
Examens	  VWO	  wiskunde	  A	  en	  C	  2015	  
	  
Overlap	  WA	  en	  WC	  
A	  14	  =	  C	  17	   A	  18	  =	  C	  5	  
A	  15	  =	  C	  14	   A	  19	  =	  C	  6	  
A	  16	  =	  C	  15	   A	  20	  =	  C	  7	  

Nieuwe	  vakspecifieke	  regel	  3.3:	  
Als	  de	  kandidaat	  bij	  de	  beantwoording	  van	  een	  vraag	  een	  notatiefout	  heeft	  gemaakt	  en	  als	  gezien	  kan	  worden	  
dat	  dit	  geen	  verdere	  invloed	  op	  het	  eindantwoord	  heeft	  wordt	  hiervoor	  geen	  scorepunt	  in	  mindering	  gebracht.	   	  

Een	  toelichting	  op	  deze	  regel	  is	  hier	  te	  vinden:	  
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Eenzelfde	  fout	  in	  verschillende	  vragen:	  volgens	  CV	  opnieuw	  fout	  rekenen	   	  

Diabetesrisicotest	   	  

A	  1	   volgens	  regel	  3.3	  –	  zie	  boven	  -‐	  gevolg	  P	  (x>100)	  en	  de	  rest	  gelijk	  goed,	  dus	  1	  –	  P	  (X≤99)	  niet	  afstraffen	  

	   wat	  kort	  geformuleerd:	  	  1	  -‐	  binomcdf(400	  ,	  0,2	  ,	  99)	  =	  0,01	  is	  goed	  dus	  alle	  punten	  geven.	   	  

A	  2	   groep	  :	  6	  en	  minder	  vergeten	  …….	  ....max	  3	  ptn	  

- 3e	  bolletje	  eenvoudiger	  (geen	  afronden)	  dus	  max	  1pt	  
- punten	  	  4e,	  5e	  bolletje	  wel	  geven	  	  

	  1101,6	  	  vanwege	  105,6	  …………..goed	  rekenen	  

	   afronden	  omlaag	  …	  	  -‐1	  pt	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

A	  3	   -‐	  

A4	   vraag	  vanuit	  forum:	  hoe	  gelijkwaardig	  bolletje	  2	  en	  4	  ?	  Tekst	  vaak	  niet	  volledig	  maar	  verhaal	  duidelijk	  
begrepen	  

-‐	  	  1e	  en	  3e	  bolletje	  :	  tellers	  	  

-‐	  	  2e	  en	  4e	  bolletje	  	  :	  noemers	  

vraag	  uit	  forum:	  	  	  	  	  	  -‐	  hoe	  expliciet	  	  moet	  met	  /	  zonder	  diabetes	  vermeld	  (bolletje	  1	  en	  3)	  

-‐	  hoe	  nadrukkelijk	  moet	  vermeld	  :	  aantal	  zonder	  diabetes	  en	  +	  score	  	  groter	  dus	  	  
aantal	  	  zonder	  diabetes	  dat	  negatief	  scoort	  wordt	  kleiner	  (bolletje	  3)	  	  

Algemene	  regel:	  als	  het	  antwoord	  juist	  is,	  mag	  je	  alle	  punten	  toekennen,	  als	  het	  antwoord	  niet	  volledig	  
juist	  is	  gaan	  de	  bolletjes	  een	  rol	  spelen.	  Belangrijk	  is	  dus	  het	  verhaal.	  	  

Een	  getallenvoorbeeld	  alleen	  levert	  geen	  punten	  op	  volgens	  de	  opmerking	  in	  het	  cv,	  maar	  als	  het	  
voorbeeld	  een	  onderdeel	  van	  een	  redenering	  	  is	  kan	  het	  wel	  

A	  5	   niet	  afgerond	  op	  gehelen:	  zie	  ook	  artikel	  in	  Euclides	  nr	  3	  van	  de	  huidige	  jaargang.	  
	   Doorrekenen	  met	  onafgeronde	  antwoorden	  mag	  (vakspecifieke	  regel	  3.3)	  

