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Correctievoorschrift HAVO 

2021 
tijdvak 1 

wiskunde A 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 

1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

2 Algemene regels 

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 

4a Als bij een vraag doorgerekend wordt met tussenantwoorden die afgerond zijn, en 
dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet 
afgeronde tussenantwoorden, wordt bij de betreffende vraag één scorepunt in 
mindering gebracht. Tussenantwoorden mogen wel afgerond genoteerd worden. 

4b Uitzondering zijn die gevallen waarin door de context wordt bepaald dat 
tussenantwoorden moeten worden afgerond. 

4c De aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het 
eindantwoord bedraagt voor het hele examen maximaal 2 scorepunten. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 

Visus 
 

 1 maximumscore 3 

• Klaas heeft 20 ( 0, 2)
100

 S  1 

• Lidy heeft 20 ( 0,8)
25

 S  1 

• Het antwoord: 0,8 4
0, 2

 , dus 4 (keer zo dichtbij) 1 

 
Opmerking 

Voor het antwoord 100 4
25

  zonder toelichting, maximaal 1 scorepunt 

toekennen. 
 

 2 maximumscore 3 
• De vergelijkingen 0,05 10 M  en 0,3 10 M  moeten worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijkingen kunnen worden opgelost 1 
• De antwoorden: 1,3M  en 0,5M  1 
 
Opmerking 
Als slechts voor één van de twee waarden van S de bijbehorende waarde 
van M is gevonden, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 

 3 maximumscore 3 

• 
75 85

5010


S  1 
• Dit geeft 0,6...S   1 
• Het antwoord: ( 0,6  0,5 , dus) ja 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord is gevonden door het oplossen van de vergelijking 

85
5010 0,5



E

, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 4 maximumscore 3 
• Als M groter wordt, (wordt –M kleiner, dus) wordt S kleiner 1 

• Als S kleiner wordt, wordt 85
50
E  kleiner 1 

• Dan (wordt 85E  kleiner, dus) wordt E kleiner 1 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 5 maximumscore 3 
• 50 85   M E  2 
• 50 85   E M  1 
 
Opmerking 
Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 
1 scorepunt worden toegekend. 
 
 

Klarinet 

 
 6 maximumscore 4 

• De groeifactor per 12 tonen is 880( ) 2
440

  1 

• De groeifactor per toon is 
1

122 ( 1,059...)   1 

• De frequentie van de D-toon is 
51

12440 2
 
 
 
 

 1 

• Het antwoord: 587,3 (Hz) 1 
 
Opmerkingen 

 Als gerekend wordt met 
1

12(880 440) , voor deze vraag maximaal 
2 scorepunten toekennen. 

 Als gerekend wordt met 880 :12
440

, voor deze vraag maximaal 

2 scorepunten toekennen. 

 Als gerekend wordt met 587
440

, voor deze vraag geen scorepunten 

toekennen.  
 

 7 maximumscore 3 
• In de figuur aflezen dat de laagste frequentie tussen 100 en 200 Hz en 

de hoogste frequentie tussen 1000 en 2000 Hz ligt 1 

• De laagste frequentie (D-toon) is 2
587
2

, afgerond 147 (Hz) 1 

• De hoogste frequentie (A-toon) is 880 2 1760   (Hz) 1 
 
Opmerking 
Als gerekend is met de in de vorige vraag berekende frequentie van de  
D-toon, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 8 maximumscore 4 
• De vergelijking 339 20 273 T  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing is 14,3025T  1 
• Het antwoord: ( 31 14,3025 16,6975  , dus) 17 (°C) 1 
 
Opmerking 
Als gerekend is met de temperatuur 31,5025 (°C) die volgens de formule 
hoort bij 349v , hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 9 maximumscore 3 

• Beschrijven hoe de vergelijking 349 440
4


L

 moet worden opgelost 1 

• De oplossing is 0,198...L  (of 4 0,793...L ) (m) 1 

• De frequentie bij 20 °C is 342
4 0,198...

 en dit is afgerond 431 (Hz) 1 

 
Opmerking 
Als gerekend is met uit de formule berekende nauwkeuriger waarden van de 
geluidssnelheid, leidend tot het eindantwoord 432 (Hz), hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores 

De voorsteekpas 
 

 10 maximumscore 3  

• 4 60 3
80


 S   1 

• 0,98 3
2 (1 0,98)




 
W  1 

• Het antwoord: 73,5 (of 74) (minuten) 1 
 

 11 maximumscore 4 
• S = 6, r = 0,95 en a = 0,10 invullen in de formules van pW  en zW   1 

• 3,1...pW   1 

• 62,9...zW  1 
• Het antwoord: (het verschil is) 60 (minuten) 1 
 

 12 maximumscore 4 

• De vergelijking 0,95 6 80
2 (1 0,95) (1 0,95 )




    a
 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing is a = 0,3026… 1 
• Het antwoord: (maximaal) 30,2(%) 1 
 

 13 maximumscore 3 

• 0,95 6
2 (1 0,95) (1 0,95 )




   zW
a

 1 

• Dit geeft 5,7
0,10 (1 0,95 )


 zW

a
 1 

• Het antwoord: 5,7
0,10 0,095


zW

a
 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Nibud Scholierenonderzoek 
 

 14 maximumscore 3 

• De steekproefproportie is 1530 0,469...
3260

   1 

• De grenzen van het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de 

populatieproportie zijn 0, 469...(1 0,469...)0,469... 2
3260


    1 

• Het antwoord: [0,45; 0,49] 1 
 

 15 maximumscore 4 
Een volledig en correct antwoord bevat twee van de drie onderstaande 
manieren met bijbehorende benodigde extra informatie. 
 
Manier 1 
• Met behulp van de effectgrootte, dan heb je voor beide groepen de 

standaardafwijking nodig 2 
 
Manier 2 
• Met behulp van een vergelijking van boxplots, dan heb je voor beide 

groepen het eerste, tweede en derde kwartiel nodig 2 
 
Manier 3 
• Met behulp van het maximale cumulatieve percentageverschil, dan heb 

je voor beide groepen een (relatieve) (cumulatieve) frequentietabel (of 
polygoon) nodig 2 

 
Opmerking 
Voor elk van de manieren mag uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden 
toegekend, met een maximum van in totaal 4 scorepunten.  
 
 

Pagina: 12Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1024-a-21-1-c 11 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 16 maximumscore 2 
• Bij figuur A en figuur C is het gemiddelde gelijk aan de mediaan (omdat 

de verdelingen symmetrisch zijn), dus die vallen af 1 
• Het antwoord: B 1 
 
Opmerking 
Als alleen het antwoord B is gegeven zonder toelichting of met een onjuiste 
toelichting, voor deze vraag geen scorepunten toekennen. 
 

 17 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Als men had gekozen voor 17- en 18-jarigen, dan had men geen of heel 
weinig leerlingen uit havo/vwo klas 3 in de steekproef zitten (en dan zijn de 
inkomens tussen alle onderwijsniveaus niet of niet goed in kaart te brengen). 
 
Opmerking 
Voor deze vraag mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.  
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Vraag Antwoord Scores 

 18 maximumscore 5 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
• De cumulatieve relatieve frequentietabel opstellen 2 
 

 jongens meisjes 
nooit / zelden 16 8 
meestal niet 81 69 
meestal wel 100 98 
vaak / altijd 100 100 

 
• De cumulatieve percentageverschillen zijn achtereenvolgens  

8, 12, 2 en 0 1 
• Max Vcp is dus 12 1 
• (Dit is kleiner dan 20 dus) het verschil is gering 1 

of 

• Een kruistabel van de absolute aantallen maken door de eerste twee en 

de laatste twee rijen samen te nemen geeft 
486 414
114 186
 
 
 

 2 

• phi = 486 186 414 114 0,1...
900 600 600 300

  


  
  2 

• (Dit is kleiner dan 0,2 dus) het verschil is gering 1  
 
Opmerkingen 
 Voor het eerste antwoordelement van het eerste alternatief en het eerste 

en tweede antwoordelement van het tweede alternatief mag voor een 
niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 

 Als in de kruistabel percentages worden gebruikt in plaats van absolute 
aantallen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores 

Postzegels 
 

 19 maximumscore 4 

• De groeifactor per 4 jaar is 64 ( 1, 45...)
44

  1 

• De groeifactor per jaar is 
1
464

44
 
 
 

 1 

• Dit is 1,0982… 1 
• Het antwoord: 9,8(%) 1 
 
Opmerkingen 

 Als gerekend wordt met 
1
4(64 44) , voor deze vraag maximaal 

2 scorepunten toekennen. 

 Als gerekend wordt met 64 : 4
44

, voor deze vraag maximaal 

2 scorepunten toekennen. 
 

 20 maximumscore 4 
• Het aantal brieven/kaarten aflezen: 4,1 (mld) in 2010 en 2,2 (mld) in 

2016 1 

• Van 2010 tot 2016 is de afname 4,1 2,2 ( 0,316...)
6


  (mld) per jaar 1 

• Van 2016 tot 2020 is de afname 0,316... 4 ( 1,266...)   (mld) 1 
• 2,2 1,266... 0,93...  , dus het antwoord is 0,9 (mld) 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen van het aantal brieven/kaarten is een marge van 0,05 (mld) 
toegestaan. 
 

 21 maximumscore 2 
• Als op alle brieven/kaarten 1 postzegel zou zitten, dan zou de opbrengst 

2401 0,69 1656,69   (mln euro) zijn 1 
• De opbrengst is echter hoger (namelijk 1961 (mln euro)), dus moeten er 

brieven/kaarten met meer dan 1 postzegel zijn geweest 1 

of 

• Als op alle brieven/kaarten 1 postzegel zou zitten, dan zouden er 
1961 2842,...
0,69

  (mln) brieven/kaarten beplakt zijn 1 

• Het aantal brieven/kaarten is echter kleiner (namelijk 2401 (mln)), dus 
moeten er brieven/kaarten met meer dan 1 postzegel zijn geweest 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 22 maximumscore 3  
• 1947,44 0,88 2213   1 
• 1,46 2 0,73   en 2,19 3 0,73   1 
• 265,56 0,12 2213   (of 265,56 2213 1947,44  ) 1 
 

 23 maximumscore 3 
• Beschrijven hoe de vergelijking 

0,73 1947,44 1,46 2,19 (265,56 ) 1877      x x  kan worden opgelost 1 
• De oplossing is 172,8...x  1 

• 172,8... 100 7,8...
2213

  , dus het antwoord is 8(%) 1 

 
 

Fijnstofemissie 
 

 24 maximumscore 6 
• In 1990 was de totale fijnstofemissie (in miljoenen grammen) 

103 200 0,08 16 800 0,58 ( 18 000)      1 
• In 2014 was het aantal gereden kilometers (in miljoenen) door het 

personenvervoer 103 200 2 ( 206 400)   en door het goederenvervoer 
16 800 3 ( 50 400)   1 

• In 2014 was de fijnstofemissie per kilometer personenvervoer (in 
miljoenen grammen) 0,08 0,003 24 ( 0,008)    1 

• In 2014 was de fijnstofemissie per kilometer goederenvervoer (in 
miljoenen grammen) 240,58 0,91 ( 0,06031...)    1 

• In 2014 was de totale fijnstofemissie (in miljoenen grammen) 
206 400 0,008 50 400 0,06031... ( 4691,...)     1 

• De procentuele afname in de periode 1990-2014 is dan 
18 000 4691,... 100

18 000


 , dus het antwoord is 74(%) 1 
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Compensatiescore 

   25 maximumscore 22 
Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld  
onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele  
examen maximaal 2 scorepunten.  
Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan  
2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe. 
 Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het aantal

in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe.
Voorbeeld:
U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in mindering
gebracht. Ken dan bij deze component een compensatiescore van 3 toe.

 Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een
compensatiescore van 0 toe.

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. 
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 4 juni te 
accorderen.  

Ook na 4 juni kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
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6 Bronvermeldingen 

Klarinet 
foto bron: Shutterstock stockillustratie-id: 435397051, fotograaf Emanuele Ravecca 

De voorsteekpas 
foto bron: https://www.walibi.be 

Fijnstofemissie: 
foto bron: Shutterstock stockillustratie-id: 351015344, fotograaf Alexander Ishchenko 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2021 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 

4a Als bij een vraag doorgerekend wordt met tussenantwoorden die afgerond zijn, en 
dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet- 
afgeronde tussenantwoorden, wordt bij de betreffende vraag één scorepunt in 
mindering gebracht. Tussenantwoorden mogen wel afgerond genoteerd worden. 

4b Uitzondering zijn die gevallen waarin door de context wordt bepaald dat 
tussenantwoorden moeten worden afgerond. 

4c De aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het 
eindantwoord bedraagt voor het hele examen maximaal 2 scorepunten. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 

Lichaamslengte 
 

 1 maximumscore 4 
• De grafiek gaat door bijvoorbeeld (3, 98)  en (10,143)  1 

• De richtingscoëfficiënt is 
143 98 ( 6,42...)

10 3





 1 

• Het startgetal is 98 3 6, 42... ( 78,71...)     1 
• 6, 4 78,7 L t  1 
 
Opmerking 
Het scorepunt van het eerste antwoordelement alleen toekennen als de 
afgelezen lichaamslengten hoogstens 2 cm afwijken van de lichaamslengte 
in de figuur én de bijbehorende richtingscoëfficiënt in het interval 
[5,1 ; 7,7]  ligt. 
 

 2 maximumscore 4 
• 19t  invullen geeft een lengte van 183, 4...  (centimeter) 1 
• Het invullen van een voldoende grote waarde van t geeft (afgerond) een 

waarde van 184,9 (centimeter) 2 
• Een jongen groeit dus nog 1,5 (centimeter) 1 

of 

• 19t  invullen geeft een lengte van 183, 4...  (centimeter) 1 
• Voor grote waarden van t nadert 0,57t  tot 0 1 
• Voor de rest van de redenering waaruit volgt dat jL  tot 184,9 

(centimeter) nadert 1 
• Een jongen groeit dus nog 1,5 (centimeter) 1 
 
Opmerking 
Voor het eerste antwoordalternatief geldt: als een waarde van t wordt 
ingevuld die een lengte geeft van (afgerond) 184,8 (centimeter), hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen; als een waarde van t wordt 
ingevuld die een lengte geeft in het interval van (afgerond) 184,1 tot en met 
184,7 (centimeter) voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 3 maximumscore 3 
• Het verschil in lengte is m jL L  1 

• Beschrijven hoe het maximum van m jL L  kan worden berekend  1 
• Het maximale lengteverschil is 2,5 (centimeter)  1 
 
 

Veiligheidsmonitor 
 

 4 maximumscore 3 
• (Het steekproefpercentage is 26% dus) de steekproefproportie is 0,26 1 
• Invullen in de formule voor het 95%-betrouwbaarheidsinterval: 

0,26 (1 0,26)0,26 2
111000
 

   1 

• Het antwoord: [0, 257 ; 0, 263]  1 
 

 5 maximumscore 5 
• De marge moet kleiner zijn dan 0,05 1 
• 55 500n   1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 2 0,05
55 500

 
S  kan worden opgelost 1 

• De oplossing is 5,88...S  1 
• De standaardafwijking is dus hoogstens 5,8 1 
 

 6 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord: 
Dit wordt veroorzaakt doordat de drie groepen niet even groot zijn. 
 
Opmerking 
Voor deze vraag mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend. 
 

 7 maximumscore 3 
• Een kruistabel 1 
 
 wel sociale overlast geen sociale overlast 

zeer sterk stedelijk 4590 20 632 

niet stedelijk 1052 18 430 
 

• 4590 18 430 20 632 1052
25 222 5642 39 062 19 482

  


  
phi  1 

• 0,19...phi  ; (dit ligt tussen –0,2 en 0,2) dus het verschil is gering 1 
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Verdubbelingstijd van geld 
 

 8 maximumscore 3 
• De vergelijking 1,015 2t  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 46,56 (jaar) 1 
 
Opmerking 
Er mag ook gewerkt worden met een concreet beginbedrag. 
 

 9 maximumscore 4 
• Bij een toename van het rendement van 2,5% naar 3,0% hoort een 

afname van de verdubbelingstijd van 28,07 23, 45  ( 4,62 ) (jaar) 1 

• Dat is 4,62
5

 ( 0,924 ) (jaar) per 0,1% verhoging van het rendement 1 

• Bij een toename van 2,5% naar 2,9% hoort dus een afname van de 
verdubbelingstijd van 4 0,924  ( 3,696 ) (jaar) 1 

• 28,07 3,696 24,374  , dus de gevraagde verdubbelingstijd is 
24,37  (jaar) 1 

 
 10 maximumscore 3 

• Een schets van een afnemend dalende grafiek passend bij de tabel 1 
• Een schets van de lijn tussen twee opeenvolgende punten van die 

grafiek 1 
• Dus: een lineaire benadering van de verdubbelingstijd is hoger dan de 

precieze verdubbelingstijd 1 
 

 11 maximumscore 2 
• Uit de tabel blijkt bijvoorbeeld 2 35 70   en 5 14, 21 71,05   1 
• P V  is niet constant (dus is er niet precies sprake van een omgekeerd 

evenredig verband) 1 

of 

Verdubbeling van 2P  geeft 4P , maar halvering van 35 geeft niet 
17,67 (dus is er niet precies sprake van een omgekeerd evenredig verband). 
 
Opmerking 
Voor het tweede antwoordalternatief mag voor een niet volledig juist 
antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 
 

Pagina: 26Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag Antwoord Scores 

HA-1024-a-21-2-c 9 lees verder ►►►

 12 maximumscore 3 

• De verdubbelingstijd is volgens de vuistregel 69
3,0

 ( 23  jaar) 1 

• Het verschil met de verdubbelingstijd V uit de tabel is 23, 45 23  
( 0, 45 ) (jaar) 1 

• Het antwoord: 12 0, 45 5, 4  , dus 5 (maanden) 1 
 

 13 maximumscore 2 
De gevraagde vuistregel is: Deel (het getal) 69 door de verdubbelingstijd 
(in jaren). (De uitkomst is het rendement dat nodig is om in de gegeven 
verdubbelingstijd het vermogen te verdubbelen.) 
 
Opmerking 
Voor deze vraag mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend. 
 
