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Geachte heer, mevrouw, 
 
In de bijlage van deze mededeling vindt u de vastgestelde normeringstermen (N-termen) voor de 
digitale centrale examens 2008 van de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg. 
 
► U kunt de N-termen per afnameplanning invoeren in CitoTester.  

Dit is beschreven in de brief 'Oefenen met invoeren N-term in CitoTester' (kenmerk CEVO 
08.320, datum 5 maart 2008) 1.  
 

► Via http://compex.cito.nl ! Beeldschermexamens ! Normering kunt u ook gebruik maken van 
omzettingstabellen van score naar c.e.-cijfer.  
Daar vindt u het overzicht met de vastgestelde N-termen. Door op de desbetreffende N-term te 
klikken, krijgt u de omzettingstabel. 
 
Voor het vak aardrijkskunde kunt u alleen op de laatstgenoemde wijze te werk gaan.  
Over het bepalen van de c.e.-cijfers aardrijkskunde BB digitaal hebben de desbetreffende 
examensecretarissen een afzonderlijke brief (kenmerk CEVO 08.0759, datum 29 mei 2008) 
ontvangen 2.  
 

 
 
Met deze N-termen kunt u ook de cijfers vaststellen van de kandidaten die gebruik maken van hun 
recht op herkansing. Deze N-termen gelden voor het eerste en tweede tijdvak.   
 
 
Digitale centrale examens BB volgend jaar niet verplicht 
Ik wil deze gelegenheid gebruiken om u alvast op hoofdlijnen te informeren over de digitale c.e.’s BB 
van 2009. 
 
zie volgende bladzijde 

                                                           
1 http://compex.cito.nl ! 'Beeldschermexamens' ! Examens BB 2008 !  
  klik op 'Oefenen met invoeren N-term in CitoTester 
 
2 http://compex.cito.nl ! 'Beeldschermexamens' ! Examens BB 2008 ! 
  klik op 'Bepalen c.e.-cijfers aardrijkskunde BB digitaal'. 



 
 
In een brief aan de Tweede Kamer van 3 juni jongstleden 3 heeft de staatssecretaris aangegeven de 
digitale c.e.’s BB niet al in 2009 verplicht te stellen, omdat het voor scholen die niet met een Microsoft-
netwerk werken, lastig is om CitoTester te installeren. 
Daarnaast is met name de afgelopen weken gebleken dat veel scholen technische problemen hebben 
ondervonden, zoals examens die vastliepen of een moeizaam verloop van de correctie. 
 
Om die reden is besloten dat er volgend schooljaar nog zowel digitale als papieren examens worden 
aangeboden. 
 
Eind juni zal de CEVO u nader informeren over de digitale BB-examens van het volgend schooljaar. 
Op 23 juni aanstaande organiseert Cito een evaluatiebijeenkomst voor examensecretarissen en 
systeembeheerders 4. 
 
Cito werkt de komende maanden hard aan het verbeteren van de software. 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO, 
drs H.W. Laan 
 

                                                           
3 www.minocw.nl ! Actueel ! Digitale examens vmbo / kamerstuk / 04-06-2008 
 
4 http://compex.cito.nl ! 'Beeldschermexamens' ! Evaluatiebijeenkomst BB 



Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 

Bijlage 
 
Normeringstermen voor de digitale centrale examens algemene vakken vmbo basisberoepsgerichte leerweg 2008  
 
            
 N-term N-term N-term N-term N-term N-term N-term N-term N-term  lengte 
 variant variant variant variant variant variant variant variant variant  scoreschaal 
 1a 1b h1 2a 2b h2 3a 3b h3  L 
Nederlands 1,2 1,4 1,1 0,9 1,5 1,4 1,2 1,2 1,4  45 
Engels 1,0 0,4 0,8 0,5 1,1 0,6 0,7 1,0 0,5  36 
Duits 1,0 0,3 0,6 0,3 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6  39 
economie 0,4 1,1 1,4 1,0 1,6 0,3 1,2 1,0 0,6  43 
maatschappijleer 2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,6 1,4 1,3 1,3 1,4  51 
wiskunde 1,8 1,7 1,7 1,7 1,9 1,5 1,7 1,9 1,6  52 
natuur- en scheikunde 1 0,4 0,5 0,4 0,6 0,1 0,6 0,2 0,4 0,7  45 
biologie 1,4 1,5 1,6 1,2 1,5 1,8 1,5 1,7 1,3  39 
            

 
Voor de dyslexie-versie 1a-d geldt dezelfde N-term als voor variant 1a.  
Voor de dyslexie-versie 1b-d geldt dezelfde N-term als voor variant 1b.  
Voor de dyslexie-versie h1-d geldt dezelfde N-term als voor variant h1.  
 
 
 N-term N-term N-term N-term  lengte  
 variant variant variant variant  scoreschaal  
 1 h1 2 h2  L  
Frans 0,6 0,6 0,6 0,6  40  
geschiedenis 1,3 1,3 1,2 1,4  45  
aardrijkskunde 1,4 1,3 1,1 1,6  42  
 
Voor de dyslexie-versie 1-d geldt dezelfde N-term als voor variant 1.  
Voor de dyslexie-versie h1-d geldt dezelfde N-term als voor variant h1.  
 
 


