toegevoegd: 
model 1: faculteiten 
model 2: eindexamencijfer 
model 3: leeftijd 
model 4: geslacht 
model 5: (opnieuw) het studiejaar 
 
In Tabel 5.1 staan de parameterschattingen van de verschillende modellen. We geven steeds de 
ongestandaardiseerde (B-)coëfficiënten.  Bij elk model geven we ook de multipele correlatie van alle 
onafhankelijke variabelen in het model met de studieresultaten. 
 
 
Het 0-model geeft alleen het (lineaire) effect van het studiejaar. Het gemiddelde studieresultaat in 1993 is 
6.15 en elk volgend studiejaar stijgt dit gemiddelde met 0.028 punt. Over de hele periode van 13 jaren 
betekent dat een stijging van 0.364 punt. 
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Tabel B2-1  Uitkomsten multivariate regressie-analyse van (numerieke) studieresultaten 
 
  model 0 model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 
  B B B B B B 
  (constante) 6.15 6.42 0.80 0.91 0.78 0.62 
fac. (FMG referentie)         
 FdR   -0.571 -0.557 -0.560 -0.544 -0.540 
 FEE   -0.487 -0.568 -0.577 -0.510 -0.513 
 FGW   0.193 0.043 0.041 0.034 0.029 
 FNWI   0.128 -0.172 -0.180 -0.114 -0.107 
 GNK   -0.018 -0.208 -0.212 -0.202 -0.224 
          
 cijferVWO     0.847 0.832 0.833 0.832 
leeftijd (19 referentie)         
 lft17+jonger      -0.101 -0.100 -0.131 
 lft18      0.046 0.043 0.036 
 lft20      -0.078 -0.071 -0.059 
 lft21      -0.126 -0.109 -0.092 
 lft22+ouder      0.108 0.123 0.130 
          
 vrouw       0.177 0.172 
studiejaar (1993 = 0)         
  linjaar 0.028         0.027 
multipele correlatie (R) 0.069 0.170 0.327 0.329 0.333 0.339 
verandering in R     0.157 0.002 0.004 0.006 

 
 
Model 1 laat zien dat er verschillen tussen de faculteiten bestaan in gemiddeld studieresultaat: FdR en FEE 
scoren rond een halve punt lager dan de referentie-faculteit FMG; FGW en FNWI scoren juist wat hoger 
dan FMG. 
 
In model 2 wordt het gemiddeld eindexamencijfer ingevoerd. Uit de B-coëfficiënt valt af te lezen dat bij 
een 1 punt hoger eindexamencijfer gemiddeld het studieresultaat 0.847 hoger ligt.  
Bij de coëfficiënten van de faculteiten valt op dat de ‘positie’ van FNWI behoorlijk verslechtert: op deze 
faculteit hebben de studenten hoge eindexamencijfers en wanneer we daar rekening mee houden, dan zijn 
de studieresultaten slechter dan bij de FMG. Overigens verslechtert ook de positie van FGW en GNK ten 
opzichte van de FMG. 
 
In model 3 zien we wisselende effecten van de leeftijdsgroepen. 
 
Model 4 laat zien dat het studieresultaat van vrouwen gemiddeld 0.177 punt  hoger ligt dan dat van mannen 
(in een model waarin de eerdere variabelen al zijn opgenomen). Interessant is nog dat de positie van de 
FNWI in dit model weer wat verbetert. omdat hier relatief weinig vrouwen studeren. 
 
Tot slot wordt in model 5 weer het (lineaire) effect van studiejaar opgenomen. Meest opvallend hier is dat 
de coëfficiënt nauwelijks afwijkt van die in model 0, waarin geen andere variabelen waren opgenomen. De 
licht stijgende trend in de studieresultaten doet zich in hoge mate onafhankelijk van de andere variabelen 
voor. 
 
Als we naar de multipele correlatie en de veranderingen daarin kijken dan zien we dat vooral verschillen 
tussen de faculteiten (model 1) en het gemiddeld eindexamencijfer (model 2) van belang zijn voor het 
verklaren van de variatie in studieresultaten. De overige variabelen verhogen de multipele correlatie nog 
maar met tesamen 0.012. 
 
 
 


