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Algemene 

indruk 

- Veel maar goed te doen

- Bijna iedereen bleef tot het eind zitten

- Vergelijkbare resultaten met schoolexamen

- Heel veel (gemeen) leeswerk, weinig algebra

- Gelukkig niet te veel redeneer

- Geen exponentiële groei

- Bij differentieer

- Goed correctiemodel, maakt nakijken makkelijker

- Weinig kansrekening

=> positieve indruk, wel wat makkelijk, al vonden lln het moeilijk

Algemene 

indruk C 

- Mooi C examen

- Minder vragen dan 

- Sluit goed aan bij de doelgroep

Algemene 

opmerking 

- Zie het artikel 

https://www.hetcvte.nl/d

 

Wiskunde A 

Opgave: Aalscholvers en vis 

Vr. 1 - Omrekenen naar maand vergeten      

- 365/12  (4 voor, 6 tegen)                                         

- 4x7 dagen = 28 dagen in de maand

Vraag aan het CvTE = wat is de reden dat 31 goed gerekend mag 

worden? 

- Als vergeten te vermeni

Vr. 2 - L = 3,4 

- 3
e
 bolletje vergeten (geen berekening opgeschreven)

   (er moet opgeschreven worden 

Vr. 3 - fout door verkeerd geplaatste haakjes

- haakjes fout geschreven, 

- haakjes weggelaten, maar gerekend alsof ze er stonden

   vakspecifieke regel) 

- 2 logs achter elkaar 

Vr. 4 - 1
e
 en 2

e
 variant cv, 3

e
 bolletjes verschillen

- niet noteren dat L’ > 0 

- Als afgeleide fout, maar daarna goede redenatie (met schets)

    (indien de afgeleide niet veel eenvoudiger functie is)

- Tweede afgeleide gebruiken

 

Opgave: Sociale Psychologie 

Vr. 5 - Verkeerde p, (maar anders dan p = ½)

- verkeerde waarde van n

- tussentijds afronden van 1/26 
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Veel maar goed te doen 

Bijna iedereen bleef tot het eind zitten 

Vergelijkbare resultaten met schoolexamen 

Heel veel (gemeen) leeswerk, weinig algebra 

Gelukkig niet te veel redeneervragen 

Geen exponentiële groei 

Bij differentieervraag wordt de werkwijze al weggegeven, dat is jammer

Goed correctiemodel, maakt nakijken makkelijker 

Weinig kansrekening, veel normale verdeling 

=> positieve indruk, wel wat makkelijk, al vonden lln het moeilijk

Mooi C examen 

Minder vragen dan bij A, daardoor tellen overlap vragen zwaarder

Sluit goed aan bij de doelgroep 

Zie het artikel “Gelijke monniken gelijke kappen” 

https://www.hetcvte.nl/document/artikel_beoordeling_ce_s_wiskunde

Omrekenen naar maand vergeten       

365/12  (4 voor, 6 tegen)                                          

in de maand 

Vraag aan het CvTE = wat is de reden dat 31 goed gerekend mag 

gvuldigen met aantal vogels  

bolletje vergeten (geen berekening opgeschreven) 

r moet opgeschreven worden 10^0,416) 

fout door verkeerd geplaatste haakjes 

haakjes fout geschreven, en daarmee consequent doorgerekend 

haakjes weggelaten, maar gerekend alsof ze er stonden (nieuwe 

bolletjes verschillen  

Als afgeleide fout, maar daarna goede redenatie (met schets) 

(indien de afgeleide niet veel eenvoudiger functie is) 

Tweede afgeleide gebruiken 

p, (maar anders dan p = ½) 

verkeerde waarde van n 

van 1/26  (bv 0,038) 

1 / 3   

20 mei 2016 

rdt de werkwijze al weggegeven, dat is jammer 

=> positieve indruk, wel wat makkelijk, al vonden lln het moeilijk 

tellen overlap vragen zwaarder 

ocument/artikel_beoordeling_ce_s_wiskunde  

-1 

geen uitspraak 

- 1 

 

 

max 1 pnt 

-1 

-1 

max 2 pnt 

max 2 pnt 

3 pnt 

 

0 pnt 

 

- 2 

max 3 pnt 

 

geen aftrek 

-1 

-1 

passabel 
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Opgave: Sociale Psychologie 

Vr. 6 - P(X > 1255) 

- linker grens = 0 

- linker grens = 10^-99 

- bovengrens 1254 

- continuïteitscorrectie toepassen 

-1 

passabel 

-1 

-1 

geen aftrek 

Vr. 7 - rekenen met terugleggen 

- eerste bolletje in het kwadraat 

- wanneer je een viertal maakt, met 2 man/2 vrouw 

max 3 pnt 

max 3 pnt 

0 pnt 

Vr. 8 - in plaats van √�- wet binomiaal verder gaan (^22) 