 

Online dating met wiskunde 
 

 14 maximumscore 3 
• Bij een mogelijke partner van 32 jaar: 

21 0,02 310 ( 6,60...)A     1 

• Bij een mogelijke partner van 37 jaar: 
21 0,02 210 ( 8,31...)A     1 

• Het verschil in aantrekkingskracht is ( 8,31... 6,60...  ) 1,7 1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat 3 L  of 2 L  invult, leidend tot het antwoord 1,7, 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 15 maximumscore 3 
• Als L groter wordt, dan wordt 2L  ook groter 1 
• 21 0,03 L  wordt dus kleiner 1 

• Dus wordt 
21 0,0310 L   (en dus de aantrekkingskracht op het onderwerp 

‘leeftijd’) ook kleiner 1 
 

 16 maximumscore 3 
• Bijvoorbeeld: voor 0L , 1L , 2L  geldt respectievelijk 10A , 

9,33...A , 7,58...A   1 
• De eerste groeifactor is 0,93...  en de tweede groeifactor is 0,81...   1 
• Deze zijn niet gelijk aan elkaar, dus er is geen exponentieel verband 

tussen L en A 1 
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 17 maximumscore 3 
• Neem bijvoorbeeld 3 0A  1 

• Bij formule 4 is 
1 1

10 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10( 0 ) 0 0E A A A A A A A A A             

(dus is Bianca geen geschikte partner) 1 
• Het antwoord: formule 4  1 
 
Opmerking 
Het is niet nodig te controleren dat formule 3 een waarde van E oplevert 
die groter is dan 0. 
 

 18 maximumscore 3 
• Voor Lizette is 3E  1 
• Voor Sarah is 5E  1 
• De standaardafwijking van de aantrekkingskrachten van Sarah is 0 en 

dit is kleiner dan 4 (of: de spreiding van de aantrekkingskrachten van 
Sarah is kleiner dan die van Lizette) (dus is degene met de kleinste 
standaardafwijking in het geheel de aantrekkelijkste voor Harry) 1 

 
 

Bevolkingsgroei 
 

 19 maximumscore 4 

• De groeifactor over de periode 1965-2018 is 2,4
5,0

 ( 0, 48 ) 1 

• De groeifactor per jaar is 

1
532, 4

5,0
 
 
 

 ( 0,9862... ) 1 

• Het gemiddelde aantal kinderen in 2035 is 172,4 0,9862...  ( 1,89... ) 1 
• Het antwoord: 1,9 (kinderen) 1 
 
Opmerkingen 

 Als gerekend wordt met 
1
53(2,4 5,0) , voor deze vraag maximaal 

2 scorepunten toekennen. 

 Als gerekend wordt met 2,4 : 53
5,0

, voor deze vraag maximaal 

2 scorepunten toekennen. 
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 20 maximumscore 3 
• Uit figuur 1: 7,8 (miljard mensen) en uit figuur 2: 140 (miljoen 

geboorten) 1 

• Berekend moet worden 140 000 000
7 800 000 000

 ( 0,0179... ) 1 

• 0,0179... 1000 17,9...  , dus het antwoord is 18 1 
 
Opmerking 
De wereldbevolking mag worden afgelezen met een marge van 0,1 miljard 
mensen, het aantal geboorten met een marge van 1 miljoen. 

 
 21 maximumscore 5 

• Het opstellen van een lineair verband voor het geboortecijfer: 
0,06 14  G t  (met t het aantal jaren na 2060) 1 

• Het opstellen van een lineair verband voor het sterftecijfer: 
0,04 9,8 S t  (met t het aantal jaren na 2060) 1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 0,06 14 0,04 9,8   t t  kan worden 
opgelost 1 

• Dit geeft 42t   1 
• Het antwoord: (in het jaar) 2102 1 

of 

• De bevolkingsgroei stopt als het verschil tussen het geboortecijfer en 
het sterftecijfer gelijk is aan 0 1 

• Het verschil is in de laatste 20 jaar gedaald van 14,0 9,8 4, 2   tot 
12,8 10,6 2, 2   1 

• Dus per jaar is het verschil gedaald met 4,2 2,2 0,1
20


  1 

• Het duurt dus nog 2,2 22
0,1

  jaar (vanaf 2080) 1 

• Het antwoord: (in het jaar) 2102 1 
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Regenpijpen: dunne of dikke? 
 

 22 maximumscore 9 
• Links is de hoeveelheid af te voeren regen 1,8 4 25 0,6 108     (l/min); 

rechts is dat 1,8 11,5 25 1 517,5     (l/min) 1 
 
De berekeningen voor een van de twee typen pijpen, bijvoorbeeld de dunne: 
• 2( 0,02 70 ) 98  C  (l/min) 1 
• Op grond van de capaciteit per pijp zijn 2 pijpen voor links en 6 pijpen 

voor rechts nodig 1 
• Op grond van de lengte van de dakgoot zijn 3 pijpen voor links en 

3 pijpen voor rechts nodig 1 
• Er moeten dus 3 pijpen voor links en 6 pijpen voor rechts worden 

gekocht 1 
• De benodigde lengte is 3 5 6 3 33     (m), dus de kosten zijn 

33 9 297   (euro) 1 
 
• De berekeningen voor het andere type pijp, in dit geval de dikke 2 

 2( 0,02 100 ) 200  C  (l/min) 
 Op grond van de capaciteit per pijp zijn 1 pijp voor links en 3 pijpen 

voor rechts nodig. 
 Op grond van de lengte van de dakgoot zijn 2 pijpen voor links en 

2 pijpen voor rechts nodig. 
 Er moeten dus 2 pijpen voor links en 3 pijpen voor rechts worden 

gekocht. 
 De benodigde lengte is 2 5 3 3 19     (m). 
 De kosten zijn 19 13 247   (euro). 

 
• Pietersma moet dus het dikke type kiezen 1 
 
Opmerkingen 
 De berekening van het type pijp waarbij de minste fouten zijn gemaakt, 

moet worden beoordeeld volgens de antwoordelementen 2 tot en met 6. 
 Bij het zevende antwoordelement voor elke fout 1 scorepunt in 

mindering brengen, tot een maximum van 2 scorepunten. 
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Compensatiescore 
 

              23 maximumscore 20 
 Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld  
 onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele  
 examen maximaal 2 scorepunten.  
 Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan  
 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe. 

 Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het aantal  
in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe.  

        Voorbeeld:  
       U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in mindering  
  gebracht. Ken dan bij deze component een compensatiescore van 3 toe.  

 Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een 
compensatiescore van 0 toe.  

 
 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van de alfabetische eerste vijf kandidaten voor wie het tweede-tijdvak-

examen de eerste afname is én  
 de scores van alle herkansende kandidaten. 
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor 
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 28 juni te accorderen.  
 
Ook na 28 juni kunt u nog tot en met 1 juli gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
derde tijdvak 
Ook in het derde tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw derde-tijdvak-kandidaten de scores 
uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
Regenpijpen: dunne of dikke? 
figuur 1 bron bewerkt naar: Shutterstock stockillustratie-id: 300575285, fotograaf Anton Mezinov 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2021 
tijdvak 3 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 

4a Als bij een vraag doorgerekend wordt met tussenantwoorden die afgerond zijn, en 
dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet- 
afgeronde tussenantwoorden, wordt bij de betreffende vraag één scorepunt in 
mindering gebracht. Tussenantwoorden mogen wel afgerond genoteerd worden. 

4b Uitzondering zijn die gevallen waarin door de context wordt bepaald dat 
tussenantwoorden moeten worden afgerond. 

4c De aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het 
eindantwoord bedraagt voor het hele examen maximaal 2 scorepunten. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 

Portieprijs 
 

 1 maximumscore 3 

• De vuilprijs is 55
4

 ( 13,75 ) (€/kg) 1 

• De schoonprijs is 13,75 2,6  ( 35,75 ) (€/kg) 1 
• 35,75 0, 2 7,15  , dus de portieprijs is (€) 7,15 1 
 

 2 maximumscore 3 

• De (maximale) schoonprijs is 10005
250

  ( 20,00 ) (€/kg) 1 

• De (maximale) vuilprijs is 20
1,6

 ( 12,50 ) (€/kg) 1 

• Sven wil voor de hele vis (maximaal) 12,50 6 75 (€)   betalen 1 

of 

• Van de 6 (kg) houdt hij 1
1,6

 deel schoongemaakte zalm over,  

ofwel 3,75 (kg) 1 

• Dat zijn 3,75
0,25

 ( 15 ) porties 1 

• Sven wil voor de hele vis (maximaal) 15 5 75 (€)   betalen 1 
 

 3 maximumscore 6 

• De gast betaalt per gram tong 23,00 2,00
300
  (= 0,07) (€) 1 

• De tong kost het restaurant per gram 46,00
1000

 (= 0,046) (€) en de tonijn 

kost het restaurant per gram 27,60
1000

 (= 0,0276) (€) 1 

• De verdiensten per gram tong zijn 0,07 0,046  (= 0,024) (€) 1 
• De gast moet per gram tonijn (minstens) 0,0276 0,024 0,0516   (€) 

betalen 1 
• Sven moet de tonijn voor (minstens) ( 0,0516 250 2,00 14,90   , dus)  

(€) 14,90 op de menukaart zetten 2 
 
Opmerking 
Voor het vijfde antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 
1 scorepunt worden toegekend. 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 4 maximumscore 3 
• Als V twee keer zo groot wordt, dan wordt ook S twee keer zo groot 1 
• Als S twee keer zo groot wordt, dan wordt ook P twee keer zo groot 1 
• Dus: P wordt twee keer zo groot als V twee keer zo groot wordt 1 

of 

• Er is een (recht) evenredig verband tussen S en V 1 
• Er is ook een (recht) evenredig verband tussen P en S 1 
• Dus: als V twee keer zo groot wordt, wordt S ook twee keer zo groot en 

dus wordt P ook twee keer zo groot 1 
 

 5 maximumscore 3 

• 1000
2,6 150

GA 



 1 

• 2,56...A G   1 
• 0,39G A   1 

of 

• 1000
2,6 150

GA 



 1 

• 2,6 150 1000A G     1 
• 0,39G A   1 
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Vraag Antwoord Scores 

Extreem hoogwater 
 

 6 maximumscore 2 
• Aflezen: 500f   1 
• (dit is 500 keer per 10 000 jaar, dus) het antwoord: 5 (keer per 100 jaar) 1 
 

 7 maximumscore 3 

• De groeifactor per 2 meter is 1 ( 0,0016...)
600

  1 

• De groeifactor per meter is 
1
21

600
 
 
 

 1 

• Het antwoord: 0,0408 1 
 
Opmerkingen 

 Als gerekend wordt met 
1
2(1 600)  of 

1
2(600 1) , voor deze vraag 

maximaal 1 scorepunt toekennen. 

 Als gerekend wordt met 1 : 2
600

, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt 

toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 8 maximumscore 4 
• De vergelijking 1

20,041W   moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing is 0, 21...W   1 
• Het antwoord: 0,2 (m)  1 

of 

• Bijvoorbeeld, op basis van het punt (3, 600) moet de vergelijking 
68,8 10 0,041 300W    worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing is 3, 22...W   1 
• 3, 22 3 0, 22...  , dus het antwoord is 0,2 (m)  1 

of 

• Het kiezen van twee punten op de lijn van Hoek van Holland waarvan 
de overschrijdingsfrequenties een factor 2 verschillen 1 

• Bijvoorbeeld, bij 600f   is 3,00W   en bij 300f   is 3, 2W   2 
• 3, 2 3,00 0, 2  , dus het antwoord is 0,2 (m) 1 
 
Opmerkingen 
 Er mag zijn doorgerekend met de in de vorige vraag berekende niet-

afgeronde waarde van de groeifactor. 
 Bij het aflezen van de waarden van W is de toegestane afleesmarge 

0,05 m. 
 Voor het tweede antwoordelement van het derde antwoordalternatief 

mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden 
toegekend. 

 
 9 maximumscore 3 

• De verticale afstand tussen de grafieken van HvH en VL moet gelijk 
zijn aan één macht van 10 1 

• In de figuur op de uitwerkbijlage de bijbehorende afstand van 2 cm 
aangeven 1 

• Het antwoord: 4,6 (of 4,5 of 4,7) (m) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Schooltevredenheidsonderzoeken 
 

 10 maximumscore 4 
• De breedte van het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het 

populatiegemiddelde is 4
674
S

  (of de halve breedte is 2
674
S

 ) 1 

• De vergelijking 4 ( 7,35 7,13) 0,22
674
S

     (of 2 0,11
674
S

  ) moet 

worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: ( S  ) 1,428 1 
 
Opmerking 
Voor een berekening uitgaande van (bijvoorbeeld) 4 0, 22S   maximaal 
1 scorepunt toekennen. 
 

 11 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
• Tevredenheid in 2018 kleiner dan in 2017 (of bewering leerlingenraad): 

de schoolscores op alle onderwerpen zijn in 2018 lager dan in 2017 1 
• Tevredenheid in 2018 groter dan in 2017 (of bewering schoolleiding): 

de ranking van de school is op alle onderwerpen in 2018 beter dan in 
2017 1 

 
 12 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij de mediaan hoort een ranking van 133 1 
• Bij een normale verdeling zou een schoolscore die lager is dan het 

gemiddelde een ranking van meer dan 133 moeten opleveren 1 
• De schoolscore (7,68) van Het Gelder ligt onder het gemiddelde (van 

7,75), maar heeft juist een ranking van minder dan 133 (namelijk 105) 
(, dus de schoolscore kan niet normaal verdeeld zijn) 1 

 
 13 maximumscore 3 

• 569 81 105 369
674 938 186 450

phi   


  
  1 

• 0,03...phi   1 
• (0,03… < 0,2, dus) het verschil is gering 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 14 maximumscore 5 
• De cumulatieve frequentietabel opstellen met daarin de cumulatieve 

percentageverschillen 2 

 leerlingen (%) ouders (%) Vcp 
zeer oneens 1 2 1 
oneens 2 5 3 
zowel eens als oneens 9 17 8 
eens 58 62 4 
zeer eens 100 100 0 

 
• Om een max Vcp van meer dan 20(%) te krijgen moet het percentage bij 

‘zowel eens als oneens’ meer dan 12(%) toenemen 1 
• 0,12 500 60   1 
• Het antwoord: (minimaal) 61 1 
 
Opmerkingen 
 Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist 

antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 
 Als niet met een cumulatieve frequentietabel wordt gewerkt, voor deze 

vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 
 

Museumcijfers 
 

 15 maximumscore 3 
• In Groningen wonen 5,83721 keer 100 000 inwoners 1 

• De museumdichtheid van Groningen is 17 2,9...
5,83721

   1 

• (De museumdichtheid van heel Nederland is 2,47, dus) de 
museumdichtheid van Groningen is hoger dan die van heel Nederland  1 
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Vraag Antwoord Scores 

 16 maximumscore 3 
• Voor een museumdichtheid van minstens 2,47 moeten er minstens 

4,04068 2, 47 9,98...   musea zijn 1 
• (Het aantal musea is een geheel getal, dus) het aantal musea moet 

minstens 10 zijn 1 
• Het antwoord: (minstens) (10 4  ) 6 (musea) 1 

of 

• Het maken van een tabel van 
4,04068

A  (met A het aantal musea) 1 

• 9A   geeft 2,22… (voldoet niet), 10A   geeft 2,47… (voldoet wel) 1 
• Het antwoord: (minstens) (10 4  ) 6 (musea) 1 

of 
• Beschrijven hoe de oplossing 9,98...A   van de vergelijking  

2, 47
4,04068

A
  gevonden kan worden (met A het aantal musea) 1 

• (Het aantal musea A is een geheel getal, dus) A moet minstens 10 zijn 1 
• Het antwoord: (minstens) (10 4  ) 6 (musea) 1 
 

 17 maximumscore 4 
• De toename per 5 jaar is 1 299 650 805 594  ( 494 056 ) 1 

• De toename per jaar is dus 494 056
5

 ( 98 811, 2  of 98 811)  1 

• Er moeten na 1 januari 2016 meer dan 2 000 000 1 299 650  ( 700 350 ) 
Museumkaarthouders bijkomen 1 

• Dit duurt 700 350 7,08...
98 811,2

  (jaar), dus het antwoord is 2023 1 

 
 18 maximumscore 4 

• Totaal aantal museumbezoeken in 2016 is 8,5 ( 32,6...)
0, 26

  (miljoen) 1 

• Totaal aantal museumbezoeken in 2011 is 4, 2 ( 21)
0,20

  (miljoen) 1 

• 32,6... 21 100
21


 (= 55,6…(%))  1 

• Het antwoord: 56(%) 1 
 
Opmerking 
Als is vermenigvuldigd met 0,74 respectievelijk 0,80, voor deze vraag 
maximaal 2 scorepunten toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 19 maximumscore 4 
Een redenering als: 
• Een schets van een lineaire afname bij manier 1 1 
• Een schets van een exponentiële afname bij manier 2 1 
• Met hetzelfde begin- en eindpunt ligt de grafiek van het lineair dalend 

verloop altijd boven het exponentieel dalend verloop 1 
• Het antwoord: manier 1 1 

of 

• Bij manier 1 gaat het om een lineaire afname 1 
• Bij manier 2 gaat het om een exponentiële afname 1 
• Uitgaande van hetzelfde begin- en eindpunt zal de grafiek van een 

lineair dalend verloop altijd boven een exponentieel dalend verloop 
liggen 1 

• Het antwoord: manier 1 1 
 
Opmerking 
Als in de eerste twee antwoordelementen van beide antwoordalternatieven 
niet duidelijk is vermeld dat het om afname gaat, voor deze vraag maximaal 
2 scorepunten toekennen. 
 

 20 maximumscore 4 
• De vergelijking 0, 25 ( )S S E    (of een gelijkwaardige vergelijking) 

moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing is 18,6...t    1 
• Het antwoord: 2035 1 

of 
• Bij t = 18 geldt 423,9...S   en 1236E   (in totaal 1659,9… (mln 

euro)) 1 
• Bij t = 18 is het percentage inkomsten uit subsidies  

423,9... 100 25,5...
1659,9...

  (%) 1 

• Bij t = 19 geldt 419,6...S   en 1276E   (in totaal 1695,6… (mln 
euro)) 1 

• Bij t = 19 is het percentage inkomsten uit subsidies  
419,6... 100 24,7...