Kosten	  van	  betalingsverkeer	  	  

A	  6	   één	  punt	  verkeerd	  afgelezen	  	  …	  	  ...	  	  -‐1pt	  

A	  7	   lineair	  niet	  aantonen;	  a	  en	  b	  bepalen	  door	  2	  punten	  te	  berekenen	  en	  de	  vgl	  van	  	  
de	  lijn	  op	  te	  stellen……………….	   	   	   max	  1	  pt	  

A	  8	   vraag	  uit	  forum:	  	   GR	  antwoord	  wordt	  afgerond	  op	  30,03	  en	  daarna	  is	  de	  conclusie:	  
Conclusie:	  	  	  	  meer	  dan	  /	  hoger	  dan	  30,03	  …………….	  	  -‐1	  pt	  
Conclusie:	  	  	  	  vanaf	  30,03	  …………......................	  	  	  	  passabel	  	  
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A	  9	   Lastig	  nakijken:	  	  grafiek	  onder	  dus	  p	  <	  0,00488	  	  1	  pt	  ;	  en	  blijft	  er	  onder	  2	  ptn	  
	   Grafiek	  van	  Kchip	  daalt	  sterker	  dan	  Kcont	  dus	  q	  groter	  1	  pt	  
	  

Met	  de	  afgeleiden:	  Kcont	  ‘	  =	  -‐	  0,0744	  /	  B2	  versus	  	  Kchip	  ‘	  =	  -‐	  q	  /	  B2	  geldt	  q	  >	  0,0744	  	  ….	  2	  ptn	  

Alternatief	  voor	  derde	  bolletje:	  	  Omdat	  p	  van	  Kchip	  kleiner	  dan	  0,00488	  moet	  de	  q	  bij	  Kchip	  groter	  zijn	  
dan	  0,0744	  omdat	  ze	  anders	  niet	  bij	  elkaar	  kunnen	  komen.	  

Piramiden	  	  
A	  10	  	   	  -‐	  

A	  11	   2e	  methode:	  alleen	  bolletje	  1	  en	  3	  geven	  als	  er	  een	  fout	  staat	  in	  de	  afgeleide;	  bolletje	  3	  staat	  voor	  I'=	  0	  
productregel	  is	  ook	  goed,	  maar	  :	  klein	  foutje	  ...	  	  	  -‐1	  pt	  anders	  	  .....	  	  -‐2	  ptn	   	  
Dan	  is	  de	  conclusie	  meestal	  ook	  niet	  goed;	  passabel	  als	  vermeld	  wordt	  na	  I’=0,	  dat	  het	  antwoord	  niet	  
klopt	  omdat	  er	  geen	  6	  uit	  komt?	  
Diffn	  en	  GR	  met	  optie	  calc	  zero	  is	  ook	  goed;	  met	  optie	  calc	  max	  niet.	  

A	  12	   haakjes	  vergeten	  in	  bolletje	  2	  valt	  onder	  vakspecifieke	  regel	  	  3.3,	  wel	  moet	  er	  een	  tussenstap	  staan	  
zodat	  duidelijk	  is	  dat	  de	  haakjes	  wel	  bedoeld	  zijn.	  	  

	   Gebruik	  van	  de	  haakjes	  moet	  zichtbaar	  zijn	  volgens	  CV.	  	  

A	  13	   -‐	  

Bevingen	  in	  Japan	  
A	  14	   	  tijd	  voor	  6	  april	  meegerekend	  dus	  98	  +	  26	  =	  124	  als	  antwoord	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  passabel	  
	   104	  via	  trace	  bij	  13	  komt	  neer	  op	  de	  opmerking	  in	  CV	  

104	  via	  calc	  intersect	  geeft	  12,23…	  en	  dan	  eerst	  op	  gehelen	  afgerond	  en	  dan	  x	  8	  ?	  	  -‐1	  pt	  	  	  
(dit	  is	  te	  vroeg	  afronden)	  
Als	  de	  leerling	  bij	  methode	  	  4	  vergelijking	  	  gelijk	  stelt	  aan	  4800	  i.p.v.	  	  	  5	  	  	  ..	  ...	  	  	  -‐	  1	  pt	  

	   0,917	  afronden	  op	  0,92	  valt	  onder	  de	  laatste	  opmerking	  

A	  15	  	   	  1e	  twee	  punten	  zijn	  voor	  het	  gebruik	  van	  de	  rekenregels	  van	  de	  logaritmen	  

