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Muntkade 8 
3531 AK Utrecht 
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Aan:  
de scholen voor havo en vwo ter attentie van de secretaris van het eindexamen; 
de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma h.a.v.o. of v.w.o.; 
de staatsexamencommissie; 
de examenbureaus van de Nederlandse Antillen en Aruba. 
 
 
Onderwerp Kenmerk Datum  
Normering 2003 vwo oude stijl 2003.03.10104 12 juni 2003 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
1 Normering vwo oude stijl 
In deze mededeling staan de definitieve normen voor de vakken vwo oude stijl. In die gevallen waarin 
het centraal examen vwo oude stijl identiek was aan het centraal examen vwo nieuwe stijl, staan 
dezelfde normen ook in de CEVO-mededeling over de cijferbepaling voor vwo nieuwe stijl en havo 
2003 eerste tijdvak. Indien vwo-oude stijl andere examenopgaven had als vwo-nieuwe stijl staat 
achter de naam van het betreffende vak (oude stijl). 
 
2 Normering eerste tijdvak 
De CEVO heeft de definitieve normering voor het centraal examen 2003, eerste tijdvak, vastgesteld 
zoals is aangegeven de bijlage.  
De omzettingstabellen worden alleen 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 eindcijfer bepalen. 
Bij de meeste schooladministratiepakketten kunt u de scores in cijfers omzetten, door de vastgestelde 
N-termen uit de bijlage in te voeren.  
 
3 Voorlopige normeringstermen tweede tijdvak 
De voorlopige normeringstermen voor het tweede tijdvak worden vermeld in de voorlaatste kolom van 
de bijlage. Voorlopig betekent dat de definitieve normeringstermen niet lager maar in een enkel geval 
wel hoger kunnen zijn dan is aangegeven 
De definitieve normering van het tweede tijdvak zal op dinsdag 24 juni om 19.00 uur op de 
bovengenoemde internetsites worden geplaatst. Verzending van de gegevens vindt plaats op 
woensdag 25 juni per gewone – niet aangetekende – postzending door de Citogroep.  
 
De voorzitter van de CEVO, 
Drs J. Bouwsma 
 
 



 

Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 

Overzicht van vastgestelde normeringstermen voor de examens VWO oude stijl 2003 eerste tijdvak 
 
 Eerste tijdvak Tweede tijdvak 
Examen N 

(normeringsterm)
L (lengte van de 
scoreschaal) 

voorlopige N 
tweede tijdvak 

L (lengte van de 
scoreschaal) 

Nederlands, leesvaardigheid  0,8 49 0,8 47 
Fries, leesvaardigheid  1,0 51 x x 
Latijn 1,5 84 1,5 84 
Grieks  0,7 86 0,6 82 
Frans  0,3 47 0,3 45 
Duits  0,4 49 0,4 47 
Engels  0,4 48 0,4 50 
Spaans 0,6 46 x x 
Russisch  0,7 48 x x 
Geschiedenis en staatsinr. 0,9 86 0,9 87 
Aardrijkskunde (oude stijl) 0,9 81 0,9 91 
Wiskunde A (oude stijl) 1,5 90 1,5 90 
Wiskunde B (oude stijl) 1,0 90 x x 
Natuurkunde  1,1 81 1,1 86 
Scheikunde (oude stijl) 0,8 68 0,8 68 
Biologie  0,9 77 0,9 78 
Economische wetenschappen I 
  1,5 62 1,5 60 
Economische wetenschappen 
II (oude stijl) 1,0 90 x x 

Muziek 1,1 90 x x 
Tehatex 1,1 76 x x 
Filosofie (oude stijl) 0,8 41 x x 
Maatschappijleer  1,2 93 1,2 93 

 
x = aangewezen vak 