1695,6...
  (%), dus het antwoord is 2035 1 

 
Opmerking 
Als in het eerste antwoordalternatief niet met de juiste vergelijking wordt 
gerekend, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

Harderwijk-Roosendaal 
 

 21 maximumscore 7 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
• E hoort zeker bij rit 2, want dit is de enige rit waarvan in de tabel 

zichtbaar is dat het aantal nog te rijden km is toegenomen ergens tijdens 
de rit 1 

• A hoort dan zeker bij rit 3, want dit is de enige rit waarvan in de tabel 
zichtbaar is dat er twee verschillende tijdstippen zijn met hetzelfde 
aantal nog te rijden km 1 

• Bij een gemiddelde snelheid van 90 km/uur duurt de rit  
144 1,6
90

  uur = 1 uur en 36 minuten 1 

• D hoort dus zeker bij rit 1, want dit is de enige rit die 1 uur en 36 
minuten duurt 1 

• Bij rit 5 worden de eerste 72 km in 49 minuten afgelegd en de  
tweede 72 km in 44 minuten 1 

• C hoort dus bij rit 5 1 
• B blijft over, dus B hoort bij rit 4 1 

of 

• E hoort zeker bij rit 2, want dit is de enige rit waarvan in de tabel 
zichtbaar is dat het aantal nog te rijden km is toegenomen ergens tijdens 
de rit 1 

• A hoort dan zeker bij rit 3, want dit is de enige rit waarvan in de tabel 
zichtbaar is dat er twee verschillende tijdstippen zijn met hetzelfde 
aantal nog te rijden km 1 

• De eerste 72 km worden bij rit 1, 4 en 5 in respectievelijk 46, 47 en 
49 minuten afgelegd, terwijl de tweede 72 km in respectievelijk  
50, 47 en 44 minuten worden afgelegd 1 

• C hoort dus bij rit 5 1 
• Bij een gemiddelde snelheid van 90 km/uur duurt de rit  

144 1,6
90

  uur = 1 uur en 36 minuten 1 

• D hoort dus zeker bij rit 1, want dit is de enige rit die 1 uur en 36 
minuten duurt 1 

• B blijft over, dus B hoort bij rit 4 1 

of 
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Vraag Antwoord Scores 

• E hoort zeker bij rit 2, want dit is de enige rit waarvan in de tabel 
zichtbaar is dat het aantal nog te rijden km is toegenomen ergens tijdens 
de rit 1 

• A hoort dan zeker bij rit 3, want dit is de enige rit waarvan in de tabel 
zichtbaar is dat er twee verschillende tijdstippen zijn met hetzelfde 
aantal nog te rijden km 1 

• De eerste 72 km worden bij rit 1, 4 en 5 in respectievelijk 46, 47 en 
49 minuten afgelegd, terwijl de tweede 72 km in respectievelijk  
50, 47 en 44 minuten worden afgelegd 1 

• C hoort dus bij rit 5 1 
• De gemiddelde snelheid gedurende de eerste 9 minuten van rit 4 is 

9
60

144 124 133,3...
 km/uur (of: in de eerste 9 minuten van rit 4 is  

20 km afgelegd. Er is dus harder gereden dan 120 km/uur want dit komt 
overeen met 20 km in 10 minuten) 1 

• B hoort dus bij rit 4 1 
• D blijft over, dus D hoort bij rit 1 1 

of 

• E hoort zeker bij rit 2, want dit is de enige rit waarvan in de tabel 
zichtbaar is dat het aantal nog te rijden km is toegenomen ergens tijdens 
de rit 1 

• A hoort dan zeker bij rit 3, want dit is de enige rit waarvan in de tabel 
zichtbaar is dat er twee verschillende tijdstippen zijn met hetzelfde 
aantal nog te rijden km 1 

• Bij een gemiddelde snelheid van 90 km/uur duurt de rit  
144 1,6
90

  uur = 1 uur en 36 minuten 1 

• D hoort dus zeker bij rit 1, want dit is de enige rit die 1 uur en 36 
minuten duurt 1 

• De gemiddelde snelheid gedurende de eerste 9 minuten van rit 4 is 

9
60

144 124 133,3...
 km/uur (of: in de eerste 9 minuten van rit 4 is  

20 km afgelegd. Er is dus harder gereden dan 120 km/uur want dit komt 
overeen met 20 km in 10 minuten) 1 

• B hoort dus bij rit 4 1 
• C blijft over, dus C hoort bij rit 5 1 
 
Opmerkingen 
 Als rit 3 aan A is gekoppeld voordat rit 2 aan E is gekoppeld, hiervoor 

1 scorepunt in mindering brengen. 
 Bij de koppelingen van de zinnen B, C en D aan een rit moeten de 

eerste 2 koppelingen worden toegelicht. Dus zonder deze toelichtingen 
mogen de laatste 5 scorepunten niet worden toegekend. 

 Alleen bij de overblijvende zin is geen toelichting vereist. 
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Vraag Antwoord Scores 

Compensatiescore 
 

 22 maximumscore 19 
Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals 
bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor 
het hele examen maximaal 2 scorepunten. 
Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan  
2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een 
compensatiescore toe. 
 Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het 
 aantal in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe. 
 Voorbeeld: 
 U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in 
 mindering gebracht. Ken dan bij deze component een 
 compensatiescore van 3 toe. 
 Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een 
 compensatiescore van 0 toe. 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 12 juli. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
Portieprijs 
foto bron: Shutterstock stockvector-id: 144123028 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout.  
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een 
aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.  
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.  
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede 

corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.  
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 

4a Als bij een vraag doorgerekend wordt met tussenantwoorden die afgerond zijn, en 
dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet 
afgeronde tussenantwoorden, wordt bij de betreffende vraag één scorepunt in 
mindering gebracht. Tussenantwoorden mogen wel afgerond genoteerd worden. 

4b Uitzondering zijn die gevallen waarin door de context wordt bepaald dat 
tussenantwoorden moeten worden afgerond. 

4c De aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het 
eindantwoord bedraagt voor het hele examen maximaal 2 scorepunten. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Stil asfalt 

 
 1 maximumscore 4 

• Voor 80d =  is I = ( 0,180 910 ⋅ − = ) 0,1  1 
• Voor 74d =  is I = ( 0,1 74 910 ⋅ − = ) 0,025...  1 

• De procentuele verandering is 0,025... 0,1 100(%)
0,1

−
⋅  1 

• Het antwoord: 75(%) 1 

of 

• Voor 80d =  is I = ( 0,180 910 ⋅ − = ) 0,1  1 
• Voor 74d =  is I = ( 0,1 74 910 ⋅ − = ) 0,025...  1 
• 0,025...  is 25% van 0,1  1 
• Het antwoord: 75(%) 1 
 
Opmerking 
Voor het antwoord ‒75(%) geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 2 maximumscore 2 

• 77,0 73,7
84

a −
=  1 

• Het antwoord: 0,039a =  1 
 
Opmerking 
Als a is gevonden door de vergelijking 77 84 73,7a= ⋅ +  op te lossen, hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 3 maximumscore 3 
• De vergelijking 0,1(0,04 73,7) 910 0,058t+ − =   moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 98 (maanden) 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Homeopathische middelen 
 

 4 maximumscore 3 
• Voor de C-reeks gelden verdunningen van 1 : 100 1 
• Er is 100 100 100 100 100 100⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  keer verdund  1 
• Het antwoord: het (1/)1 000 000 000 000e (of (1/)1012e) deel 1 
 
Opmerking 
Als gerekend wordt met 100 6⋅ , voor deze vraag maximaal 1 scorepunt 
toekennen. 
 

 5 maximumscore 3 

• De groeifactor is 99,9981
100

 − = 
 

0,00002 1 

• 2 10,00002
100 000 50 000

 
= = 

 
  1 

• Dit is (een verdunning van) 1 : 50 000 (, dus op de puntjes moet staan 
50 000) 1 

of 

• Na elke verdunning is er ( )100 99,998− =  0,002(%) oertinctuur over 1 

• Dit is (een verdunning van) 1001:
0,002

 1 

• Dit is gelijk aan 1 : 50 000 (, dus op de puntjes moet staan 50 000) 1 
 

 6 maximumscore 3 

• 2100 10=  en 11 10
10

−=  1 

• ( )2 110 10
n

P −= ⋅   (of ( )110 10
n n− −= ) 1 

• 210 10 nP −= ⋅ , dus 210 nP −=   1 

of 

• 2100 10=  en 1 1
10 10

n n

n
  = 
 

 1 

• 2 110
10nP = ⋅  1 

• 
210

10nP = , dus 210 nP −=   1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 4 
• D12 geeft een verhouding van 1 : 1012 1 
• 2,5 miljoen liter is 6 92,5 10 1000 2,5 10⋅ ⋅ = ⋅  ml 1 

• De genoemde verhouding is ( )90,05 : 20 2,5 10⋅ ⋅  1 

• Dat komt overeen met een verhouding van 1 : 1012  (dus de bewering 
klopt) 1 

of 

• D12 geeft een verhouding van 1 : 1012 1 

• 0,05 ml is 0,05 0,00005
1000

=  l 1 

• Het aantal waterdruppels in 20 olympische zwembaden is gelijk aan 
620 2,5 10

0,00005
⋅ ⋅  1 

• Dat is gelijk aan 1210  en dus is de verhouding (van het volume van één 
waterdruppel tot het volume van 20 olympische zwembaden) gelijk aan 
1 : 1012  (dus de bewering klopt) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Examenanalyse  
 

 8 maximumscore 4 
• Bij een normale verdeling heeft 2,5% van de kandidaten een score die 

meer dan tweemaal de standaardafwijking lager ligt dan het gemiddelde 1 
• 2,5% van 950 = 23,75 (of 23 of 24) 1 
• De scores moeten lager zijn dan 22,5 2 6,9 8,7− ⋅ =  1 
• Aflezen uit de tabel of figuur 1: er zijn 24 kandidaten met een score 

lager dan 8,7 (dus evenveel als je bij de normale verdeling zou 
verwachten) 1 

of 

• De scores moeten lager zijn dan 22,5 2 6,9 8,7− ⋅ =  1 
• Aflezen uit de tabel of figuur 1: er zijn 24 kandidaten met een score 

lager dan 8,7 1 

• 24 100
950

⋅ (%) 2,5...=  (%) 1 

• Dit is evenveel als je bij de normale verdeling zou verwachten 1 
 

 9 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit figuur 2 blijkt dat de modus 39 (scorepunten) is 1 
• In de tabel is de mediaan te vinden waar de cumulatieve frequentie 

(voor het eerst minstens) de helft van 45 813 (of: 22 907) is 1 
• Dit is het geval bij 36 (scorepunten)  1 
• Dus het verschil is 3 (scorepunten) 1 
 
Opmerking 
Voor de berekening van de modus en de mediaan mag ook van alleen de 
tabel of alleen figuur 2 gebruikgemaakt worden. 
 

 10 maximumscore 3 
• 5530 kandidaten haalden een cijfer lager dan 5,5 1 

• Het percentage kandidaten met een onvoldoende was 5530 100(%)
45 813

⋅   1 

• Dit is 12,…(%) (, dus iets meer dan de helft van 22,8(%)) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 3 

• Hier moet de formule (1 )2 p pp
n
−

± ⋅  worden gebruikt 1 

• Dit geeft 
( )217 217

950 950217
950

1
2

950
⋅ −

± ⋅  ( 0, 2284... 0,0272...= ± ) 1 

• Het antwoord: [ ]20,1; 25,6 (%) 1 

of 

• Hier moet de formule (1 )2 p pp
n
−

± ⋅  worden gebruikt 1 

• Dit geeft ( )0,228 1 0,228
0,228 2

950
⋅ −

± ⋅  ( 0, 228 0,0272...= ± ) 1 

• Het antwoord: [ ]20,1; 25,5 (%) (of [ ]20,0; 25,6 (%)) 1 
 

 12 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een puntenwolk (of spreidingsdiagram) 1 
• Hiervoor zijn (de resultaten van) de kandidaten nodig die in beide 

groepen zitten 1 
• Per kandidaat zijn de scores van beide vakken nodig 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

File voorkomen 
 

 13 maximumscore 3 
• Het invullen van 93v =  in de formule 1 
• Dit geeft 59,...A =  (meter) 1 
• (De afstand tussen de twee auto’s is maar 50 meter, dus) hij houdt niet 

minimaal de veilige afstand aan 1 

of 

• Het oplossen van de vergelijking 50 0,14
188

vv  = ⋅ + 
 

  1 

• Dit geeft 84,6...v =  (km per uur) 1 
• De auto’s rijden harder en bij een hogere snelheid hoort een hogere 

veilige afstand, dus hij houdt niet minimaal de veilige afstand aan 1 
 
Opmerking 
Als in het tweede antwoordalternatief de waarde van v is afgerond op 
85 (km per uur), hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 14 maximumscore 3 

• Als v groter wordt, wordt 
188

v  ook groter 1 

• Dan wordt 0,14
188

v
+  ook groter 1 

• (De factor v in de formule van A wordt groter en) dus wordt 

0,14
188

vv  ⋅ + 
 

 ook groter (dus de veilige afstand wordt groter als de 

snelheid toeneemt) 1 
 

 15 maximumscore 3 
• 4,50W A= +   1 

• 
2

0,14
188
vA v= +  1 

• Dus 20,01 0,14 4,50W v v= + +  (of 20,01 0,14 4,5W v v= + + ) 1 
 

 16 maximumscore 3 
• Bepaald moet worden voor welke waarde van v bij C een maximum 

optreedt 1 
• Beschrijven hoe deze waarde van v bepaald kan worden  1 
• Het antwoord: 36 (km per uur) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 4 

• De vergelijking 2
1000 2500

4,5 0,09 0,0035
v

v v
=

+ +
 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Dit geeft (v = 18,… of) 70,...v =   1 
• Het antwoord: 70 (km per uur)  1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat alleen 18,...v =  als oplossing in het derde antwoordelement 
geeft, maximaal 2 scorepunten voor deze vraag toekennen. 
 

 18 maximumscore 3 

• C = ( 2
1000 130

4,5 0,09 130 0,0035 130
⋅

=
+ ⋅ + ⋅

) 1725,...  (auto’s per uur) 1  

• Dit komt overeen met 1725,... 143,...
12

=  auto’s per 5 minuten 1 

• Binnen het tijdsinterval 7.15-7.20 (uur) moesten de automobilisten voor 
het eerst een lagere snelheid gaan aanhouden 1 

 
Opmerking 
Als de kandidaat als antwoord het tijdsinterval geeft waarvoor de 
cumulatieve frequentie voor het eerst 1725,… is, voor deze vraag maximaal 
1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pasteurisatie 
 

 19 maximumscore 3 
• Als 90% afsterft, blijft 10% van de bacteriën in leven 1 
• Aflezen van het tijdsverschil bij twee geschikte waarden, bijvoorbeeld 

bij 300 miljoen en 30 miljoen 1 
• Het antwoord: 1 (minuut) 1 
 

 20 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juiste grafiek: 

 

 
 
• Bij de diameters 40, 60, 80, 100, 120 en 140 horen de verhittingstijden 

53, 88, 133, 183, 240 en 305 (minuten) 2  
• Bij beide assen de juiste variabele of de juiste eenheid of beide noteren  1 
• De bijbehorende punten in de figuur tekenen en ze vloeiend verbinden 1 
 
Opmerkingen 
− De verhittingstijden mogen worden afgelezen met een marge van 

5 minuten.  
− Als de afgelezen verhittingstijden niet zijn opgeschreven, maar wel juist 

zijn getekend, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
− Als de diameter verticaal en de verhittingstijd horizontaal uitgezet is, 

hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
− De grafiek mag ook uitsluitend vanaf diameter 40 tot en met diameter 

140 zijn getekend. 
− Als de grafiek is doorgetrokken naar (0, 0), hiervoor geen scorepunten 

in mindering brengen.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 3 
• 4,5 cm = 45 mm 1 
• 20,7 45 0,0089 45V = ⋅ + ⋅   1 
• Het antwoord: 50 (minuten) 1 
 

 22 maximumscore 4 
• 2,5 uur is 150 minuten 1 
• De vergelijking 20,7 0,0089 150d d+ =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: (maximaal) 96 (mm) 1 
 
 

Autodiefstal 
 

 23 maximumscore 6 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
• Aflezen: het aantal gestolen personenauto’s in 2005 is 13 750 1 
• De toename per jaar van het aantal personenauto’s is 

7 930 000 6 550 000 115 000
12
−

=  1 

• De (gemiddelde) jaarlijkse toename van het aantal gestolen 
personenauto’s is 0,0015 115 000 172,5⋅ =    1 

• Aflezen: het aantal gestolen personenauto’s in 2013 is 12 000 1 

• Het duurt nog 13 750 10,1...
17

12 000
2,5
−

=  (jaar) 1 

• Het antwoord: 2024 1 

of 

• Aflezen: het aantal gestolen personenauto’s in 2005 is 13 750 1 
• De toename per jaar van het aantal personenauto’s is 

7 930 000 6 550 000 115 000
12
−

=  1 

• Een formule voor het aantal personenauto’s A is: 
6 550 000 115 000A t= +  (met 0t =  in 2001) 1 

• De vergelijking ( )0,0015 6 550 000 115 000 13 750t⋅ + =  moet worden 
opgelost 1 

• Dit geeft 22,7...t =  1 
• Het antwoord: 2024 1 

of 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• Aflezen: het aantal gestolen personenauto’s in 2005 is 13 750 1 
• (Berekend moet worden in welk jaar het totaal aantal personenauto's 

gelijk is aan) 13 750 9170 000
0,0015

=  (personenauto’s) (of nauwkeuriger) 1 

• De toename per jaar van het aantal personenauto’s is 
7 930 000 6 550 000 115 000

12
−

=  1 

• De toename van het aantal personenauto’s moet gelijk zijn aan 
9170 000 7 930 000 1 240 000− =  1 

• Die stijging duurt nog 1 240 000 10,7...
115 000

=  (jaar) (of nauwkeuriger) 1 

• Het antwoord: 2024 1 
 
Opmerkingen 
− Het aantal gestolen auto’s mag worden afgelezen met een marge van 250. 
− Om de toename per jaar te berekenen mogen ook andere waarden uit de 

tabel gekozen zijn.  
− In het eerste antwoordalternatief mag de jaarlijkse toename van het 

aantal gestolen auto’s op een geheel getal afgerond worden. 
 
 

Compensatiescore 
 

 24 maximumscore 21 
Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld 
onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele 
examen maximaal 2 scorepunten. 
Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan  
2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een 
compensatiescore toe. 
• Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het 
 aantal in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe. 
 Voorbeeld: 
 U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in 
 mindering gebracht. Ken dan bij deze component een 
 compensatiescore van 3 toe. 
• Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een 
 compensatiescore van 0 toe. 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 mei.  
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 24 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
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HA-1024-a-19-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2019-1 
 

wiskunde A havo  
 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,  
 
Bij het centraal examen wiskunde A havo: 
 
 
Op pagina 13, bij vraag 20 moet bij de derde deelscore 
 
• De bijbehorende punten in de figuur tekenen en ze vloeiend verbinden  1 
 
vervangen worden door: 
 
• Het tekenen van de grafiek        1 
 
en 
 
de volgende twee Opmerkingen moeten worden toegevoegd: 
 
− Als een kandidaat de waarden van de verhittingstijden opgeschreven heeft en hierbij 

fouten heeft gemaakt, maar de verhittingstijden wel juist getekend heeft, hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen. 

− Bij het eerste antwoordelement voor elk foutief getekend punt of fout in de 
opgeschreven verhittingswaarden 1 scorepunt in mindering brengen tot een 
maximum van 2 scorepunten. 