A	  16	  	   terugrekenen	  is	  ook	  goed;	  	  
Het	  herleiden	  via	  10	  -‐3	  *	  10M	  moet	  zichtbaar	  zijn	  volgens	  CV	  

A	  17	   algebraïsch	  oplossen:	  structurele	  fout,	  dan	  de	  laatste	  2	  punten	  niet	  te	  geven	  dus	  ….	  –2	  punten	  

Statistiek	  in	  de	  auto	  -‐	  industrie	  
A	  18	   meer	  dan	  2	  van	  de	  specificatie	  grens	  gaan	  kijken	  dus	  274	  of	  286	  ;	  cc	  gebruiken	  ;	  	  vanwege	  meer	  	  dan	  	  
	   twee	  	  277	  	  of	  	  283	  gebruiken…………in	  alle	  gevallen	  -‐1	  pt	  

A	  19	  	   -‐	  

A	  20	   lastige	  redeneervraag	  ;	  	  
	  

	   Tekst	  van	  de	  lll	  is	  hier	  bepalend!	  

Als	  de	  leerling	  een	  volledige	  correcte	  redenering	  geeft	  voor	  g	  rechts	  van	  de	  streefwaarde	  en	  vergeet	  te	  
	   vermelden	  dat	  links	  van	  de	  streefwaarde	  een	  analoge	  redenering	  geldt	  .....	  	  -‐	  1	  pt	  

C	  is	  de	  kleinste	  van	  de	  twee;	  dat	  is	  de	  meest	  wezenlijke	  1e	  stap:	  die	  keuze	  moet	  in	  de	  1e	  methode	  
genoemd	  zijn:	  	  anders	  	  	  –1	  pt	  

Koplampen	  
A	  21	   tekentoets	  gekozen	  nog	  iets	  waard?	  Nee	  vanwege	  de	  formulering	  van	  de	  vraag	  dus	  	  ...	   	  0	  punten.	  
	   1,32	  en	  1,25	  omgewisseld:	  maximaal	  	  	  2	  ptn	  
	   wortel	  -‐n	  wet	  vergeten:	  	  	  -‐1	  pt	  volgens	  CV	  

	  



Succesvogels	  en	  pechvogels	  
C	  1	  	   -‐	  
C	  2	   p=0,95	  ipv	  0,05	  ………max	  3	  ptn	  

C	  3	  	   1e	  oplossing	  1e	  bolletje:	  ze	  moeten	  zeggen	  welke	  functies	  ze	  ingevoerd	  hebben	  en	  table	  	  
noemen;	  bij	  2e	  bolletje	  twee	  regels	  en	  juiste	  conclusie	  

C	  4	   0,955	  niet	  correct	  gevonden	  ………	  –1	  pt	  

Statistiek	  in	  de	  auto-‐industrie	  

C	  5	  =	  A	  18	  	  	  meer	  dan	  2	  van	  de	  specificatie	  grens	  gaan	  kijken	  dus	  274	  of	  286	  ;	  cc	  gebruiken	  ;	  	  vanwege	  meer	  	  
	   dan	  twee	  	  277	  	  of	  	  283	  gebruiken…………in	  alle	  gevallen	  -‐1	  pt	  

C	  6	  =	  A	  19	  	  -‐	  

C	  7	  =	  A	  20	  	  lastige	  redeneervraag	  ;	  	  
	  

	   Tekst	  van	  de	  lll	  is	  hier	  bepalend!	  
Als	  de	  leerling	  een	  volledige	  correcte	  redenering	  geeft	  voor	  g	  rechts	  van	  de	  streefwaarde	  en	  vergeet	  te	  

	   vermelden	  dat	  links	  van	  de	  streefwaarde	  een	  analoge	  redenering	  geldt	  .....	  	  -‐	  1	  pt	  

C	  is	  de	  kleinste	  van	  de	  twee;	  dat	  is	  de	  meest	  wezenlijke	  1e	  stap:	  die	  keuze	  moet	  in	  de	  1e	  methode	  
genoemd	  zijn:	  	  anders	  	  	  –1	  pt	  

