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Aan de scholen voor vmbo ter attentie van de secretaris van het eindexamen; 
 
 
Onderwerp Kenmerk Datum  
Normering 2003 03.0160 10 juni 2003 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
1 Normering vmbo algemene vakken BB eerste tijdvak c.s.e. 
 
In deze mededeling staan de definitieve normen (N-termen) voor alle algemene vakken vmbo voor de 
basisberoepsgerichte leerweg (bijlage 1), zoals vastgesteld door de CEVO. 
De omzettingstabellen van de CEVO worden per e-mail verzonden. Ze zijn ook te downloaden van 
www.eindexamen.nl of van www.citogroep.nl . Aan de hand van de omzettingstabellen kunt u per kandidaat 
het definitieve c.e.-cijfer bepalen. Bij de meeste schooladministratiepakketten kunt u de scores in cijfers 
omzetten, door de vastgestelde N-termen uit bijlage 1 in te voeren.  
 
2 Voorlopige normeringstermen tweede tijdvak 
 
De voorlopige normeringstermen voor het tweede tijdvak staan in de voorlaatste kolom van bijlage 1. 
"Voorlopig" betekent dat de definitieve normeringstermen niet lager maar in een enkel geval wel hoger 
kunnen zijn dan in bijlage 1 staat. De definitieve normering van het tweede tijdvak zal op dinsdag 24 juni om 
19.00 uur op de bovengenoemde internetsites worden geplaatst.  
 
3. Overgangsregeling cijfer c.e.toets 
 
Voor de vaststelling van het cijfer van een c.e.-toets geldt in 2003 een overgangsregeling voor de algemene 
vakken in de basisberoepsgerichte leerweg (Regeling beoordeling centraal examen, Gele katern 18 van 31 
juli 2002):  
* De directeur stelt het cijfer vast. Hij kan daarbij de referentienorm (= N-term) van de CEVO hanteren, maar 
afwijken is ook toegestaan. 
* Als een school van de referentienorm van de CEVO wil afwijken, moet dat volgens door het bevoegd gezag 
gegeven regels. 
 
4  Vaststelling eindcijfer 
 
Voor de vaststelling van het eindcijfer geldt bij de basisberoepsgerichte leerweg een afwijkende weging. Het 
is niet toegestaan van deze weging af te wijken: 
Eindcijfer  = (2/3 * cijfer schoolexamen + 1/3 * cijfer centraal examen) 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
drs J.Bouwsma 
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Bijlage 1 Normeringstermen voor de examens vmbo Basisberoepsgerichte leerweg 2003, algemene vakken 
 

 Eerste tijdvak, vastgesteld Tweede tijdvak, voorlopig 

Examen N 
(normeringsterm) 

L (lengte van de 
scoreschaal) 

voorlopige N 
tweede tijdvak 

L (lengte van de 
scoreschaal) 

Nederlands BB 0,0 47 0,0 47 

Frans BB 1,1 60 x x 

Duits BB 0,6 42 0,6 40 

Engels BB 0,2 40 0,2 39 

Geschiedenis BB 0,1 51 0,1 50 

Aardrijkskunde BB 0,4 40 0,4 40 

Wiskunde BB 0,5 70 0,4 69 

Nask 1 BB 0,4 49 0,4 54 

Biologie BB 1,1 56 1,0 50 

Economie BB 0,8 39 0,8 44 

Maatschappijleer 2 BB 1,0 43 1,0 45 
 

x aangewezen vak 
 
 