 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A havo. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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Correctievoorschrift HAVO 

2019 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout.  
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een 
aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.  
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.  
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede 

corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.  
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 

 HA-1024-a-19-2-c 4 lees verder ►►► 
 

Pagina: 68Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regel(s) vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht.

4a Als bij een vraag doorgerekend wordt met tussenantwoorden die afgerond zijn, en 
dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet-
afgeronde tussenantwoorden, wordt bij de betreffende vraag één scorepunt in 
mindering gebracht. Tussenantwoorden mogen wel afgerond genoteerd worden.

4b Uitzondering zijn die gevallen waarin door de context wordt bepaald dat 
tussenantwoorden moeten worden afgerond.

4c De aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het 
eindantwoord bedraagt voor het hele examen maximaal 2 scorepunten.  
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Kieviten 

 
 1 maximumscore 4 

• De groeifactor per jaar is 0,97 1 
• De groeifactor per 20 jaar is 200,97  1 
• De groeifactor per 20 jaar is 0,543… 1 
• Het antwoord: 46(%) 1 
 
Opmerking 
Als gerekend wordt met 0,97 20⋅ , voor deze vraag 1 scorepunt toekennen. 
 

 2 maximumscore 4 
• De vergelijking 0,95 0,5t =  (t in jaren, t = 0 in 2010) moet worden 

opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing: t = 13,5… (jaar) 1 
• Het antwoord: in 2024 1 

of 

• De vergelijking 0,95 0,5t =  (t in jaren, t = 0 in 2010) moet worden 
opgelost 1 

• 130,95 0,51...=   1 
• 140,95 0,48...=   1 
• Het antwoord: in 2024 1 
 

 3 maximumscore 4 
• In dat jaar (1992) is het aantal kieviten 130 000 1 
• De trendlijn geeft aan 80 000 1 

• De afwijking is 130 000 80 000 100
80 000

−
⋅ (%) 1 

• Het antwoord: 63(%) 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen is een marge van 2000 kieviten toegestaan. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 HA-1024-a-19-2-c 6 lees verder ►►► 
 

Pagina: 70Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 4 
• De aantallen aflezen, in 2000: 80 000 en in 2015: 69 000 (kieviten) 1 

• De afname per jaar is 80 000 69 000 733,...
15
−

=  (kieviten) 1 

• In 2021 zijn er dus 70 000 – 6 · 733,… (kieviten) 1 
• Het antwoord: 66 000 (kieviten) 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen is een marge van 2000 kieviten toegestaan. 
 
 

Slaaponderzoek bij de San 
 

 5 maximumscore 2 
 

 
 
Het juiste punt in het spreidingsdiagram aangeven. 
 
Opmerking 
Als in plaats van het correcte punt het punt meteen rechts van het juiste 
punt is gemarkeerd, voor deze vraag 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 3 
• De spreidingsbreedte van inT  is (24 1,5) 20,9 4,6+ − =  (uur) 1 
• De spreidingsbreedte van uitT  is 7,8 4,9 2,9− =  (uur) 1 

• 4,6 1,58...
2,9

= , dus het antwoord is 1,6 1 

 
Opmerkingen 
− De tijdstippen mogen afgelezen worden met een marge van 0,1 uur. 
− De beide spreidingsbreedtes mogen ook uitsluitend met behulp van 

opmeten zijn bepaald. 
 

 7 maximumscore 4 
Een voorbeeld van een juist antwoord: 
• Conclusie I: de punten liggen niet op of rond een schuine lijn (of 

kromme) (dus is er geen verband tussen inT  en uitT ) 2 
• Conclusie II: voor een normale verdeling zouden er in het midden meer 

punten moeten liggen dan aan de randen en dat is niet zo (dus inT  is niet 
normaal verdeeld)  2 

 
Opmerking 
Voor beide antwoordelementen mag voor een niet volledig juist antwoord 
1 scorepunt worden toegekend. 
 

 8 maximumscore 4 
• Als hij om 21 uur naar bed zou gaan mag hij pas vanaf 6 uur opstaan, als 

hij om 22 uur naar bed zou gaan mag hij pas vanaf 7 uur opstaan 1 
• Het tekenen van de lijn door (21, 6) en (22, 7) 1 
• Het inzicht dat het aantal punten boven of op de lijn geteld moet worden 1 
• Het antwoord: 3 (nachten)  1 
 
Opmerkingen 
− Voor het antwoord 11 (of 10) (nachten), doordat het aantal punten boven 

of op de lijn door (21, 5) en (22, 6) is geteld, maximaal 3 scorepunten 
toekennen.  

− Als door middel van het berekenen van de slaaptijd bij een aantal 
verschillende punten tot het antwoord 3 (nachten) is gekomen, zonder dat 
dit voor alle punten is berekend of zonder een sluitend argument waarom 
het juiste antwoord 3 is, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten 
toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 4 
Een voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Bij I: de boxen overlappen elkaar niet, dus je kunt inderdaad op grond 

van figuur 3 concluderen dat het verschil groot is 2 
• Bij II: gemiddeldes kun je niet aflezen in een boxplot, dus je kunt deze 

conclusie niet trekken op grond van figuur 3 2 
 
Opmerkingen 
− De argumentatie en de conclusie moeten met elkaar in 

overeenstemming zijn. 
− Voor beide antwoordelementen mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten 

worden toegekend. 
 
 

Bandbreedte 
 

 10 maximumscore 3 
• Aflezen op hoogte B = 300: 500 Mbit duurt 1,7 (seconden) 1 
• Aflezen op hoogte B = 300: 1000 Mbit duurt 3,3 (seconden) 1 
• Het antwoord: (3,3 – 1,7 =) 1,6 (seconden) 1 
 
Opmerkingen 
− Bij het aflezen van de verwerkingstijden is een marge van 0,1 seconde 

toegestaan. 
− Het verschil in verwerkingstijd bij B = 300 mag ook uitsluitend met 

behulp van opmeten zijn bepaald. 
 
 

 11 maximumscore 3 

• De formule is van de vorm constante
=B

T
  1 

• Het invullen van een punt op de grafiek, bijvoorbeeld constante500
2

=   1 

• Het antwoord: 1000B
T

=  1 

 
 12 maximumscore 3 

• Doorsneegebruikers: 900 (Mbit/dag) in maand 4 van jaar 2017 1 
• Achterblijvers: 900 (Mbit/dag) in maand 8 van jaar 2019 1 
• Het antwoord: 2 jaar en 4 maanden 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen is een marge van 1 maand toegestaan.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 5 
• Het aflezen van twee punten per grafiek 1 
• Het berekenen van de jaarlijkse groeifactor voor de achterblijvers 1 
• Het berekenen van de jaarlijkse groeifactor voor de vernieuwers 1 
• De constatering dat deze (bij benadering) hetzelfde zijn 1 
• De conclusie dat (daarmee ook de jaarlijkse groeipercentages gelijk zijn 

en) de lezer dus ongelijk heeft 1 

of 

• Het aflezen van twee punten per grafiek over een interval van gelijke 
breedte 1 

• Het berekenen van de groeifactor voor de achterblijvers over dit 
interval 1 

• Het berekenen van de groeifactor voor de vernieuwers over dit interval 1 
• De constatering dat deze (bij benadering) hetzelfde zijn 1 
• De conclusie dat daarmee ook de jaarlijkse groeipercentages gelijk zijn 

en de lezer dus ongelijk heeft 1 

of 

• In de figuur lopen de lijnen van de achterblijvers en de vernieuwers 
evenwijdig 2 

• Bij evenwijdige lijnen op enkellogaritmisch papier is er sprake van 
gelijke (jaarlijkse) groeifactoren (of groeipercentages) 2 

• De conclusie: de lezer heeft ongelijk 1 
 
Opmerking 
In het derde antwoordalternatief mogen voor het eerste en tweede 
antwoordelement elk uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Nierfunctie 
 

 14 maximumscore 3 

• Thomas: ( )(140 45) 78 96,29...
0,81 95

GFR − ⋅
= =

⋅
 1 

• Julia: ( )(140 45) 690,85 72,40...
0,81 95

GFR − ⋅
= ⋅ =

⋅
 1 

• Het antwoord: ( 96,29... 72,40...− = ) 24 (ml per minuut) 1 
 

 15 maximumscore 3 
• L wordt groter, (dus de teller van de breuk wordt kleiner,) dus hierdoor 

zou de GFR kleiner worden  1 
• De GFR wordt groter, dus dit betekent dat K kleiner wordt 1 
• Bij een kleinere hoeveelheid kreatinine hoort een betere nierfunctie 1 
 

 16 maximumscore 3 

• (140 40) 80
0,81

GFR
K

− ⋅
=

⋅
 1 

• 8000 1
0,81

GFR
K

= ⋅  1 

• 19877GFR K −= ⋅  1 
 

 17 maximumscore 4 
• Voor Klaas geldt: 1,154 0,20332 788 95 33 ( 84,17...)GFR − −= ⋅ ⋅ =  1 

• De vergelijking (140 33) 84,17...
0,81 95

G− ⋅
=

⋅
 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 61 (kg) 1 
 

 18 maximumscore 4 
• De vergelijking 1,154 0,20324 329 56 60K − −⋅ ⋅ =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing is K = 89,6… 1 
• Het antwoord: (maximaal) 89 (micromol per liter) 1 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Elektrisch rijden 

19 maximumscore 6 
Voor benzine of diesel: 
• In 2020 zijn er 7725 (7725 7482) 7968+ − =  (× 1000 personenauto’s) 1 

Voor lpg (gas): 
• In 2020 zijn er 165 (203 165) 127− − =  (× 1000 personenauto’s) 1 

Voor elektrisch en hybride gezamenlijk: 

• De groeifactor per 4 jaar is 211( 3,01...)
70

= 1 

• In 2020 zijn er 211 3,01... 636,...⋅ =  (× 1000 personenauto’s) 1 

De conclusie: 
• Het gezamenlijk aandeel elektrische en hybride personenauto’s in 2020

is dan 636,... 100 7,2...(%)
7968 127 636,...

⋅ =
+ +

1 

• Het gezamenlijk aandeel elektrische en hybride personenauto’s in 2020
zal dus ten minste 5,2% zijn 1 

Compensatiescore 

20 maximumscore 17 
Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals 
bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor 
het hele examen maximaal 2 scorepunten. 
Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan  
2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een 
compensatiescore toe. 
• Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het

aantal in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe. 
Voorbeeld: 
U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in 
mindering gebracht. Ken dan bij deze component een 
compensatiescore van 3 toe. 

• Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een
compensatiescore van 0 toe. 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 juni.  
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HA-1024-a-19-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2019-2 
 

wiskunde A havo  
 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,  
 
Bij het centraal examen wiskunde A havo: 
 
 
Op pagina 7, bij vraag 4 moet  
 
• De aantallen aflezen, in 2000: 80 000 en in 2015: 69 000 (kieviten) 1 

• De afname per jaar is 80 000 69 000 733,...
15


  (kieviten) 1 

• In 2021 zijn er dus 70 000 – 6 · 733,… (kieviten) 1 
• Het antwoord: 66 000 (kieviten) 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen is een marge van 2000 kieviten toegestaan. 
 
vervangen worden door: 
 
• De aantallen aflezen, in 2000: 80 000 en in 2015: 69 000 (kieviten) 1 

• De afname per jaar is 80 000 69 000 733,...
15


  (kieviten) 1 

• In 2021 zijn er dus 69 000 – 6 · 733,… (kieviten) 1 
• Het antwoord: 65 000 (kieviten) 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen is een marge van 2000 kieviten toegestaan. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A havo. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
 
 

Pagina: 77Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1024-a-18-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout.  
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een 
aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.  
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.  
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede 

corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.  
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht.

4a Als bij een vraag doorgerekend wordt met tussenantwoorden die afgerond zijn, en 
dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet-
afgeronde tussenantwoorden, wordt bij de betreffende vraag één scorepunt in 
mindering gebracht. Tussenantwoorden mogen wel afgerond genoteerd worden.

4b Uitzondering zijn die gevallen waarin door de context wordt bepaald dat 
tussenantwoorden moeten worden afgerond.

4c De aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het 
eindantwoord bedraagt voor het hele examen maximaal 2 scorepunten.  
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Brandgevaar 

 
 1 maximumscore 3 

• V is minimaal 0 en maximaal 100 1 

• De minimale waarde is A
0 27 24 0,3

20 10
I −

= + =   1 

• De maximale waarde is A
100 27 24 5,3
20 10

I −
= + =   1 

 
 2 maximumscore 5 

• De vergelijking A 2I =  (of de ongelijkheid A 2I < ) moet worden 
opgelost 1 

• Dit is de vergelijking 35 27 2
20 10

T−
+ =   1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing is 24,5T =   1 
• Het antwoord: temperaturen hoger dan 24,5 (°C) 1 
 
Opmerkingen 
− Voor het antwoord ‘temperaturen vanaf 24,5 (°C)’ 1 scorepunt in 

mindering brengen. 
− Voor het antwoord ‘temperaturen hoger dan of gelijk aan 25 (°C)’ geen 

scorepunten in mindering brengen. 
− Voor het vermelden van een bovengrens T = 44,5 (°C) (bij A 0I = ) geen 

scorepunten in mindering brengen. 
− Als is gerekend met AI = 1,9 (of  AI = 1,99), hiervoor 1 scorepunt in 

mindering brengen. 
 

 3 maximumscore 3 

• Als T constant is, verandert 27
10

T−  niet 1 

• Als V afneemt, (neemt 
20
V  af en dus) neemt AI  af 1 

• Als AI  afneemt, neemt het risico op bosbrand toe 1 
 

 4 maximumscore 4 
• 43

C (216 2,84 43 1,12 ) 0,97I T= − ⋅ + ⋅  1 

• 43
C (93,88 1,12 ) 0,97I T= + ⋅  1 

• C 0,30 25,34I T= +  (of C 25,34 0,30I T= + ) 2 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 5 
• Bij 35V =  geldt A 1,95I =  1 
• Dus het risico is volgens de Angström Index zeer groot 1 
• Bij 35V =  geldt C 49,7...I =  1 
• Dus het risico is volgens de Chandler Burning Index zeer klein 1 
• De conclusie: het is mogelijk 1  

of 

• Er moet volgens de Angström Index gelden 0,05 0,2 2V + <   1 
• Met een berekening laten zien dat dan geldt 36V <   1 
• Bij 35V =  geldt C 49,7...I =  1 
• Dus het risico is volgens de Chandler Burning Index zeer klein 1 
• De conclusie: het is mogelijk 1 

of 

• Er moet volgens de Angström Index gelden 0,05 0,2 2V + <   1 
• Met een berekening laten zien dat dan geldt 36V <   1 
• Er moet volgens de Chandler Burning Index gelden 

(244 2,84 ) 0,97 50VV− ⋅ <  1 
• Met een berekening laten zien dat dan geldt 34,9...V >  1 
• De conclusie: het is mogelijk 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Referentiewaarden 
 

 6 maximumscore 3 
• Ongeveer 95% van de waarnemingen bij een normale verdeling ligt 

tussen µ − 2σ  en µ + 2σ  1 
• Bij 95% van de gezonde vrouwen ligt het aantal rode bloedcellen tussen 

4,0 en 5,3 (biljoen per liter) 1 
• Hieruit volgt: 4 keer de standaardafwijking is 

( 5,3 4,0− = ) 1,3 (biljoen per liter), dus het antwoord:  
1,3( )
4

=  0,3 (biljoen per liter)  1 

of 

• Ongeveer 95% van de waarnemingen bij een normale verdeling ligt 
tussen µ − 2σ  en µ + 2σ  1 

• Het gemiddelde is ( 5,3 4,0
2
+

= ) 4,65 (biljoen per liter) 1 

• Hieruit volgt: 2 keer de standaardafwijking is ( 4,65 4,0− = ) 0,65 

(biljoen per liter), dus het antwoord: ( 0,65
2

= ) 0,3 (biljoen per liter) 1 

 
 7 maximumscore 4 

• Hier moet de effectgrootte worden bepaald 1 
• Het gemiddelde bij gezonde mannen is 9,8 en het gemiddelde bij 

gezonde vrouwen is 8,8 1 

• 9,8 8,8 1,6...
0,5(0,6 0,6)

E −
= =

+
 1 

• De conclusie: (dit is groter dan 0,8 dus) het verschil is groot 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De aardbeving van l’Aquila 
 

 8 maximumscore 3 
• Het verschil in kracht is ( 6,3 3,3− = ) 3 1 
• Er komt (ongeveer) 330  keer zoveel energie vrij 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 27 000 1 
 

 9 maximumscore 5 
• Voor de nachtelijke beving geldt ( )6,3 80,06 32 1,8... 10E = ⋅ = ⋅  1 

• 9% hiervan is ( )6,3 70,09 0,06 32 1,6... 10⋅ ⋅ = ⋅  1 

• De vergelijking 6,30,06 32 0,09 0,06 32R⋅ = ⋅ ⋅  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 5,6 1 
 

 10 maximumscore 3 
• Het tekenen van twee punten, bijvoorbeeld (1;1,92)  en 10(8 ; 6,6 10 )⋅  2 
• Het tekenen van een rechte lijn door deze punten 1 
 
Opmerking 
Bij één foutief getekend punt 1 scorepunt in mindering brengen; als beide 
punten fout zijn, voor deze vraag geen scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

BMR 
 

 11 maximumscore 2 
• 10 77 5 25 6,25 188 5BMR = ⋅ − ⋅ + ⋅ +   1 
• Het antwoord: 1825 (kcal) 1 
 

 12 maximumscore 3 
• Zijn BMR neemt met 10 5 50⋅ =  (kcal) af vanwege het gewicht 1 
• Zijn BMR neemt met (5 1 )⋅ = 5 (kcal) af vanwege de leeftijd 1 
• Het antwoord: (50 5 )+ = 55 (kcal) 1 
 
Opmerking 
Als voor G en J uitsluitend getallenvoorbeelden gekozen zijn, voor deze 
vraag geen scorepunten toekennen. 
 

