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Bijlage 1 bij brief met referentie CvE-12.00857 
Normeringstermen voor de centrale examens vwo 2012, eerste tijdvak  
 

 Eerste tijdvak,  
vastgesteld 

Tweede tijdvak,  
voorlopig 

Examen N 
(normeringsterm) 

L (lengte van 
de scoreschaal) 

voorlopige N 
tweede tijdvak 

L (lengte van de 
scoreschaal) 

Nederlands  0,9 49 0,9 48 

Fries  1,7 51 xxx xxx 

Latijn  1,0 74 1,0 74 

Grieks 0,3 76 xxx xxx 

Frans 1,5 50 1,5 49 

Duits 1,2 55 1,2 53 

Engels  0,6 48 0,6 47 

Spaans  0,4 50 xxx xxx 

Russisch  0,7 49 xxx xxx 

Turks  0,7 53 xxx xxx 

Arabisch  0,7 46 xxx xxx 

geschiedenis  0,6 75 0,6 76 

aardrijkskunde 0,4 68 0,4 69 

wiskunde A 0,6 84 0,6 80 

wiskunde B 1,5 78 1,5 81 

wiskunde C 1,1 81 1,1 77 

natuurkunde 1,1 77 1,1 75 

scheikunde 0,5 70 0,5 69 

biologie 1,3 68 1,3 75 

economie 1,2 60 1,1 61 

management & organisatie  0,9 63 0,9 64 

muziek met audio-CD 0,5 83 xxx xxx 

muziek CBT - ExamenTester 0,6 83 xxx xxx 

tehatex CSE 1,2 67 xxx xxx 

filosofie  0,5 50 0,5 55 

maatschappijwetenschappen  1,3 80 1,3 86 
kunst (dans/drama/muziek/ 
beeldende vormgeving/alg) 
zowel CBT als Autoplay 

0,4 62 0,4 61 

 
xxx: Het examen wordt in het tweede tijdvak afgenomen door de commissie Staatsexamens VO 

van het CvE.  
De vastgestelde cijfers staan uiterlijk woensdag 27 juni, 10.00 uur op de beveiligde site van 
DUO. De scholen ontvangen de cijfers van hun kandidaten tevens per post in week 26. 
Zie ook: www.examenblad.nl  Maartmededeling  § 5.5 'Toezending resultaten 
aangewezen vakken' 
 

CBT: Computer Based Test, een computerexamen dat is afgenomen m.b.v. ExamenTester 
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Bijlage 2 bij brief met referentie CvE-12.00857 
Normeringstermen voor de centrale examens havo 2012, eerste tijdvak 
 

 Eerste tijdvak, 
vastgesteld 

Tweede tijdvak, 
voorlopig 

Vak N 
(normeringsterm) 

L (lengte van de 
scoreschaal) 

voorlopige N 
tweede tijdvak 

L (lengte van 
de scoreschaal) 

Nederlands  1,1 50 1,1 45 

Fries 0,6 50 xxx xxx 

Frans 1,3 49 1,3 48 

Duits 0,2 50 0,2 47 

Engels  0,4 55 0,4 52 

Spaans 1,7 45 1,7 46 

Russisch 0,7 48 xxx xxx 

Turks 0,7 52 xxx xxx 

Arabisch 0,7 45 xxx xxx 

geschiedenis  1,6 75 1,6 76 

aardrijkskunde  0,7 61 0,7 64 
aardrijkskunde  
CBT - ExamenTester 

0,9 61 geen CBT 

wiskunde A 1,1 84 1,1 79 

wiskunde B 1,2 80 1,2 79 

natuurkunde 1,2 76 1,2 79 

scheikunde  1,1 79 1,1 79 

biologie  1,0 82 1,0 79 

economie 1,2 54 1,2 56 

economie (bezem) 1,3 60 xxx xxx 

management & organisatie  1,9 61 1,9 60 

muziek met audio-CD 1,1 75 xxx xxx 

muziek CBT - ExamenTester 1,1 75 xxx xxx 

tehatex 1,2 85 xxx xxx 

filosofie  1,4 45 1,4 51 

maatschappijwetenschappen 1,2 75 1,2 78 
kunst (dans/drama/muziek/ 
beeldende vormgeving/alg) 
zowel CBT als Autoplay 

0,8 59 0,8 59 

 
xxx: Het examen wordt in het tweede tijdvak afgenomen door de commissie Staatsexamens VO 

van het CvE.  
De vastgestelde cijfers staan uiterlijk woensdag 27 juni, 10.00 uur op de beveiligde site van 
DUO. De scholen ontvangen de cijfers van hun kandidaten tevens per post in week 26. 
Zie ook: www.examenblad.nl  Maartmededeling  § 5.5 'Toezending resultaten 
aangewezen vakken' 
 

CBT: Computer Based Test, een computerexamen dat is afgenomen m.b.v. ExamenTester 
 

geen CBT Het tweede tijdvak aardrijkskunde kent alleen een 100% papieren versie. 
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Bijlage 3 bij brief met referentie CvE-12.00857 
Normeringstermen voor de centrale examens havo en vwo 2012 

Experimentele examenprogramma’s vwo en havo 
 
Deze N-termen zijn van toepassing op experimentele examens, met toestemming van het Ministerie 
van OCW afgenomen op enkele scholen.  
 

vwo 
 

 Eerste tijdvak, 
vastgesteld 

Tweede tijdvak, 
voorlopig 

Vak school-
type 

N 
(normeringsterm) 

L (lengte van de 
scoreschaal) 

voorlopige N 
tweede tijdvak 

L (lengte van de 
scoreschaal) 

geschiedenis pilot vwo 0,0 75 xxx xxx 

wiskunde A pilot vwo 1,4 81 1,4 82 

wiskunde B pilot vwo 1,0 83 1,0 79 

wiskunde C pilot vwo 1,8 79 1,8 78 

natuurkunde pilot vwo 1,0 77 1,0 77 

scheikunde pilot vwo 1,7 71 1,6 68 

biologie pilot vwo 1,6 71 1,6 76 

economie pilot vwo 1,9 62 1,9 58 

 
 
 
havo 
 

 Eerste tijdvak, 
vastgesteld 

Tweede tijdvak, 
voorlopig 

Vak school-
type 

N 
(normeringsterm) 

L (lengte van de 
scoreschaal) 

voorlopige N 
tweede tijdvak 

L (lengte van de 
scoreschaal) 

geschiedenis pilot havo 0,9 78 xxx xxx 

wiskunde A pilot havo 1,5 82 1,5 78 

wiskunde B pilot havo 1,3 82 1,3 82 

natuurkunde pilot havo 0,9 78 0,9 78 

scheikunde pilot havo 1,4 78 1,4 79 

biologie pilot havo 0,8 82 0,8 79 

 
xxx: Het examen wordt in het tweede tijdvak afgenomen door de commissie Staatsexamens VO 

van het CvE.  
De vastgestelde cijfers staan uiterlijk woensdag 27 juni, 10.00 uur op de beveiligde site van 
DUO. De scholen ontvangen de cijfers van hun kandidaten tevens per post in week 26. 
Zie ook: www.examenblad.nl  Maartmededeling  § 5.5 'Toezending resultaten 
aangewezen vakken' 
 

 


