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Geachte dames en heren, 
 
 
1 Normering cse vmbo beroepsgerichte programma’s BB, KB en GL tweede tijdvak 

In het tweede tijdvak zijn niet alle cse’s onder verantwoordelijkheid van de scholen afgenomen. 
Examens die in het tweede tijdvak wel op de scholen zijn afgenomen, betreffen: 
 in de basisberoepsgerichte leerweg het cse dat in combinatie met het cpe is afgenomen. 
 in de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg de vakken Administratie en 

Handel & administratie.  
Deze mededeling heeft betrekking op bovenstaande situaties. 
 
Voor de examens in de basisberoepsgerichte leerweg (beroepsgerichte programma’s) geldt nog 
de regeling dat het bevoegd gezag mag afwijken van de N-term die de CEVO heeft vastgesteld. 
Voor de examens in de kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg is de door de CEVO 
vastgestelde N-term bindend. 
 
Voor het overige geldt: 
 de scholen die het cspe hebben afgenomen regelen de herkansing zelf. De N-term die u 

eerder heeft gehanteerd, geldt ook voor die herkansingen; 
 de andere cse's in de beroepsgerichte programma’s zijn afgenomen door de 

staatsexamencommissie. Deze commissie zendt u uiterlijk op 29 juni het behaalde cijfer. 
 
De definitieve N-termen voor het tweede tijdvak zijn gelijk aan de voorlopige N-termen. 
 
 

2 Cijferbepaling tweede tijdvak 
De staatsexamencommissie stelt het cijfer vast voor die KB- en GL-vakken die door deze 
commissie worden afgenomen. Bij de andere vakken kunt u meestal in uw 
schooladministratiepakket de scores in cijfers omzetten, door de vastgestelde N-termen in te 
voeren.  
De schaallengte van het tweede tijdvak verschilt meestal iets van die van het eerste tijdvak. 
Daarom dient u voor de bepaling van de eindcijfers telkens de juiste schaallengte van het tweede 
tijdvak te gebruiken. 
Als u gebruik wilt maken van omzettingstabellen, kunt u die downloaden van www.eindexamen.nl 
of van www.citogroep.nl. U dient dan de omzettingstabellen voor het tweede tijdvak te gebruiken, 
ook al zijn de normeringstermen voor het eerste en het tweede tijdvak gelijk. 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
drs. J. Bouwsma 
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Bijlage 1 cse BB 
 
Normeringstermen voor de centraal schriftelijke examens Basisberoepsgerichte leerweg vmbo 2004, 
beroepsgerichte programma’s  
Tweede tijdvak cse BB 
 
BB Tweede tijdvak, vastgesteld 
Examen: cse N 

(normeringsterm) 
L 

(lengte van de 
scoreschaal) 

BT-timmeren cse BB 0,7 54 

BT-metselen cse BB 1,0 50 

BT-schilderen cse BB 0,8 50 

Bouw-breed cse BB 1,0 60 

Elektrotechniek cse BB 1,0 60 

Grafische techniek cse BB 1,0 45 

Installatietechniek cse BB 1,1 49 

Instalektro cse BB 1,0 50 

Metalektro cse BB 1,0 56 

Metaaltechniek cse BB 1,7 51 

Transport en logistiek cse BB 1,0 44 

Voertuigentechniek cse BB 1,8 72 

Verzorging cse BB 0,5 61 

Uiterlijke verzorging cse BB 0,0 76 

Zorg en welzijn-breed cse BB 0,0 66 

Administratie cse BB 0,3 55 

Handel en verkoop cse BB 0,2 44 

Handel en adm. cse BB 0,0 54 

Mode en commercie cse BB 0,7 45 

Consumptief-bakken cse BB 0,2 53 

Consumptief-horeca cse BB 1,0 65 

Consumptief-breed cse BB 0,2 63 

Plantenteelt cse BB 1,0 44 

Groene ruimte cse BB 1,0 44 

Bloemb. en -schikken cse BB 0,7 43 

Dierhouderij en -verz. cse BB 1,0 46 

Verw. Agrar. Prod. cse BB 1,0 46 

Landbouw-breed cse BB 1,0 49 
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Bijlage 2 cse KB en cse GL 
 
Normeringstermen voor de cse’s Kaderberoepsgerichte en Gemengde leerweg vmbo 2004, 
beroepsgerichte programma’s 
Tweede tijdvak cse KB en cse GL 
 
KB / GL Tweede tijdvak, vastgesteld 
Examen: cse N 

(normeringsterm) 
L 

(lengte van de 
scoreschaal) 

Administratie cse KB 0,0 71 

Handel en adm. cse KB 1,6 62 

Administratie cse GL 0,0 55 

Handel en Adm. cse GL 1,0 55 
 
 
 
Voor alle andere vakken in de beroepsgerichte programma’s wordt het cijfer uiterlijk op 29 juni aan de 
scholen verzonden door de staatsexamencommissie. 
 