 13 maximumscore 3 
• 10 5 30 6,25 5 2000G L⋅ − ⋅ + ⋅ + =  1 
• 10 6,25 2145G L⋅ = − ⋅ +  1 
• Het antwoord: 0,6 214,5G L= − ⋅ +  (dus 0,6a = −  en 214,5b = ) 1 

of 

• Het kiezen van twee getallenparen ( , )L G , bijvoorbeeld (160;114,5)  en 
(200; 89,5)   1 

• 89,5 114,5
200 160

a −
=

−
 (= –0,625), dus het antwoord: 0,6a = −   1 

• 114,5 0,625 160 214,5b = + ⋅ =  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 3 
 

 
 
• Voor minimaal twee waarden van L de bijbehorende waarden van G 

berekenen (of andersom), waarbij geldt 10 5 30 6,25 5 1800G L⋅ − ⋅ + ⋅ + =  2 
• De grafiek 1 

of 

• Als de BMR 200 hoger is, moet gelden dat de waarde van G 20 kg meer 
is bij dezelfde waarde van L, want 10 20 200⋅ =   1 

• De grafiek ligt 20 (kg) hoger dan de grafiek die hoort bij 1600BMR =   1 
• De grafiek 1 
 

 15 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juiste uitwerking: 

• Uit 2, 2W G= ⋅  volgt 
2, 2
W G=  1 

• Uit 0,033H L= ⋅  volgt 
0,033

H L=   1 

• 10 5 6,25 5
2,2 0,033
W HBMR Y= ⋅ − ⋅ + ⋅ +  1 

• Het antwoord: 10 4,5
2,2

=  en 6, 25 189, 4
0,033

=  (of  

4,5 5 189,4 5BMR W Y H= ⋅ − ⋅ + ⋅ + ) 1 
 
Opmerking 
Als gerekend wordt met 2,2G W= ⋅  en 0,033L H= ⋅ , voor deze vraag 
maximaal 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Lunchen 
 

 16 maximumscore 3 
• 100 5,6 94,4(%)− =  1 

• 7318 100 7752,1...
94,4

⋅ =  (, dus 7752 (kassabonnetjes)) 1 

• Het antwoord: (2 7752 )⋅ = 15 504 (dollar)  1 
 
Opmerking 

Als het aantal kassabonnetjes is berekend met 105,6 7318
100

⋅ , voor deze 

vraag maximaal 1 scorepunt toekennen. 
 

 17 maximumscore 3 
• Het cumulatieve percentage bij 1000 kcal is ongeveer 58(%) 1 
• Ongeveer (100 – 58 =) 42% van de klanten bestelt meer dan 1000 kcal 1 
• Het antwoord: tex-mex 1 
 

 18 maximumscore 3 

• Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 336857 2
3857

± ⋅
 
 1 

• De ondergrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 846,… (kcal) 1 
• Het antwoord: nee (, de aanbevolen hoeveelheid van 750 kcal ligt er 

niet in) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste aspecten: 
− Het onderzoek is alleen gehouden onder volwassenen die in hun 

lunchpauze ergens gaan lunchen (terwijl er ook volwassenen zullen zijn 
die hun eigen lunch meenemen of helemaal niet lunchen).   

− Het onderzoek is alleen gehouden onder volwassenen in New York 
City.  

− Het onderzoek is alleen gehouden in lunchzaken die op hun website 
calorie-informatie hadden staan.  

 
per juist aspect 1 
 

 20 maximumscore 4 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
• (De stelling is een bewering over de omvang van het verschil tussen 

twee groepen op een kwantitatieve variabele, dus) de effectgrootte kan 
gebruikt worden 1 

• Het berekenen van de effectgrootte: 766 713 0,1...
0,5 (301 584)

E  −
= = ⋅ + 

 1 

• Het verschil is gering 1 
• De stelling wordt dus niet ondersteund door de gegevens in tabel 2 1 

of 

• Bij de laatste kolom van tabel 2 een kruistabel maken, bijvoorbeeld 
99 469
285 952
 
 
 

  1 

• phi = –0,06… 1 
• Het verschil is gering 1 
• De stelling wordt dus niet ondersteund door de gegevens in tabel 2 1 
 
Opmerking 
Als in de kruistabel percentages worden gebruikt in plaats van absolute 
aantallen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Voetafdruk 
 

 21 maximumscore 8 
• Voor de gemiddelde voetafdruk per persoon geldt de eerste jaren 

2,85 0,11V t= − ⋅  (met t het aantal jaren na 2010) 1 
• Voor de wereldbevolking (in miljarden) geldt 6,9 1,007tW = ⋅  1 
• Een tabel maken van V en V W⋅  1 
• Voor 14t =  is V nog niet 1,20 en is V W⋅  voor het eerst kleiner dan 10 2 
• Een tabel maken van 1,20 W⋅  1 
• Voor 27t =  is 1, 20 W⋅  voor het laatst kleiner dan 10 (of: voor 28t =  is 

1, 20 W⋅  voor het eerst groter dan 10) 1 
• Het antwoord: van 2024 tot en met 2037 (is de totale voetafdruk minder 

dan 10 miljard mha) 1 

of 

• Voor de gemiddelde voetafdruk per persoon geldt de eerste jaren 
2,85 0,11V t= − ⋅  (met t het aantal jaren na 2010) 1 

• Deze formule geldt tot en met 2,85 1,20 15
0,11

t −
= =  (dus tot en met 2025) 1 

• Voor de wereldbevolking (in miljarden) geldt 6,9 1,007tW = ⋅  1 
• De vergelijking (2,85 0,11 ) 6,9 1,007 10tt− ⋅ ⋅ ⋅ =  moet worden opgelost 1 
• Dit geeft 13,9...t =  1 
• Voor 15t >  moet de vergelijking 1,20 6,9 1,007 10t⋅ ⋅ =  worden opgelost 1 
• Dit geeft 27,0...t =  1 
• Het antwoord: van 2024 tot en met 2037 (is de totale voetafdruk minder 

dan 10 miljard mha) 1 

of 

• Voor de wereldbevolking (in miljarden) geldt 6,9 1,007tW = ⋅  (met t het 
aantal jaren na 2010) 1 

• Een tabel maken van de gemiddelde voetafdruk per persoon V, tot 
minimaal 28t =   2 

• Een tabel maken van V W⋅ , tot minimaal 28t =  2 
• Voor 14t =  is V W⋅  voor het eerst kleiner dan 10  1 
• Voor 27t =  is V W⋅  voor het laatst kleiner dan 10 (of: voor 28t =  is 

V W⋅  voor het eerst groter dan 10) 1 
• Het antwoord: van 2024 tot en met 2037 (is de totale voetafdruk minder 

dan 10 miljard mha) 1 
 
 
 
 

Pagina: 91Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1024-a-18-1-c 15 lees verder ►►► 
 

Compensatiescore 
 

               22 maximumscore 19  
 Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld  
 onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele  
 examen maximaal 2 scorepunten.  
 Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan  
 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe. 

• Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het aantal  
in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe.  

        Voorbeeld:  
       U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in mindering  
  gebracht. Ken dan bij deze component een compensatiescore van 3 toe.  

• Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een 
compensatiescore van 0 toe.  

 
 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 1 juni. Meteen 
aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 1 juni kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2018 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout.  
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een 
aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.  
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.  
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede 

corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.  
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regel(s) vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht.

4a Als bij een vraag doorgerekend wordt met tussenantwoorden die afgerond zijn, en 
dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet-
afgeronde tussenantwoorden, wordt bij de betreffende vraag één scorepunt in 
mindering gebracht. Tussenantwoorden mogen wel afgerond genoteerd worden.

4b Uitzondering zijn die gevallen waarin door de context wordt bepaald dat 
tussenantwoorden moeten worden afgerond.

4c De aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het 
eindantwoord bedraagt voor het hele examen maximaal 2 scorepunten.  
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 HA-1024-a-18-2-c 6 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Voedingsmiddelen 

 
 1 maximumscore 3 

• Het indexcijfer van vlees in 2006 is 109 1 

• De procentuele verandering in deze periode is 9 100(%)
109

⋅  1 

• Het antwoord: 8(%) 1 

of 

• Het indexcijfer van vlees in 2006 is 109 1 

• Het indexcijfer van vlees in 2010 is 118; het is 118
109

 keer zo groot 

geworden (of: de procentuele verandering in deze periode is 
118 109 100(%)

109
−

⋅ ) 1 

• Het antwoord: 8(%) 1 

of 

• Het indexcijfer van vlees in 2006 is 109 1 
• Het indexcijfer van vlees in 2010 is 118; stel dat de prijs van vlees in 

2000 € 10 is, dan is de prijs van vlees in 2006 € 10,90 en in 2010 

€ 11,80; het is 11,80
10,90

 keer zo groot geworden (of: de procentuele 

verandering in deze periode is 11,80 10,90 100(%)
10,90
−

⋅ ) 1 

• Het antwoord: 8(%) 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Het indexcijfer van groenten in 2005 is 103 en in 2010 is dat 109 1 

• Dat is per jaar een (gemiddelde) toename van 109 103 1,2
2010 2005

−
=

−
  1 

• Het antwoord: 109 11 1,2 122+ ⋅ ≈  1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 4 
• De groeifactor per 20 jaar is 3 1 

• De groeifactor per jaar is 
1
203  1  

• Dit is 1,056… 1 
• Het antwoord: 6(%) 1 

of 

• De vergelijking 2015 45g⋅ =  moet worden opgelost  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1  
• 1,056...g =  1 
• Het antwoord: 6(%) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Besmettelijke ziektes 
 

 4 maximumscore 3 

• Als p  groter wordt, wordt 
100

p  groter 1 

• 1
100

p
−  wordt dus kleiner 1 

• Dus wordt 1
100

pB  ⋅ − 
 

 kleiner (en dus wordt vB  kleiner) 1 

 
 5 maximumscore 3 

• De vergelijking 2,2 1 1
100

p ⋅ − = 
 

 moet worden opgelost  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Dit geeft 54,5...p = , dus het antwoord: (minimaal) 55(%) 1 
 

 6 maximumscore 5 
• Zonder vaccinaties is in week 46 het aantal personen met griep 

61000 2,2⋅  ( 113 380= ) 1 

• Er geldt v
142,2 1 1,892

100
B  = ⋅ − = 

 
 1 

• Met vaccinaties is in week 46 het aantal personen met griep 
61000 1,892⋅  ( 45 870= ) 1 

• 
6 6

6
1000 2,2 1000 1,892 100

1000 2,2
⋅ − ⋅

⋅
⋅

(%) (minder personen met griep) 1 

• Het antwoord: 60(%) (minder personen met griep) 1 
 
Opmerking 
Wanneer herhaaldelijk met de groeifactor wordt vermenigvuldigd en 
telkens op helen wordt afgerond, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 4 

• 1 1
100

pB  = ⋅ − 
 

 1 

• 1 1
100

p
B
= −  1 

• 11
100

p
B

= −  1 

• 1100 1p
B

 = ⋅ − 
 

, dus 100100p
B

= −  1 

of 

• 1 1
100

pB  = ⋅ − 
 

 1 

• 1
100

pB B= − ⋅  1 

• (100 100
100

pB B = ⋅ − ⋅ 
 

, dus) 100 100B B p= − ⋅  1 

• 100 100B p B⋅ = − , dus 100100p
B

= −  1 

 
 8 maximumscore 4 

• 20B =   1 

• v 1B =  geeft 100100 95
20

p = − =  (formule 2) 1 

• ( v 1B > , dus) 95p <  1 
• In Denemarken, Frankrijk, Italië, Noorwegen en Oostenrijk (kan de 

ziekte zich uitbreiden) 1 
of 

• 20B =   1 

• Het oplossen van de vergelijking 1 20 1
100

p = ⋅ − 
 

 geeft 95p =  1 

• ( v 1B > , dus) 95p <  1 
• In Denemarken, Frankrijk, Italië, Noorwegen en Oostenrijk (kan de 

ziekte zich uitbreiden) 1 
of 

• 20B =  1 
• Het berekenen van de waarde van vB  voor minimaal één land op basis 

van de afgelezen waarde van p 1 
• Een systematische aanpak waarbij voor landen de waarde van vB  wordt 

berekend op basis van de afgelezen waarde van p 1 
• In Denemarken, Frankrijk, Italië, Noorwegen en Oostenrijk (kan de 

ziekte zich uitbreiden) 1  
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Rookgedrag van leerlingen 

9 maximumscore 3 
• Het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de populatieproportie is:

( )0,23 1 0,23
0,23 2

6714
⋅ −

± ⋅ 1 

• Dit geeft het interval [0,219…; 0,240…] 1 
• Vermenigvuldigen met 100 voor de lifetime-prevalentie geeft

[22(%); 24(%)] 1 

Opmerking 
Als gerekend wordt met een steekproefproportie van 1544

6714 , hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 

10 maximumscore 5 
• (De stelling is een bewering over de omvang van het verschil tussen

twee groepen op een nominale variabele met twee mogelijke 
uitkomsten, dus) phi moet worden gebruikt  1 

• 1395 van de havoleerlingen (in de steekproef) hebben nooit gerookt,
1383 van de vwo-leerlingen (in de steekproef) hebben nooit gerookt 1 

• Een correcte kruistabel: 1 

havo vwo (totaal) 
wel gerookt 410 261 (671) 
niet gerookt 1395 1383 (2778) 
(totaal) (1805) (1644) (3449) 

• 410 1383 261 1395 0,08...
(410 261)(410 1395)(261 1383)(1395 1383)

phi ⋅ − ⋅
= =

+ + + +
 1 

• (Dit ligt tussen 0,2−  en 0,2) dus het verschil is gering 1 

Opmerkingen 
− Als bij de berekening van phi gebruik wordt gemaakt van de getallen 

1805, 410, 1644 en 261, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten 
toekennen. 

− Als in de kruistabel percentages worden gebruikt in plaats van absolute 
aantallen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 

 HA-1024-a-18-2-c 10 lees verder ►►►
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
• De lage aantallen sigaretten hebben een (veel) hogere frequentie dan de 

hoge aantallen 1 
• Het antwoord: (relatieve frequentiepolygoon) b 1 
 
Opmerkingen 
− Het scorepunt van het laatste antwoordelement mag alleen worden 

toegekend als een juiste toelichting is gegeven. 
− Als een antwoord wordt gegeven zonder een link met tabel 3 te leggen, 

voor deze vraag geen scorepunten toekennen. 
 

 12 maximumscore 3 
• Bij de meisjes ligt de mediaan in de klasse <1, omdat 196 meer is dan 

de helft van 336 (= 168) 1 
• Bij de jongens ligt de mediaan in de klasse 1 – 10, omdat 168 minder is 

dan de helft van 376 (= 188) en 168 144 312+ =  meer is dan de helft van 
376 (of: bij de jongens ligt de mediaan in een hogere klasse dan bij de 
meisjes, omdat 168 minder is dan de helft van 376) 1 

• Dus de mediaan bij de jongens is het grootst 1 
 
Opmerking 
Het scorepunt van het laatste antwoordelement mag alleen worden 
toegekend als een juiste toelichting is gegeven. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Een ranglijst van alle schakers 
 

 13 maximumscore 3 
• Rutten FaberR R−  ( 2307 2107= − ) 200=   1 

• Faber 0, 2...V =  1 
• Dit is kleiner dan 0,5 (dus je mag verwachten dat Faber verliest) 1 
 

 14 maximumscore 3 
• Als BR  groter wordt, dan wordt B0,0025 ( 1932)R⋅ −  groter 1 

• Dan wordt B0,0025 ( 1932)10 R⋅ −  groter (en B0,0025 ( 1932)1 10 R⋅ −+  (of: de noemer) 
dus ook) 1 

• Dan wordt 
B0,0025 ( 1932)

1
1 10 R⋅ −+

 kleiner (dus de vooraf verwachte score 

voor Altena wordt kleiner) 1 
 

 15 maximumscore 4 

• (Voor Wojtaszek is) ( )0,0025 2862 2744
1

1 10
V

⋅ −
=

+
 1 

• Dit geeft 0,33...V =  1 
• 1P = , dus 0,66...P V− =  1 
• ( ( )10 P V⋅ − = ) 6,6… afronden geeft 7, dus de nieuwe rating is 

( 2744 7+ = ) 2751 1 
 

 16 maximumscore 3 
• P is hoogstens 1 en V is (iets) groter dan (of: minstens) 0 1 
• P V−  is dus (iets) kleiner dan (of: hoogstens) 1 1 
• ( )10 P V⋅ −  (en de afgeronde waarde daarvan) is dus hoogstens 10 (dus 

de rating kan niet met meer dan 10 punten stijgen) 1 
 
 

Pagina: 104Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1024-a-18-2-c 13 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De Jamuna, een krachtige rivier 
 

 17 maximumscore 2 
• De boxen van juli en augustus overlappen elkaar, maar de mediaan van 

augustus ligt buiten de box van juli 1 
• (Dan zeggen we ‘het verschil is middelmatig’, dus) de uitspraak is 

onjuist 1 
 
Opmerking 
Voor alleen de juiste conclusie, zonder toelichting, voor deze vraag geen 
scorepunten toekennen. 
 

 18 maximumscore 2 
• Het maximum van de februarimaanden is kleiner dan het minimum van 

de aprilmaanden 1 
• (In februari 1983 was de gemiddelde waterdoorvoer dus kleiner dan in 

april 1983, dus) de uitspraak is juist 1 
 
Opmerking 
Voor alleen de juiste conclusie, zonder toelichting, voor deze vraag geen 
scorepunten toekennen. 
 

 19 maximumscore 3 
• In 1995 is de totale erosie 4000 hectare 1 
• In figuur 2 twee punten zoeken (bij dezelfde waarde van W) die samen 

4000 zijn 1 
• Het antwoord: 88 000  (m3/sec) 1 
 
Opmerking 
De maximale waterdoorvoer mag worden afgelezen met een marge van 500. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 4 
• Het aflezen van twee punten, bijvoorbeeld (45 000, 500)  en 

(95 000,1500)  1 

• 1500 500
95 000 45 000

a −
=

−
 ( 0,02= ) 1 

• 0,02 45 000 500b⋅ + =   1 
• Het antwoord: ( 400b = −  dus) 0,02 400E W= ⋅ −  1 
 
Opmerking 
De keuze van twee punten op de lijn en het aflezen van de coördinaten 
daarvan moet leiden tot een waarde van a die binnen het interval 
[0,018 ; 0,022] ligt. Als de waarde van a buiten dit interval ligt, voor deze 
vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.  
 

 21 maximumscore 4 
• De totale erosie is 1300 2200 2800 2600 1700+ + + +  ( 10 600= ) (ha) 1 
• 10 600 ha = 106 km2 1 
• 106 975⋅  ( 103 350= ) (bewoners) 1 
• Het antwoord: 103 000  (bewoners) 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen is een marge van 100 (ha) toegestaan. 
 
