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Normeren in 2021
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› Uitgangspunten
– Een leerling krijgt minimaal het cijfer dat hij in een ander jaar voor dezelfde 

prestatie gekregen zou hebben.

– Eisen zoveel mogelijk gelijk aan de eisen van voorgaande jaren.

Normering in tijdvak 1
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› Stap 1: Gelijk gemiddeld cijfer als in het verleden
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Representatief?
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› Cito en CvTE willen graag weten of de scores die u zojuist heeft ingevuld 
representatief zijn voor alle leerlingen in uw klas. U heeft wellicht ook 
leerlingen die pas in het tweede tijdvak voor het eerst examen gaan doen 
voor uw vak. 

› Wat kunt u zeggen over de vaardigheid van de leerlingen die in het 
eerste tijdvak examen hebben gedaan?

› A. Deze leerlingen zijn duidelijk minder vaardig dan de leerlingen die 
gaan deelnemen aan het tweede tijdvak.

› B. Deze leerlingen zijn ongeveer even vaardig als de leerlingen die gaan 
deelnemen aan het tweede tijdvak.

› C. Deze leerlingen zijn duidelijk vaardiger dan de leerlingen die gaan 
deelnemen aan het tweede tijdvak

› D. Al mijn leerlingen hebben nu examen gedaan.

Normering in tijdvak 1
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› Stap 1: Gelijk gemiddeld cijfer als in het verleden

› Stap 2: Eisen zoveel mogelijk gelijk
– Historische N-term
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Historische N-term
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N-term Duits GL Scheikunde vwo Nederlands GL
2019 1,2 1,6 0,4
2018 0,8 1,7 0,3
2017 0,4 1,6 0,3
2016 1,3 1,6 0,9
2015 1,4 1,8 0,2

Normering in tijdvak 1
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› Stap 1: Gelijk gemiddeld cijfer als in het verleden

› Stap 2: Eisen zoveel mogelijk gelijk
– Historische N-term

– Docentenoordeel
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Docentenoordeel
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› Als corrector heeft u waardevolle inzichten opgedaan over de 
moeilijkheid van dit examen. Daarnaast heeft u mogelijk vanuit het 
verleden een beeld wanneer iemand een voldoende verdient voor 
uw vak. Cito en CvTE willen graag weten waar volgens u de grens 
tussen voldoende en onvoldoende prestatie ligt op dit examen, 
wanneer u het vergelijkt met de andere jaren. 

› Bij welke totaalscore past dan volgens u op dit examen het cijfer 
5,5?

Algoritme: combineren van gegevens (1/2)
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docentenoordeel

historische N-term

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Nstap 1

Ntech = 0,7
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Algoritme: combineren van gegevens (2/2)

110,0 0,5 1,0 1,5 2,0

docentenoordeel

historische N-term

Nstap 1

Ntech = 1,1

Normering in tijdvak 1
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› Stap 1: Gelijk gemiddeld cijfer als in het verleden

› Stap 2: Eisen zoveel mogelijk gelijk
– Historische N-term

– Docentenoordeel moeilijkheid

› Stap 3: Technische N-term → definitieve N-term 
– De technische N-term die volgt uit stap 2 kan worden opgehoogd vanwege 

fouten in een examen.
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Meer informatie
Examenblad: normering centrale examens 2021

animatie, webinar, informatie in tekst

13

Vragen van u
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Vragen aan u
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Vak buiten beschouwing laten
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› Verwacht u veel leerlingen die bij voorbaat al een vak kiezen dat zij 
bij de slaag-zakregeling buiten beschouwing willen laten?
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Tijdverlenging
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› Hoe kijkt u aan tegen de mogelijkheid om voor alle examens een 
kwartier extra tijd te geven?

Inzage Duits/Engels BB/KB
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› Is het voor u werkbaar om inzage voor de docenten BB/KB-digitaal 
te regelen?
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‘Wolf-vragen’ bij BB/KB-flex
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› Wilt u uw docenten zoveel mogelijk stimuleren de vragen over 
representativiteit en moeilijkheid te beantwoorden?

Normering tv 2 en 3
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Uitgangspunt
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› Prestatie-eisen in alle tijdvakken in 2021 zoveel mogelijk gelijk

› Uitgangssituatie voor ‘eerstekansers’ in tijdvak 1 en 2 gelijk

› Uitgangssituatie voor herkansers in tijdvak 2 en 3 gelijk

Tweede tijdvak
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Eerstekansers
systematiek van 

het eerste 
tijdvak

Herkansers
systematiek van 
de onvoldoende 

herkansers

N-tech

N-term

eventueel compensatie voor fouten
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Derde tijdvak

23

Herkansers 
tov 1e tijdvak

Herkansers tov
2e tijdvak

N-tech

N-term

eventueel compensatie voor fouten

Voorlopige N-term
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› Gelijke eisen in alle tijdvakken

› gelijke uitgangssituatie eerstekansers tv1 en tv2

› gelijke uitgangssituatie herkansers tv2 en tv3

› Verschil herkansers t.o.v. tv1 of tv2

→ Geen voorlopige N-term