- 0,0005 afronden op 0,001 dient volgens het cv fout te worden 

  gerekend, maar hier is geen vakinhoudelijke reden voor. Er komt 

  binnenkort een reactie van het CvTE 

max 2 pnt 

 

 

Opgave: Fietsen en energie 

Vr. 9 - kg vergeten (zie artikel “Gelijke monniken, gelijke kappen”) 

- tussen de 40 en 55 kg als antwoord 

- bij gebruik van tabel, tenminste 2 waarden vermelden voor 

  omslagpunt, bijv. bij 54 en 55 kg 

geen aftrek 

-1 

 

Vr. 10 - vergeten x 70 

- 10,5 direct gegeven (3
e
 bolletje) 

- fout aantal uren (moet je in laatste bolletje wel gebruiken) 

- als 2 andere punten gebruikt uit de tabel en daarmee 

  geïnterpoleerd en verkeerd antwoord verkregen 

-1 

geen aftrek 

-1 

-1 

Vr. 11 - tweede bolletje 14/4 en dat consequent volhouden 

      tenzij het eerste bolletje heel expliciet vermeld is 

- als met andere getallenvoorbeelden voor gewicht/afstand gerekend 

0 pnt  

1 pnt 

geen aftrek 

Vr. 12 - proberen is prima, maar moet worden toegelicht, controle is ook 

  goede toelichting 

- als lln goede vergelijkingen opstelt, maar er niets mee doet 

 

 

max 2 pnt 

 

Opgave: Elvis 

Vr. 13 Vanwege onduidelijkheid van de vraag wordt CvTE gevraagd om bij 

deze vraag de volle punten toe te kennen 

 

Vr. 14 - in elke situatie waarbij de leerling uitkomt op 0,16 (of iets anders  

   dan 0,15) 

- als een lln 2 punten afleest en op 0,15 uitkomt 

-1 

 

geen aftrek 

Vr. 15 - 15,5 x 1 bij 4
e
 bolletje -1  

Vr. 16 - laatste bolletje mag apart geteld worden (als hierboven een fout 

  wordt gemaakt) 

 

Vr. 17 Geen opmerkingen  

 

Opgave: Huizenprijzen 

Vr. 18 - Antwoord: 8,75% (dus zonder het woord ‘daling’) 

- Als met 4 periodes gerekend 

- Als consequent met procenten gerekend en goede antwoord 

passabel 

max 3 pnt 

passabel 

Vr. 19 - Als lln 0,3 hebben (augustus afgelezen ipv april) 

- Als 2
e
 en 3

e
 bolletje ernstig fout zijn, dan geen punt voor 4

e
 bolletje 

-1 

 

Vr. 20 Geen opmerkingen  
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Opgave: Huizenprijzen 

Vr. 21 - verwisselen van grens en µ  

- als conclusie alleen maar is: ‘ Ho wordt niet verworpen’  

- eerste bolletje x√100 

max 3 pnt 

-1 

-2 

 

Wiskunde C 

Opgave: Aalscholvers en vis 

Vr. 1 Geen opmerkingen  

Vr. 2 Zie wiskA vr 2  

Vr. 3 - eerste bolletje tot de macht ¼ 

- iets met lineair  

- exponentiële regressie op basis van vier punten 

- exponentiële regressie op basis van twee punten: conform CV 

-1 

0 pnt 

max 2 pnt 

Vr. 4 - table gebruiken met toelichting mag  

Vr. 5 - bij 2
e
 bolletje niet delen door 5 

- 0,66 in formule invullen 

-1 

0 pnt 

 

Opgave: Sociale psychologie 

Vr. 6 Zie wiskA vr 5  

Vr. 7 Zie wiskA vr 6  

Vr. 8 Zie wiskA vr 7  

Vr. 9 Zie wiskA vr 8  

 

Opgave: Fietsen en energie 

Vr. 10 Zie wiskA vr 9  

Vr. 11 Zie wiskA vr 10  

Vr. 12 Geen opmerkingen  

Vr. 13 Zie wiskA vr 11  

Vr. 14 Zie wiskA vr 12  

 

Opgave: Panelen van Panhuysen 

Vr. 15 Geen opmerkingen  

Vr. 16 - als middelste vakje bewust niet meegenomen (moet opgeschreven 

  zijn) 

Max 2 pnt 

Vr. 17 - Er moet een tegenvoorbeeld gegeven zijn  

Vr. 18 Geen opmerkingen  

 

Opgave: Craps 

Vr. 19 - als met aantal mogelijkheden is geteld ipv kansen en er uitleg bij is, 

  bijvoorbeeld in de vorm van een schema voor twee dobbelstenen 

- als je elk ogenpaar maar één keer meetelt, dus bij 7: 3 mogelijk- 

   heden, bij 11: 1 mogelijkheid enz. 

geen aftrek 

max 2 pnt 

Vr. 20 - als P(7) fout gedaan bij 19, en dan dezelfde foute kans gebruikt bij 

  vr. 20, nogmaals fout rekenen 

 

Vr. 21 Geen opmerkingen  

 