 

Pagina: 106Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1024-a-18-2-c 15 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Overboekt 
 

 22 maximumscore 8 
• De inkomsten zonder overboeking op deze 300 vluchten zijn 

300 198 78 4 633 200⋅ ⋅ =  (dollar), met overboeking is dat 
300 210 78 4 914 000⋅ ⋅ =  (dollar) 1 

• De extra inkomsten zijn dus 4 914 000 4 633 200 280 800− =  (dollar) 1 
• 8 1 4 2 2 3 1 4 1 5 31⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  passagiers krijgen (op deze 300 vluchten) 

een vergoeding  2 
• De extra winst is 280 800 31 250 273 050− ⋅ =  (dollar) 1 

• De gemiddelde extra winst per stoel per vlucht is 273 050 4,5...
300 198

=
⋅

 

(dollar) 1 

• Dat is een toename van 4,5... 100(%) 40,...(%)
11, 25

⋅ =  (of: dat is meer dan 

0,25 11,25 2,81⋅ ≈  (dollar)) 1 
• De risicoanalist heeft dus gelijk 1 

of 

• Er worden 210 198 12− =  extra tickets per vlucht verkocht 1 
• Aircrown heeft op deze 300 vluchten 300 12 78 280 800⋅ ⋅ =  (dollar) 

extra inkomsten 1 
• 8 1 4 2 2 3 1 4 1 5 31⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  passagiers krijgen (op deze 300 vluchten) 

een vergoeding  2 
• De extra winst is 280 800 31 250 273 050− ⋅ =  (dollar) 1 

• De gemiddelde extra winst per stoel per vlucht is 273 050 4,5...
300 198

=
⋅

 

(dollar) 1 

• Dat is een toename van 4,5... 100(%) 40,...(%)
11, 25

⋅ =  (of: dat is meer dan 

0,25 11,25 2,81⋅ ≈  (dollar)) 1 
• De risicoanalist heeft dus gelijk 1 

of 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• Er worden 210 198 12− =  extra tickets per vlucht verkocht 1 
• Aircrown heeft 12 78 936⋅ =  (dollar) extra inkomsten per vlucht 1 
• 8 1 4 2 2 3 1 4 1 5 31⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  passagiers krijgen (op deze 300 vluchten) 

een vergoeding  2 

• Dat is gemiddeld 31 250 25,83...
300
⋅

=  (dollar) uitgaven per vlucht 1 

• De gemiddelde extra winst per stoel per vlucht is 
936 25,83... 4,5...

198
−

=  (dollar) 1 

• Dat is een toename van 4,5... 100(%) 40,...(%)
11, 25

⋅ =  (of: dat is meer dan 

0,25 11,25 2,81⋅ ≈  (dollar)) 1 
• De risicoanalist heeft dus gelijk 1 

of 

• Er worden 210 198 12− =  extra tickets per vlucht verkocht 1 
• De vluchten met 198 of minder passagiers geven 

284 12 78 265 824⋅ ⋅ =  (dollar) extra winst 1 
• De vluchten met 199, 200, 201, 202, 203 passagiers geven 

8 12 78 8 1 250 4 12 78 4 2 250 2 12 78 2 3 250⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ +  
1 12 78 1 4 250 1 12 78 1 5 250 7226⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =  (dollar) extra winst 2 

• In totaal geeft dit ( 265 824 7226+ = ) 273 050 (dollar) extra winst 1 

• De gemiddelde extra winst per stoel per vlucht is 273 050 4,5...
300 198

=
⋅

 

(dollar) 1 

• Dat is een toename van 4,5... 100(%) 40,...(%)
11, 25

⋅ =  (of: dat is meer dan 

0,25 11,25 2,81⋅ ≈  (dollar)) 1 
• De risicoanalist heeft dus gelijk 1 
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Compensatiescore 
 

               23 maximumscore 20 
 Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld  
 onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele  
 examen maximaal 2 scorepunten.  
 Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan  
 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe. 

• Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het aantal  
in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe.  

        Voorbeeld:  
       U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in mindering  
  gebracht. Ken dan bij deze component een compensatiescore van 3 toe.  

• Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een 
compensatiescore van 0 toe.  

 
 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 25 juni. 
 
 
 

einde  
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 HA-1024-a-17-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

Pagina: 112Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1024-a-17-1-c 4 lees verder ►►► 
 

NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 80 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht.

4a Als bij een vraag doorgerekend wordt met tussenantwoorden die afgerond zijn, en 
dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet-
afgeronde tussenantwoorden, wordt bij de betreffende vraag één scorepunt in 
mindering gebracht. Tussenantwoorden mogen wel afgerond genoteerd worden.

4b Uitzondering zijn die gevallen waarin door de context wordt bepaald dat 
tussenantwoorden moeten worden afgerond.

4c De aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het 
eindantwoord bedraagt voor het hele examen maximaal 2 scorepunten.  
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Akkerranden 

 
 1 maximumscore 4 

• Het subsidiebedrag is 2500 0,63 1575⋅ =  (euro) 1 
• De kosten zijn 250 475 150 875+ + =  (euro per hectare) 1 
• De oppervlakte van de bloemenrand is 3,5 2500 8750⋅ =  (m2) 1 

• De kosten van de bloemenrand zijn 8750 875 766
10000

⋅ ≈  (euro) 

(dus het subsidiebedrag is hoger) 1 
 
Opmerkingen 
− Als gerekend is met een oppervlakte van 2500 m2, voor deze vraag 

maximaal 3 scorepunten toekennen. 
− Als de kosten voor het zaaizaad en het zaaien zowel bij het 

subsidiebedrag als bij de kosten zijn meegerekend, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 

 
 2 maximumscore 3 

• In de formule moet worden ingevuld 0,53S =  en 500D =  1 
• Dit geeft 14,045W =  1 
• De nettowinst is 14,045 21 294,95⋅ =  (of 295) (euro) 1 
 
Opmerking 
Als W tussentijds is afgerond op 14,05 (euro) hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 
 

 3 maximumscore 4 
• De vergelijking 100 0,035 1025 21,455 0S⋅ − ⋅ − =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Dit geeft 0,573=S  (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: (minimaal) 58 (cent) (of € 0,58) (per strekkende meter) 1 

of 

• 0,53=S  en 1025=D  invullen in de formule geeft 4,33= −W   1 
• Bij een verhoging van € 0,04 subsidie per strekkende meter zal er nog 

verlies zijn, want dit is € 4,00 per 100 meter 1 
• Bij een verhoging van € 0,05 subsidie per strekkende meter zal er geen 

verlies meer zijn, want dit is € 5,00 per 100 meter 1 
• Het antwoord: (minimaal) 58 (cent) (of € 0,58) (per strekkende meter) 1 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 4 maximumscore 3 
• Er geldt 100 0,035 21,455 0S D⋅ − ⋅ − =  1 
• Dit geeft 100 0,035 21,455S D⋅ = ⋅ +  1 
• Daaruit volgt 0,00035 0,21455S D= ⋅ +   

(dus 0,00035=a  en 0,21455=b ) 1 
 
 

Onderzoek naar rekenvaardigheid 
 

 5 maximumscore 4 
Conclusie 1 
• De gemiddelde score van de 16- tot 24-jarigen in Nederland is hoger 

dan 285, terwijl dat van de hele populatie ongeveer 280 is 1 
• (Dit betekent dat de groep 16- tot 24-jarigen gemiddeld hoger gescoord 

heeft dan de 25- tot 65-jarigen,) dus de conclusie is juist 1 
Conclusie 2 
• De gemiddelde score van de 16- tot 24-jarigen in Zweden is hoogstens 

gelijk aan de gemiddelde score van Oostenrijk en die is lager dan 280 1 
• (De gemiddelde score van de hele populatie is 280, dus de groep  

16- tot 24-jarigen heeft gemiddeld lager gescoord dan de  
25- tot 65-jarigen,) dus de conclusie is juist 1 

 
 6 maximumscore 2 

Een juiste redenering, bijvoorbeeld gebaseerd op: 
− de symmetrie van de normale verdeling, waarbij een getallenvoorbeeld 

is vermeld, of 
− een vergelijking van mediaan en gemiddelde, waarbij de waarden van 

mediaan en gemiddelde zijn vermeld. 
 
Opmerking 
Voor deze vraag uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
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 7 maximumscore 6 
Voorbeelden van een juist antwoord: 
• Dit kan met effectgrootte of met boxplots 1 

• 265,5 245,8 0,371 (55,5 51,3)
2

E −
= =

⋅ +
 (of nauwkeuriger) 1 

• Het verschil is gering 1 
• De box van Canada ligt tussen 230,8 en 303,9; de mediaan van Spanje 

is 250,3 en deze ligt daarbinnen 1 
• De box van Spanje ligt tussen 216,3 en 280,9; de mediaan van Canada 

is 269,8 en deze ligt daarbinnen 1 
• De conclusie: het verschil is gering 1 

of 

• Dit kan met effectgrootte of met boxplots 1 

• 265,5 245,8 0,371 (55,5 51,3)
2

E −
= =

⋅ +
 (of nauwkeuriger) 1 

• Het verschil is gering 1 
 

 
 
• Een schets van (de boxen van) de boxplots van Canada en Spanje 2 
• (De boxen overlappen en de mediaan van elke boxplot ligt binnen de 

box van de andere boxplot, dus) het verschil is gering 1 
 

 8 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
• De standaardafwijking: die van Australië is groter dan die van Spanje; 

dus de spreiding van Australië is groter dan die van Spanje 1 
• De interkwartielafstand (IQR): dat is in de tabel het verschil tussen het 

75e percentiel en het 25e percentiel 1 
• Voor Australië geldt 70,7=IQR  en voor Spanje geldt 64,6=IQR ; dus 

de spreiding van Australië is groter dan die van Spanje 1 
 

 9 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde is voor Nederland 

groter dan voor Japan 2 
• In Japan is de spreiding kleiner dan in Nederland 1 
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Great Barrier Reef 
 

 10 maximumscore 3 
• De hoeveelheid koraal in 2012 was 0,138 345 000 47 610⋅ =  (km2) 1 

• De procentuele afname is 97000 47 610 100(%)
97000
−

⋅  1 

• Het antwoord: 50,9(%) 1 

of 

• Het percentage koraal in 1985 was 97 000 100 28,1(%)
345 000

⋅ =   

(of nauwkeuriger) 1 

• De procentuele afname is 28,1 13,8 100(%)
28,1
−

⋅  1 

• Het antwoord: 50,9(%) 1 
 

 11 maximumscore 4 
• De groeifactor per 10 jaar is 0,5 1 

• De groeifactor per jaar is 
1

100,5  1 
• De groeifactor per jaar is 0,93 (of nauwkeuriger) 1 
• De afname is 7(%) 1 
 

 12 maximumscore 4 
• De groeifactor per jaar is 1,0089 1 
• De vergelijking 1,0089 1,5t =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 46 (jaar) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat het antwoord nauwkeuriger heeft gegeven, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen, mits naar boven afgerond. 
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Studieschuld 
 

 13 maximumscore 4 
• De groeifactor per jaar is 1,0139 1 

• De groeifactor per maand is 
1

121,0139  1 
• Dit is 1,00115 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 0,115(%) 1 
 

 14 maximumscore 4 
• De vergelijking 231 299,46 231565,69 1,001151 5000t− + ⋅ =  moet 

worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Dit geeft 18=t  (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: in maart 2014 1 
 

 15 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
• Na (11 12 )132⋅ =  maanden moet er nog een restschuld zijn, maar na 

(12 12 )144⋅ =  maanden moet de restschuld gelijk aan 0 zijn 1 
• De studieschuld van Maaike was 6000 (euro) 1 
 
Opmerking 
Als het eindantwoord een bedrag tussen 5500 en 6000 (euro) is, hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 16 maximumscore 4 
• Bij een toename van de studieschuld van 6000 naar 6500 hoort een 

toename van de restschuld na 60 maanden van 
4097 3561 536− =  (euro) 1 

• Dit is 536 107,20
5

=  (euro) per 100 euro extra studieschuld 1 

• Bij een toename van de studieschuld van 6000 naar 6200 hoort dus een 
toename van de restschuld van 2 107,20 214,40⋅ =  (euro)  1 

• Het antwoord: 3561 214,40 3775,40+ =  (of 3775) (euro) 1 
 
Opmerking 
Voor een antwoord gebaseerd op de berekening 6200 60 45,41− ⋅  geen 
scorepunten toekennen. 
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Papierformaten 
 

 17 maximumscore 3 
• De oppervlakte moet vanaf A0 11 keer worden gehalveerd 1 

• De oppervlakte is 
1111000000

2
 ⋅ 
 

 1 

• Het antwoord: 488 (mm2) 1 
 

 18 maximumscore 4 
• De vergelijking 2 15625b b⋅ ⋅ =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe je hieruit vindt dat breedte 105,1=b  (mm) (of 

nauwkeuriger) 1 

• De hoogte is 2 105,1⋅  (of 15625
105,1

) 1 

• Het antwoord: de hoogte is 149 (mm) en de breedte is 105 (mm) 1 
 

 19 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
• Alle opeenvolgende quotiënten berekenen: 

84 0,7
119

≈ , 59 0,7
84

≈ , 42 0,7
59

≈ , 30 0,7
42

≈  2 

• De quotiënten zijn nagenoeg gelijk aan elkaar(, dus er is bij benadering 
een exponentieel verband tussen de hoogte h en het formaatnummer n) 1 

 
Opmerking 
Voor elk vergeten of foutief quotiënt 1 scorepunt in mindering brengen tot 
een maximum van 2 scorepunten. 
 

 20 maximumscore 2 

• De breedte wordt telkens met 93 21 18
4
−

=  (cm) vermeerderd 1 

• De breedte van Z6-papier is (93 18 )111+ =  (cm) 1 
 
 
 
 

Pagina: 119Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-17-1-c 11 lees verder ►►► 
 

 21 maximumscore 4 
• De oppervlakte van Z1-papier is 30 21 630⋅ =  (cm2) en de oppervlakte 

van Z5-papier is 30 93 2790⋅ =  (cm2) 1 

• 2790 630 540
4

a −
= =  1 

• 540 1 630b⋅ + =  1 
• 90=b  1 

of 

• De breedte wordt telkens met 93 21 18
4
−

=  (cm) vermeerderd, dus 

18= +breedte n c  1 
• Bij 1n =  geldt breedte = 21, dat geeft 18 3breedte n= +  1 
• 30 (18 3)O n= ⋅ +  1 
• Dat geeft 540 90O n= ⋅ +  (dus 540a =  en 90b = ) 1 
 
Opmerkingen 
− Voor de oppervlakte van Z1-papier mag ook 625 (cm2) worden 

genomen. 
− Als in het tweede antwoordalternatief in het eerste antwoordelement is 

doorgerekend met een in de vorige vraag berekend getal, hiervoor geen 
scorepunt in mindering brengen. 

 
 

Bioscoopbezoek 
 

 22 maximumscore 7 
• De provincie met de meeste bioscopen per inwoner is de provincie waar 

het aantal inwoners per bioscoop het laagst is 1 
• Dit is de provincie Groningen 1 
• Het gemiddeld aantal bioscoopbezoeken per inwoner van Groningen is 

gelijk aan het totaal aantal bioscoopbezoeken in Groningen gedeeld 
door het totaal aantal inwoners van Groningen 1 

• Aflezen voor Groningen: het aantal bioscopen is 11 1 
• Aflezen voor Groningen: het aantal inwoners per bioscoop is 50 000 

(met een marge van 1000) 1 
• Het totaal aantal inwoners van Groningen is (ongeveer) 

(50 000 11 ) 550 000× =  1 
• Het aantal bezoeken per inwoner is dan ongeveer 

1180 000 : 550 000 2,1≈  dus Kees heeft gelijk 1 
 
Opmerking 
Als de berekeningen zijn gemaakt voor een andere provincie dan 
Groningen, voor deze vraag maximaal 5 scorepunten toekennen. 
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Compensatiescore 
 

               23 maximumscore 20  
 Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld  
 onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele  
 examen maximaal 2 scorepunten.  
 Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan  
 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe. 

• Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het aantal  
in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe.  

        Voorbeeld:  
       U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in mindering  
  gebracht. Ken dan bij deze component een compensatiescore van 3 toe.  

• Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een 
compensatiescore van 0 toe.  

 
 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei.  
 
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
 
 

einde  
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HA-1024-a-17-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2017-1 
 

wiskunde A havo 

 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo  
 
Bij het centraal examen wiskunde A havo:  
 
 
Op pagina 9, bij vraag 15 moet een tweede opmerking worden toegevoegd: 

Als het eindantwoord een bedrag tussen 6000 en 6100 (euro) is, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 

 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als 
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A havo. 
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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Correctievoorschrift HAVO 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 oud programma wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 AanIeveren scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 79 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Distributieriem 
 

 1 maximumscore 3 
• De kans dat de levensduur korter is dan 60 000 km moet berekend 

worden  1 
• Beschrijven hoe deze kans met de normale verdelingsfunctie op de GR 

berekend kan worden (met m = 91 000 en s = 10 000) 1 
• Het antwoord: 0,00097 (of 0,09676%) 1 
 
Opmerking 
De verschillende typen GR geven niet alle hetzelfde antwoord. Als 
afgeronde percentages kunnen 0,09676 en 0,09677 voorkomen. 
 

