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Aan:  
de scholen voor vmbo ter attentie van de secretaris van het eindexamen; 
de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden in de theoretische leerweg; 
de staatsexamencommissie; 
de examenbureaus van de Nederlandse Antillen en Aruba. 
 
 
Onderwerp Kenmerk Datum  
Normering 2003 
Tweede tijdvak 

Cevo – 03.0292 24 juni 2003 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Normering vmbo algemene vakken KB, GL en TL tweede tijdvak c.s.e. 
 
Voor de cijferbepaling eerste tijdvak ontving u een mededeling waarin voor het tweede tijdvak ook een kolom 
'voorlopige N' was opgenomen. 
Het dagelijks bestuur van de CEVO heeft de definitieve normen voor de algemene vakken vmbo tweede 
tijdvak (KB, GL en TL) vastgesteld zoals aangegeven in de bijlagen 1 en 2.  
De definitieve normen (N-termen) voor de Kaderberoepsgerichte leerweg staan in bijlage 1, de definitieve 
normen voor de Gemengde leerweg en de Theoretische leerweg staan in bijlage 2. 
De omzettingstabellen van de CEVO zijn 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 en bijlage 2 in te voeren.  
 
Het cijfer van de vakken die zijn afgenomen door de staatsexamencommissie ontvangt u van die commissie. 
 
De definitieve N-termen voor het tweede tijdvak zijn gelijk aan de voorlopige N-termen, behalve voor het vak 
Nederlands KB. 
 
 
N.B.  Voor de cijferbepaling dienen uitsluitend de omzettingstabellen voor het tweede tijdvak gebruikt te 
worden – ook al zijn de normeringstermen voor het eerste- en het tweede tijdvak examen gelijk – omdat de 
lengte van de scoreschalen verschillend kan zijn. 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO, 
drs J.Bouwsma 
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Bijlage 1 Normeringstermen voor de examens vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg 2003 
Tweede tijdvak 
 

Examen N 
(normeringsterm) 

L (lengte van de 
scoreschaal) 

Nederlands 0,7 46 

Frans  1,4 47 

Duits  1,7 46 

Engels  0,5 42 

Geschiedenis  0,5 51 

Aardrijkskunde 1,0 55 

Wiskunde  1,5 88 

Nask 1 1,2 62 

Biologie 1,1 56 

Economie  1,4 54 

Maatschappijleer  2 1,5 47 
 
Bijlage 2 Normeringstermen voor de examens vmbo Gemengde en Theoretische leerweg 2003 
Tweede tijdvak 
 

Examen N 
(normeringsterm) 

L (lengte van de 
scoreschaal) 

Nederlands, 
leesvaardigheid 0,9 45 
Nederlands, 
schrijfvaardigheid 0,6 45 

Fries  x x 

Frans  0,5 50 

Duits  1,1 48 

Engels  0,8 44 

Spaans  x x 

Turks  x x 

Arabisch  x x 

Geschiedenis  0,8 56 

Aardrijkskunde 0,8 55 

Wiskunde  0,9 88 

Nask 1 1,2 62 

Nask 2  1,5 66 

Biologie 0,8 57 

Economie  1,3 59 

Maatschappijleer 2 1,0 57 

Beeldende vakken 2  0,8 81 

Muziek  x x 

Dans  x x 

Drama x x 
x = aangewezen vak 