C	  8	   Verkeerde	  gebied	  ......	  	  	  max	  3	  ptn	  
Kan	  ook	  binomiaal:	  	   p=	  0,9973	  of	  0,0027	  ...	  	  2ptn	  

	   	   	   	   t/m	  1-‐binomcdf…........	  2	  ptn	  
	   	   	   	   antwoord	  ...................	  	  1	  pt	  

	   vraag	  uit	  forum:	  	  Als	  een	  leerling	  p	  =	  0,9973	  	  niet	  correct	  gebruikt	  ,	  dus	  0,9973	  ingevuld	  heeft	  bij	  	  

	   	  1	  -‐	  binocdf	  	  met	  k	  =	  0	  	   i.p.v.	  k	  =	  50,	  .............	  	  	  -‐	  2	  ptn	  

	   Dus	  als	  een	  foute	  p	  	  bij	  het	  2e	  bolletje	  is	  ingevuld	  daar	  	  -‐	  1	  pt	  en	  het	  punt	  voor	  het	  antwoord	  niet	  geven	  

C	  9	   p	  =	  34/50	  ipv	  0,5	   -‐1	  pt	  

Reistijden	  
C	  10	   ptn	  slordig	  aflezen,	  2e	  en	  3e	  bolletje	  wel	  te	  geven	  
	   Één	  punt	  afgelezen	  	  b.v.	  	  600	  km	  in	  4u	  dus	  een	  snelheid	  van	  	  150	  km/u	  	  (	  lijn	  door	  (0,0)	  	  ….	  	  0	  punten	  	  
C	  11	   Lijnen	  op	  de	  verkeerde	  manier	  onder/boven	  elkaar	  nemen	  dus	  geredeneerd	  dat	  een	  hogere	  snelheid	  
	   een	  hogere	  lijn	  oplevert,	  	  dan	  gaat	  alles	  dus	  fout.	  ....	  	  	  0	  ptn	  
C	  12	   -‐	  
C	  13	   -‐	  

Bevingen	  in	  Japan	  
C	  14	  =	  A	  15	  	   1e	  twee	  punten	  zijn	  voor	  het	  gebruik	  van	  de	  rekenregels	  van	  de	  logaritmen	  
C	  15	  =	  A	  16	  	  	  	   terugrekenen	  is	  ook	  goed;	  	  

	   Het	  herleiden	  via	  10	  -‐3	  *	  10M	  moet	  zichtbaar	  zijn	  volgens	  CV	  
C	  16	  	   -‐	  	  

C	  17	  =	  A	  14	   tijd	  voor	  6	  april	  meegerekend	  dus	  98	  +	  26	  =	  124	  als	  antwoord	  :	  ...........	  	  	  	  	  passabel	  
	   	   104	  via	  trace	  bij	  13	  komt	  neer	  op	  de	  opmerking	  in	  CV	  

	   104	  via	  calc	  intersect	  geeft	  12,23…	  en	  dan	  eerst	  op	  gehelen	  afgerond	  en	  dan	  x	  8	  ?	  	  -‐1	  pt	  	  	  
	   (dit	  is	  te	  vroeg	  afronden)	  
	   Als	  de	  leerling	  bij	  methode	  	  4	  vergelijking	  	  gelijk	  stelt	  aan	  4800	  i.p.v.	  	  	  5	  	  	  ..	  ...	  	  	  -‐	  1	  pt	  

	   	   0,917	  afronden	  op	  0,92	  valt	  onder	  de	  laatste	  opmerking	  

	  



De	  Manchester	  kleurencirkel	  
C	  18	  	   256	  	  nCr	  3	  ………max	  1	  pt	  (vanwege	  256)	  
C	  19	  	   -‐	  
C	  20	  	   twee	  lijsten	  en	  conclusie	  is	  goed	  
	   De	  2	  goede	  waarden	  met	  uitleg	  voor	  voldoen	  aan	  voorwaarde	  P	  en	  N	  is	  ook	  goed	  

C	  21	   54	  /	  58	  	  is	  ook	  al	  een	  goed	  antwoord;	  0,93	  in	  CV	  kan	  tussen	  haakjes	  
C	  22	   -‐	  
	  