 2 maximumscore 3 
• Het gebruiken van de waarde 0,10 voor de grenswaarde 1 
• Beschrijven hoe de normale verdelingsfunctie op de GR kan worden 

gebruikt om de grenswaarde te berekenen 1 
• Het antwoord: 78 000 (km) (of nauwkeuriger) 1 
 

 3 maximumscore 4 
• De kans dat de distributieriem defect raakt, is 0,02 1 
• E(kosten zonder vervanging) = 02,02200)98,00( ⋅+⋅  1 
• Dit geeft als antwoord 44 (euro) 1 
• Dit is minder dan 505 (euro) dus ze zal de riem niet preventief laten 

vervangen 1 
 

 4 maximumscore 5 
• E(kosten zonder vervanging) = p⋅2200  1 
• De vergelijking 2200 505⋅ =p  moet opgelost worden 1 
• Hieruit volgt 0, 23≈p  1 
• Deze kans opzoeken in tabel 1 bij 70 000 gereden kilometers 1 
• Het antwoord: (ongeveer of iets minder dan) 14 000 (km) 1 
 
Opmerking 
Als gewerkt wordt met 60 000 km, dan voor deze vraag maximaal 
4 scorepunten toekennen. 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kleurentorentjes 
 

 5 maximumscore 3 
• De kans om niet blauw te gooien is 5

6  1 

• De kans dat Chris na drie beurten geen blauw heeft, is ( )35
6  1 

• Het antwoord: 0,58 (of 58%) (of nauwkeuriger of 125
216 ) 1 

 
 6 maximumscore 4 

• De kans op het gooien van achtereenvolgens blauw, groen, willekeurige 

kleur is ( )21
6  (of ( ) ( )2 2 51 1 1

6 6 6 6⋅ + ⋅ ) 1 
• De kans op het gooien van achtereenvolgens blauw, niet groen, groen 

is ( )2 51
6 6⋅  1 

• De kans op het gooien van achtereenvolgens niet blauw, blauw, groen 

is ( )2 51
6 6⋅  1 

• Optellen geeft het antwoord: 0,07 (of 7%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• De kans dat oma eerst twee keer wel en dan één keer niet een kraal mag 

plaatsen (of een andere benoemde volgorde) is ( )2 51
6 6⋅  1 

• De kans dat ze twee keer een kraal mag plaatsen is ( )2 51
6 63 ⋅ ⋅  1 

• De kans dat ze drie keer een kraal mag plaatsen is ( )31
6  1 

• Optellen geeft het antwoord: 0,07 (of 7%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Het aantal keer X dat oma een kraal mag plaatsen, is binomiaal verdeeld 
met 3n =  en 1

6p =  1 
• P( 2)X ≥  moet berekend worden 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,07 (of 7%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 7 maximumscore 3 
• De kans is 5 4

6 6(1 )⋅ ⋅  2 

• Het antwoord: 0,56 (of 56%) (of nauwkeuriger of 5
9 ) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 5 
• Bij de beschreven mogelijkheid is de kans 4 4 2 1

6 6 6 6⋅ ⋅ ⋅   1 
• Ook N-W-N-W en W-N-N-W zijn mogelijkheden 1 
• Bij mogelijkheid N-W-N-W is de kans 54 2 1

6 6 6 6⋅ ⋅ ⋅  1 

• Bij mogelijkheid W-N-N-W is de kans 5 52 1
6 6 6 6⋅ ⋅ ⋅  1 

• Het optellen van deze kansen geeft het antwoord 0,09 (of 9%) (of 
nauwkeuriger) 1 

 
Opmerking 
Als de uitkomst wordt gevonden door de kans op één mogelijkheid met 3 te 
vermenigvuldigen, dan voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 
 

Smartphones 
 

 9 maximumscore 4 
• Van de Cute 2 werden 2 miljoen exemplaren verkocht in 26 dagen, dat 

is 1 miljoen exemplaren per 13 dagen 1 
• (de eerste tien miljoen exemplaren werden verkocht in) 56 13 7+ ⋅  

(dagen) 1 
• Dat geeft 147 (dagen) 1 
• Het antwoord: (147 138 ) 9− =  (dagen) 1 
 

 10 maximumscore 4 

• De groeifactor per 59 dagen is 10
1

 (of 10) 1 

• De groeifactor per dag is 
1

5910  1 
• Dat is ongeveer 1,04 1 
• Het antwoord: 4(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Ook andere gegevens van de Cute 3 mogen gebruikt worden. 
 

 11 maximumscore 4 
• In de grafiek of de tabel moet gezocht worden waar de toename van de 

penetratiegraad het grootst is 1 
• De toenamen van 6t =  naar 7t = , van 7t =  naar 8t =  en 

van 8t =  naar 9t =  zijn respectievelijk 16, 17 en 15 1 
• De grootste toename vindt plaats van 7t =  naar 8t =  1 
• Het antwoord: 2012 1 
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 HA-1024-h-17-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 4 
• 1 januari 2014 komt overeen met 9t =  1 
• Dan is 77P ≈  1 

• 10 100
77

⋅  (is de grootte van de doelgroep in miljoenen) 1 

• Het antwoord: 13 miljoen (of nauwkeuriger) 1 
 

 13 maximumscore 3 
• Als t heel groot wordt, wordt 0, 494t  vrijwel 0 (want de groeifactor is 

kleiner dan 1) 1 
• Dan (wordt 173 0,494t⋅  vrijwel 0 en) wordt de noemer vrijwel 1 1 
• Dan deel je 100 door ongeveer 1, dus wordt P vrijwel 100 (en dan 

gebruikt vrijwel iedereen in de doelgroep een smartphone) 1 

of 

• Aangetoond moet worden dat P vrijwel 100 wordt voor grote waarden 
van t 1 

• Beschrijven hoe dit met een plot of tabel op de GR kan worden gedaan 2 
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 HA-1024-h-17-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Giflozing 
 

 14 maximumscore 3 
• 3,75t =  1 
• 1,35p =  1 
• 135C ≈  (mg per liter) (of nauwkeuriger) 1 
 

 15 maximumscore 3 
• Invullen van =t x  in de formule van p 1 
• Dit geeft 0=p  1 

• 00,37 1= , dus max
1000 1C

t
= ⋅ , dus max

1000C
t

=  1 

 
 16 maximumscore 4 

• De vergelijking 1000 80
t

=  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• 156,25t =  uur 1 
• Het antwoord: 6,5 (dag) 1 

of 

• De vergelijking 1000 80
t

=  moet worden opgelost 1 

• 12,5t =  1 
• 156,25t =  uur 1 
• Het antwoord: 6,5 (dag) 1 
 

 17 maximumscore 5 

• De vergelijking 
( )2251000 0,37 65

t
t

t

−

⋅ =  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• De oplossing 20,0t ≈  1 
• De oplossing 30,6t ≈  1 
• Het zwemverbod duurt 11 uur (of nauwkeuriger) 1 
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 HA-1024-h-17-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Smurfen 
 

 18 maximumscore 6 
• Het aantal klantenbezoeken in februari 2008 is 559 miljoen : 21,55 1 
• Dit is (ongeveer) 25,94 miljoen 1 
• De omzet in februari 2007 is 559 miljoen : 1,079 ( 518≈  miljoen) (euro) 1 
• Het aantal klantenbezoeken in februari 2007 is 518 miljoen : 20,25 1 
• Dit is (ongeveer) 25,58 miljoen 1 
• Het antwoord: 0,4 miljoen (klantenbezoeken) (of nauwkeuriger) (méér 

dan in februari 2007) 1 
 
Opmerking 
Als door tussentijds afronden op 1 decimaal het eindantwoord 0,3 miljoen 
gevonden is, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 19 maximumscore 4 
• Er zijn 6! rangschikkingen met 6 smurfen 1 
• De brilsmurfen zijn hetzelfde, dus elk rijtje wordt nu dubbel geteld 1 

• Het aantal rangschikkingen is dus 6! 360
2
=  1 

• (dat is minder dan 365 dus) Leonie heeft ongelijk 1 
 

 20 maximumscore 5 
• € 63,50 geeft 4 smurfen 1 
• P (compleet) = 1 – P(geen enkele Muzieksmurf) 1 

• 14P(geen Muzieksmurf )
15

=  1 

• P(compleet) = 1 – 
414

15
 
 
 

 1 

• Het antwoord: 0,24 (of 24%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• € 63,50 geeft 4 smurfen  1 
• P (compleet) = 1 – P(geen enkele Muzieksmurf) 1 

• Het aantal Muzieksmurfen is binomiaal verdeeld met 4=n  en 1
15

p =  1 

• Beschrijven hoe het antwoord met de GR gevonden kan worden 1 
• Het antwoord: 0,24 (of 24%) (of nauwkeuriger) 1 
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 HA-1024-h-17-1-c 11 lees verder ►►► 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 5 kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei.  
 
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 

 HA-1024-a-17-2-c 1 lees verder ►►► 
 

Pagina: 134Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 82 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht.

4a Als bij een vraag doorgerekend wordt met tussenantwoorden die afgerond zijn, en 
dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet-
afgeronde tussenantwoorden, wordt bij de betreffende vraag één scorepunt in 
mindering gebracht. Tussenantwoorden mogen wel afgerond genoteerd worden.

4b Uitzondering zijn die gevallen waarin door de context wordt bepaald dat 
tussenantwoorden moeten worden afgerond.

4c De aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het 
eindantwoord bedraagt voor het hele examen maximaal 2 scorepunten.  
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
Personenauto’s in Nederland 

 
 1 maximumscore 3 

• De aantallen aflezen: in 2000 6,3 (miljoen) en in 2011 7,7 (miljoen) 1 

• 
7,7 6,3 100(%)

6,3
−

⋅  1 

• Het antwoord: 22(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− Bij het aflezen is een marge van 0,05 (miljoen) toegestaan. 
− Als van de juiste grafiek, maar van de verkeerde as is afgelezen, voor 

deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen. 
− Als van de juiste as, maar van de verkeerde grafiek is afgelezen, voor 

deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen. 
 

 2 maximumscore 4 
• Aflezen: in 2000: 400 en in 2011: 460 1 

• De toename per jaar is 60
11

  1 

• Dit geeft 460 + 60 9
11

×  1 

• Het antwoord: 509 (auto’s per 1000 inwoners) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− Bij het aflezen is een marge van 5 toegestaan. 
− Als zowel bij deze als bij de vorige vraag van de verkeerde as of van de 

verkeerde grafiek is afgelezen, hiervoor bij deze vraag geen 
scorepunten in mindering brengen. 

 
 3 maximumscore 3 

• De groeifactor per jaar is 2600
2100

 1 

• Het aantal in 2018 is 
726002100

2100
 ⋅ 
 

 1 

• Het antwoord: 9400 (gedeelde auto’s) 1 
 

 4 maximumscore 3 

• Aantal inwoners 1990: 5118 429 ( 14 879 200)
0,344

≈    1 

• Aantal inwoners 2010: 7 622 353 ( 16 570 300)
0,460

≈  1 

• Het antwoord: 1 691 000 (inwoners) 1  

Vraag 
 

Antwoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Lichaamsoppervlakte 
 

 5 maximumscore 3 
• Aflezen: bij 180L =  en M = 65 is S = 1,83 (m2) 1 
• Aflezen: bij 180L =  en M = 85 is S = 2,04 (m2) 1 
• Het antwoord: 0,2 (m2) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen van S is een marge van 0,02 toegestaan. 
 

 6 maximumscore 4 
• Het juist tekenen van (minstens) 5 afgelezen punten ( , )M S   3 
• Het tekenen van een vloeiende kromme door de getekende punten 1 
 

 
Opmerkingen 
− Bij het aflezen van M en S zijn marges van 1 respectievelijk 0,02 

toegestaan. 
− Voor elk ontbrekend of foutief punt 1 scorepunt in mindering brengen 

tot een maximum van 3 scorepunten. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Stijgend: op de lijn L = 180 van de figuur stijgen de waarden van S als 

M toeneemt 1 
• Stijging is afnemend: in de figuur liggen de snijpunten van de 

getekende grafieken met de lijn L = 180 voor grotere waarden van M 
steeds verder uit elkaar 2 

 
 8 maximumscore 4 

• Voor vrouwen geldt gemiddeld 
S  ( 0,725 0,4250,007184 167,5 70= ⋅ ⋅ ) 1,79=  1 

• Voor mannen geldt gemiddeld 
S  ( 0,725 0,4250,007184 180,9 84= ⋅ ⋅ ) 2,046=   1 

• 2,046 1,14
1,79

≈   1 

• Het antwoord: 14(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 9 maximumscore 4 
• Het gewicht 89 kg moet gebruikt worden om de minimale lengte te 

berekenen 1 
• De vergelijking 0,725 0,4251,9 0,007184 89L= ⋅ ⋅  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking wordt opgelost  1 
• Het antwoord: 158 (cm) 1 

of 

• De vergelijkingen 0,725 0,4251,9 0,007184 72L= ⋅ ⋅  en 
0,725 0,4251,9 0,007184 89L= ⋅ ⋅  moeten worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijkingen worden opgelost 1 
• De eerste vergelijking geeft 179 (of nauwkeuriger), de tweede 158 (of 

nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 158 (cm) 1 
 
Opmerking 
Als uitsluitend de vergelijking met L = 72 wordt beschouwd, voor deze 
vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 

 10 maximumscore 3 
• ( )0,725 0,4250,007184 100S l M= ⋅ ⋅ ⋅  1 

• 0,725 0,725 0,4250,007184 100S l M= ⋅ ⋅ ⋅  1 
• 0,725 0,4250,202S l M= ⋅ ⋅  (dus a = 0,202 en b = 0,725) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Uitvaltijd 
 

 11 maximumscore 3 
• Er zijn 16 diensten 1 
• Zonder rekening te houden met de kortere A-diensten: 16 8 128⋅ =  (uur) 1 
• Het antwoord: 128 3 1 124− − =  (uur) 1 

of 

• Zonder rekening te houden met de kortere A-dienst op maandag: op 
maandag tot en met vrijdag 5 24 120⋅ =  (uur) 1 

• Zonder rekening te houden met de kortere A-dienst op zaterdag: in 
totaal 120 8 128+ =  (uur) 1 

• Het antwoord: 128 3 1 124− − =  (uur) 1 
 

 12 maximumscore 3 
Een aanpak als: 
• De polygoon moet lopen van ongeveer 33 tot 41 (minuten), dus I valt af 1 
• Polygoon III eindigt lager dan polygoon II; bij de dagdienst A zijn 

minder waarnemingen gedaan dan bij de dagdienst B 1 
• Antwoord: polygoon II 1 

of 

• De polygoon moet ongeveer lopen van 33 tot 41 (minuten), dus I valt af 1 
• Bij de B-dagdienst zijn er minder bolletjes links van 35 (minuten) dan 

bij de A-dagdienst, dus de polygoon behorend bij de B-dagdienst moet 
bij 35 (minuten) lager liggen dan de polygoon behorend bij de 
A-dagdienst 1 

• Antwoord: polygoon II 1 
 
Opmerking 
Voor een antwoord zonder uitleg geen scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 4  
Een antwoord als: 
• 36,6 (of het eerste kwartiel van dagdienst B) ligt tussen 36,1 en 37,5 (of 

eerste en derde kwartiel van dagdienst A), dus de boxen overlappen 1 
• 37,3 (of de mediaan van dagdienst B) ligt tussen 36,1 en 37,5 (of eerste 

en derde kwartiel van dagdienst A), dus de mediaan van de boxplot van 
dagdienst B ligt binnen de box van dagdienst A 1 

• 36,7 (of de mediaan van dagdienst A) ligt tussen 36,6 en 37,9 (of eerste 
en derde kwartiel van dagdienst B), dus de mediaan van de boxplot van 
dagdienst A ligt binnen de box van dagdienst B 1 

• Het verschil is gering 1 
 
Opmerking 
Voor alleen het tekenen van de boxplots geen scorepunten toekennen, 
slechts voor constateringen zoals hierboven vermeld. 
 

 14 maximumscore 4 
• De interkwartielafstand is 37,9 36,6 1,3− =    1 
• De ene grens is 36,6 1,5 1,3 34,65− ⋅ =  1 
• De andere grens is 37,9 1,5 1,3 39,85+ ⋅ =   1 
• Aflezen: 2 (waarnemingen) 1 
 

 15 maximumscore 3 
• Hier moet de effectgrootte worden bepaald 1 

• 1
2

37, 29 29,39 8
(1,04 1,04)

E
 −
= =  ⋅ + 

 (of nauwkeuriger) 1 

• De conclusie: (dit is groter dan 0,8, dus) het verschil is groot 1 
 

 16 maximumscore 4  
• Een A-dienst levert 36,75 – 29,39 = 7,36 (minuten) tijdwinst op en een 

B-dienst 37,29 – 29,39 = 7,9 (minuten) 1 
• Dat is per werkweek 4 7,36 5 7,9 68,94⋅ + ⋅ =  (minuten) 1 
• Het aantal uur per jaar is 68,94 : 60 51⋅   1 
• Het antwoord: 59 (uur) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Een A-dienst levert 36,75 4 51 29,39 4 51 1501,44⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =  (minuten) 
tijdwinst per jaar op 1 

• Voor een B-dienst is dat 37, 29 5 51 29,39 5 51 2014,5⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =  (minuten) 1 

• Samen is dat 1501,44 2014,5
60
+  uur per jaar 1 

• Het antwoord: 59 (uur) (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Atmosfeer 
  

 17 maximumscore 2 
• Het gaat om kleinste afstand op de horizontale as 1 
• Het antwoord: de stratosfeer 1 
 

 18 maximumscore 3 
• 2,8 134,1h T⋅ = +  1 

• 134,1
2,8 2,8
Th = +  1 

• 0,36 47,89h T= ⋅ +  1 
 

 19 maximumscore 5 
• Aflezen van twee punten, bijvoorbeeld ( 2,5 ; 51)−  en ( 58,5 ; 71)−  1 

• 71 51 0,4
58,5 2,5

a −
= = −
− − −

 (voor een formule van de vorm h a T b= ⋅ + ) 2 

• (Invullen in h a T b= ⋅ +  geeft) 51 0,4 2,5 b= − ⋅− +  1 
• 51 1 b= +  geeft 50b =  dus 0, 4 50h T= − ⋅ +  (of nauwkeuriger waarden 

voor a en b) 1 

of 

• Doortrekken van de grafiek naar de lijn met 0T =  1 
• Dit geeft 50b =  (voor een formule van de vorm h a T b= ⋅ + ) 1 
• Aflezen van een punt, bijvoorbeeld ( 58,5 ; 71)−  1 
• (Invullen in h a T b= ⋅ +  geeft) 71 58,5 50a= ⋅− +  1 
• Dit geeft 0, 4a = −   1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen van de coördinaten van T en h is een marge van 1 °C 
respectievelijk 1 km toegestaan. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 4 

• De groeifactor per 85 km is  0,0037
1013

 1 

• De groeifactor per km is 
1

850,0037
1013

 
 
 

 1 

• De groeifactor is ongeveer 0,863 1 
• Het antwoord: een afname van 13,7(%) (per km) 1 
 

 21 maximumscore 6 
• Een formule voor de luchtdruk is 1013 0,86hL = ⋅  (met L in hPa en h in 

km) 1 
• De vergelijking 1013 0,86 4,5h⋅ =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking wordt opgelost 1 
• 35,9h ≈  1 
• De temperatuur kan worden berekend met de formule 2,8 134,1T h= ⋅ −  

(met 35,9h = ) of afgelezen worden uit de figuur (bij 35,9h = ) 1 
• Het antwoord: 34−  (°C) 1 
 
Opmerkingen 
− Als gerekend wordt met een nauwkeuriger waarde dan 0,86, berekend 

in de voorgaande vraag, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 

− Als de temperatuur uit de figuur wordt afgelezen, dan is een marge van 
1 °C toegestaan. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Zonnepanelen 
 

 22 maximumscore 7 

• 4620 22
210

= , dus er zijn 22 panelen nodig 1 

• De energieprijs in 2018 is 0,223 (euro per kWh) 1 
• De energieprijzen in de jaren daarna zijn: 0,226; 0,229; 0,232; 0,235; 

0,238; 0,241; 0,244; 0,247; 0,25 (euro per kWh) 1 
• De kosten zijn dan per jaar 0, 223 4620⋅  (euro) tot en met 

0, 25 4620⋅  (euro) 1 
• Opgeteld is dat 10 926 (euro) (of nauwkeuriger) 1 
• De kosten van de zonnepanelen zijn 10 200 (euro) 1 
• De slogan klopt voor de situatie van de familie Jaspers 1 

of 

• 4620 22
210

= , dus er zijn 22 panelen nodig 1 

• De energieprijs in 2018 is 0,223 (euro per kWh) 1 
• De energieprijzen in de jaren daarna zijn: 0,226; 0,229; 0,232; 0,235; 

0,238; 0,241; 0,244; 0,247; 0,25 (euro per kWh) 1 
• Het optellen van deze energieprijzen geeft 2,365 (euro per kWh) 1 
• Vermenigvuldigen met 4620 geeft 10 926 (euro) (of nauwkeuriger) 1 
• De kosten van de zonnepanelen zijn 10 200 (euro) 1 
• De slogan klopt voor de situatie van de familie Jaspers 1 
 
 

Compensatiescore 
 

               23 maximumscore 20   
 Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld  
 onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele  
 examen maximaal 2 scorepunten.  
 Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan  
 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe. 

• Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het aantal  
in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe.  

        Voorbeeld:  
       U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in mindering  
  gebracht. Ken dan bij deze component een compensatiescore van 3 toe.  

• Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een 
compensatiescore van 0 toe.  
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni. 

 einde   HA-1024-a-17-2-c 13 
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HA-1024-a-17-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2017-2 
 

wiskunde A havo 

 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo  
 
Bij het centraal examen wiskunde A havo:  
 
 
Op pagina 9, bij vraag 13 moet de Opmerking worden verwijderd 
 
en aan het beoordelingsmodel moet worden toegevoegd: 
 
of 
 
•  Een schets van (de boxen van) de boxplots van dagdienst A en dagdienst B   3 
 
•  (De boxen overlappen en de mediaan van elke boxplot ligt binnen de box van de 
   andere boxplot, dus) het verschil is gering        1 
 

 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A havo. 
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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Correctievoorschrift HAVO 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 oud programma wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 80 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 

Huishoudelijke apparaten  
 

 1 maximumscore 3 
• Meer dan 40% bezit een wasdroger en meer dan 60% een magnetron 1 
• Dat is samen meer dan 100% 1 
• Dus moeten er huishoudens zijn die beide hebben 1 
 

 2 maximumscore 3 
• De toename in 15 jaar is 40% 1 

• De toename per jaar is 40
15

 1 

• Dit is 2,666… (dus ongeveer 2,67) 1 
 

 3 maximumscore 4 
• De periode van 1 januari 1986 tot 1 januari 2001 beslaat 15 jaar 1 
• Uitgaande van een jaarlijkse groeifactor 1,116 is de groeifactor over 

15 jaar gelijk aan 151,116  1 
• Met 8,0% als ‘startwaarde’ is het relatieve bezit na 15 jaar dus 

158,0 1,116⋅  1 
• Dit is afgerond 41,5 dus het klopt (ongeveer)  1 

of 

• De groeifactor per 15 jaar is 41,6 5,2
8,0

=  2 

• De groeifactor per jaar is 
1

155,2   1 
• Dit is 1,116178… (dus ongeveer 1,116) 1 

of 

• Het opstellen van een vergelijking als 158,0 41,6g⋅ =  2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking wordt opgelost 1 
• Het antwoord: 1,116g ≈  1 
 

 4 maximumscore 4 
• De vergelijking 2,67 14,4 8,0 1,116tt⋅ + = ⋅  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe de vergelijking wordt opgelost met behulp van de GR 1 
• De oplossing t ≈ 19,17 1 
• Dit is in 2005 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 4 
• Er geldt: 0,97K H= ⋅  1 
• Dus 0,97 (69,8 5790)K t= ⋅ ⋅ +  1 
• 0,97 69,8 0,97 5790= ⋅ ⋅ + ⋅K t  1 
• 67,7a ≈  en 5616b ≈  1 

of 

• Op, bijvoorbeeld, t = 0 is H = 5790 dus 0,97 5790 5616K = ⋅ ≈  1 
• Op, bijvoorbeeld, t = 10 is H = 6488 dus 0,97 6488 6293K = ⋅ ≈  1 

• 6293 5616
10 0

a −
=

−
 1 

• Dus 67,7a ≈  en 5616b ≈  1 
 
 

Senseo 
 

 6 maximumscore 4 
• De rechtergrens is 24 1 
• Het invoeren van de linkergrens 0 (of een voldoende kleine waarde), de 

rechtergrens 24, het gemiddelde 74 en de standaardafwijking 18 in de 
normale-verdelingsfunctie op de GR geeft als antwoord (ongeveer) 
0,003 2 

• Na 24 maanden heeft slechts 0,3% (dit is minder dan 1 procent) van alle 
huishoudens dit product voor de eerste keer aangeschaft 1 

of 

• Het invoeren van 0,01, het gemiddelde 74 en de standaardafwijking 18 
in de inverse normale-verdelingsfunctie geeft als antwoord (ongeveer) 
32 2 

• Na 32 maanden heeft 1% van de huishoudens voor de eerste keer het 
product aangeschaft 1 

• Dus na 24 maanden is dat minder dan 1% 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 4 
• Het gemiddelde is 54 1 
• Het vaststellen dat P(aanschafmoment 52 |  = 54 en  = 16)m s≤  bepaald 

moet worden 1 
• Het beschrijven hoe P(aanschafmoment 52 |  = 54 en  = 16)m s≤  met de 

GR berekend moet worden 1 
• Het constateren dat dit overeenkomt met (ongeveer) 45% 1 

of 

• Het gemiddelde is 54 1 
• Het invoeren van de linkergrens 52, de rechtergrens 54, het gemiddelde 

54 en de standaardafwijking als variabele in de normale-
verdelingsfunctie op de GR 1 

• Het met de GR onderzoeken wanneer de waarde 0,05 wordt bereikt 1 
• De standaardafwijking is (15,92 dus) ongeveer 16 (maanden) 1 

of 

• Het gemiddelde is 54 1 
• Het invoeren van de linkergrens 0 (of een voldoende kleine waarde), de 

rechtergrens 52, het gemiddelde 54 en de standaardafwijking als 
variabele in de normale-verdelingsfunctie op de GR 1 

• Het met de GR onderzoeken wanneer de waarde 0,45 wordt bereikt 1 
• De standaardafwijking is (16,04 dus) ongeveer 16 (maanden) 1 
 

 8 maximumscore 3 
• In het 5e jaar betekent dat de linkergrens 48 is en de rechtergrens 60 1 
• Het invoeren van de linkergrens, de rechtergrens, het gemiddelde 54 en 

de standaardafwijking 16 in de normale-verdelingsfunctie op de GR  1 
• Dit geeft (0,292 en dat is) 29,2% 1 
 

 9 maximumscore 4 
• Het aantal huishoudens X dat vorig jaar een Senseo-apparaat kocht, is 

binomiaal verdeeld met n = 50 en p = 0,29 1 
• P(X ≥ 10) = 1 – P( X ≤ 9) 1 
• Beschrijven hoe het antwoord met de GR gevonden kan worden 1 
• Het antwoord is (ongeveer) 0,95 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat als succeskans p een nauwkeuriger waarde genomen 
heeft dan de gegeven waarde 0,29, hiervoor geen punten in mindering 
brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Waarom klassenfoto’s vaak mislukken 
 

 10 maximumscore 3 
• 10 keer knipperen en elke knippering duurt 0,25 seconde, geeft  

10 ∙ 0,25 = 2,5 seconden de ogen dicht in elke minuut 1 

• Dit is 2,5 1
60 24

=  deel van de tijd 2 

 
 11 maximumscore 3 

• P(iemand knippert niet) = 1 231
24 24

− =   1 

• P(niemand knippert) = 
2523 0,345

24
  ≈ 
 

  2 

 
 12 maximumscore 4 

• P(foto lukt niet) = 1 − 0,345 = 0,655 1 
• P(minstens één foto lukt) = 1 − P(geen foto lukt) 1 
• 1 − P(geen foto lukt) = 51 0,655 0,879− ≈   2 
 

 13 maximumscore 3 
• m = 50 invullen in vergelijking 1 1 
• 501

24(1 ) 0,119− ≈  1 

• 501
241 (1 ) 0,881− − ≈  (dus de vergelijking wordt 1 0,881 0,99n− = ) 1 

 
 14 maximumscore 4 

• 1 0,881 0,99n− =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking wordt opgelost met de GR 1 
• De oplossing is 36,3n ≈  1 
• Het antwoord: 37 (foto’s) 1 
 

 15 maximumscore 5 

• Volgens de vuistregel 18 6
3
=  foto’s 1 

• De vergelijking 181
241 (1 (1 ) ) 0,99n− − − =  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe de vergelijking wordt opgelost met de GR 1 
• De oplossing is 7, 4n ≈  1 
• Er moeten dus 8 6 2− =  foto’s meer worden gemaakt 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Bomen  
 

 16 maximumscore 3 

• Het maximum bevindt zich bij 0,662 77
2 0,0043
−

= ≈
⋅−

d  2 

• De maximale hoogte is ongeveer 32 (meter) 1 
 

 17 maximumscore 3 
• Een vergelijking als 1,62500 55c −= ⋅  moet worden opgelost 1 

• 1,62
500

55
c −=  1 

• c is ongeveer 330 000 1 
 

 18 maximumscore 4 

• 12944 3236
4

N = =  1 

• De vergelijking 1,593236 290000 −= ⋅G  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking wordt opgelost 1 
• De gemiddelde diameter is (ongeveer) 17 (cm) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Bingo 
 

 19 maximumscore 3 
• Er is sprake van een permutatie 1 
• Het aantal mogelijkheden is 15 14 13 12 11⋅ ⋅ ⋅ ⋅  1 
• Het antwoord: 360 360 1 
 

 20 maximumscore 4 
• Het kiezen van de bovenste formule 1 

• P(bingo bij de 75e trekking) = 

51
75 2424

7576 75
75 1

 
 − ⋅

−  
 − 

 1 

• P(bingo bij de 75e trekking) = 

51
5124
751
74

 
 
 ⋅
 
 
 

 1 

• P(bingo bij de 75e trekking) = 24
75

 (= 0,32) 1 

Opmerking 
Als een kandidaat van de verkeerde formule gebruik heeft gemaakt, geen 
punten voor deze vraag toekennen. 

 21 maximumscore 4  

• P(bingo in maximaal 65 trekkingen) = 

65
24
75
24

 
 
 
 
 
 

 1 

• P(bingo in maximaal 65 trekkingen) 0,015≈  1 
• P(geen bingo in maximaal 65 trekkingen) = 1  –  0,015  1 
• Dit is 0,985 (dus ruim 98%) 1 

 22 maximumscore 4  
• Het aantal spelers X dat bingo heeft, is binomiaal verdeeld met n = 40 

en p = 0,02  1 
• P(X ≥ 2) = 1 – P( X ≤ 1)  1 
• Beschrijven hoe het antwoord met de GR gevonden kan worden 1 
• Het antwoord is (ongeveer) 0,19 1 

Opmerking 
Als een kandidaat als succeskans p een nauwkeuriger waarde genomen 
heeft dan de waarde gebaseerd op de gegeven 0,98, hiervoor geen punten 
in mindering brengen. 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni. 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

Pagina: 160Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1024-a-16-1-c 3 lees verder ►►► 
 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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 HA-1024-a-16-1-c 4 lees verder ►►► 
 

NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 79 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina: 162Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1024-a-16-1-c 5 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Vertrouwen 

 
 1 maximumscore 3 

• Aflezen: 6 landen 1 

• 6 100%
16

⋅  1 

• Het antwoord: 38(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als gerekend wordt met 17 landen, voor deze vraag maximaal 2 
scorepunten toekennen. 
 

 2 maximumscore 3 
Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen, 
Zweden en Verenigd Koninkrijk 
 
Opmerkingen 
− Bij elk foutief of ontbrekend land 1 scorepunt in mindering brengen. 
− Wanneer afkortingen van de landen worden opgeschreven in plaats van 

de volledige landsnamen, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 

 
 3 maximumscore 6 

• Aflezen dat het sociale vertrouwen in Nederland 62(%) is (of 0,62p = ) 1 
• 80% komt overeen met 20 ondervraagden 1 
• Het aantal ondervraagden X dat antwoord (a) kiest, is binomiaal 

verdeeld met 25n =  en 0,62p =   1 
• P( 20) 1 P( 19)X X≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,05 (of 5%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− Als voor het sociale vertrouwen in Nederland van de verticale as de 

waarde 48(%) is afgelezen, dan voor deze vraag maximaal 5 
scorepunten toekennen. 

− Voor het aflezen uit de grafiek  geldt een marge van 1, ook als van de 
verticale as is afgelezen. 

− Als voor p de waarde 1
3  wordt gebruikt, dan voor deze vraag maximaal 

4 scorepunten toekennen. 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 HA-1024-a-16-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Samen tegen de raaf 
 

 4 maximumscore 3 
• De kans op het gooien van 'raaf ' is 1

6  1 

• De kans dat de drie kinderen allemaal 'raaf ' gooien, is 31
6( )  1 

• Het antwoord: 0,005 (of 0,463%) 1 

of 

• Het aantal keren X dat 'raaf ' gegooid wordt, is binomiaal verdeeld met 
3n =  en 1

6p =  1 
• Beschrijven hoe P( 3)X = berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,005 (of 0,463%) 1 
 

 5 maximumscore 3 
• Het aantal keren X dat 'raaf ' gegooid wordt, is binomiaal verdeeld met 

15n =  en 1
6p =  1 

• Beschrijven hoe P( 2)X ≤  berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,53 (of 53%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 6 maximumscore 3 
• De kans dat Sibren geel of 'mandje' gooit, is 2

6  1 

• De kans dat Sibren een kaartje met een peer omdraait, is 4
16  1 

• De gevraagde kans is 2 4 1
6 16 12⋅ =  (of 0,08 of 8% (of nauwkeuriger)) 1 

of 

• De kans dat Sibren geel gooit en daarna een kaartje met een peer 
omdraait, is 1 4

6 16⋅  1 
• De kans dat Sibren ‘mandje’ gooit en daarna een kaartje met een peer 

omdraait, is 1 4
6 16⋅  1 

• De gevraagde kans is 1 4 1 4 1
6 16 6 16 12⋅ + ⋅ =  (of 0,08 of 8% (of 

nauwkeuriger)) 1 
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 HA-1024-a-16-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 3 
• Vier kaartjes kunnen in 4! 24=  mogelijke volgordes liggen 1 
• Door de twee kaartjes met een peer is het gevraagde aantal volgordes 

twee keer zo klein 1 
• Het antwoord: 12 (mogelijke volgordes) 1 

of 

• De twee kaartjes met een peer kunnen op 
4
2
 
 
 

 ( 6= ) plaatsen liggen 1 

• Door de kers en de pruim is het gevraagde aantal volgordes twee keer 
zo groot  1 

• Het antwoord: 12 (mogelijke volgordes) 1 

of 

• Alle mogelijke volgordes opschrijven 2 
• Het antwoord: 12 (mogelijke volgordes) 1 

of 

• De kers (of de pruim) kan op vier plaatsen liggen, de pruim (of de kers) 
kan dan nog op drie plaatsen liggen, de rest moet peer zijn 2 

• Het antwoord: (4 3 )⋅ = 12 (mogelijke volgordes) 1 
 
Opmerking 
Bij de derde oplossingsmethode voor elke vergeten of foutieve mogelijkheid 
1 scorepunt in mindering brengen. 
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 HA-1024-a-16-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 4 
• In de vierde beurt wordt ‘raaf ’ gegooid en ook in één van de eerste drie 

beurten 1 
• De kans dat in één van de eerste drie beuren ‘raaf ’ wordt gegooid, is 

( )251
6 6

3
1
 

⋅ ⋅ 
 

 1 

• De gevraagde kans is ( )251 1
6 6 6

3
1
 

⋅ ⋅ ⋅ 
 

 1 

• Het antwoord: 0,06 (of 6%) (of nauwkeuriger)  1 

of 

• De mogelijkheden zijn: RNNR, NRNR, NNRR 1 
• De kans op elk van deze mogelijkheden is ( ) ( )2 251

6 6⋅  1 

• Het optellen van deze kansen (of het vermenigvuldigen van één kans 
met 3) 1 

• Het antwoord: 0,06 (of 6%) (of nauwkeuriger)  1 
 
Opmerkingen 
− Als bij de eerste oplossingsmethode de kans is berekend op twee 

successen bij een binomiale verdeling met 4n =  en 1
6p = , dan  voor 

deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
− Als bij de tweede oplossingsmethode één mogelijkheid ontbreekt, voor 

deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen; als twee mogelijkheden 
ontbreken, maximaal 1 scorepunt toekennen; als vier of meer 
mogelijkheden zijn opgeschreven, maximaal 2 scorepunten toekennen. 
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 HA-1024-a-16-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Start to Run 
 

 9 maximumscore 4 
• (In de tekening is te zien dat) de training is: 15 minuten hardlopen, 

2 minuten wandelen, 15 minuten hardlopen en 2 minuten wandelen 1 
• (15 140 2100⋅ =  en 2 50 100⋅ = , dus) de grafiek gaat door de punten 

(15, 2100)  en (17, 2200)  1 
• De grafiek gaat door de punten (32, 4300)  en (34, 4400)  1 
• (0, 0)  en de opeenvolgende punten zijn verbonden door lijnstukken 1 
 

 10 maximumscore 3 

• Elke minuut hardlopen wordt 9 0,15
60

=  km afgelegd (dus het aantal km 

hardlopen is 0,15 H⋅ ) 1 

• Elke minuut wandelen wordt 0,15 0,06
2,5

=  km afgelegd (of 
9

2,5 0,06
60

= ) 

(of 0,06 2,5 0,15⋅ = ) (dus het aantal km wandelen is 0,06 W⋅ ) 1 
• De totale afgelegde afstand is de som van het aantal km hardlopen en 

het aantal km wandelen (dus 0,15 0,06A H W= ⋅ + ⋅ ) 1 
 

 11 maximumscore 3 
• Op de eerste trainingsdag van week 1 geldt 9H =  en 9W = , dus 

0,15 9 0,06 9 1,89A = ⋅ + ⋅ =  1 
• Op de laatste trainingsdag van week 10 geldt 

0,15 30 ( 0,06 0) 4,5A = ⋅ + ⋅ =  (of 9 : 2 4,5A = = ) 1 
• Het antwoord: (4,5 1,89) 1000 2610− ⋅ =  (meter) 1 
 

 12 maximumscore 3 
• 0,15 0,06 (60 )A H H= ⋅ + ⋅ −  1 
• 0,15 3,6 0,06A H H= ⋅ + − ⋅  1 
• Het antwoord: 0,09 3,6A H= ⋅ +  1 
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 HA-1024-a-16-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Door de Westerscheldetunnel 
 

 13 maximumscore 4 
• Er zijn 200 2 400⋅ =  passages 1 
• Bij het standaardtarief kost het 400 5 2000⋅ =  (euro) 1 
• Met de t-tag kost het 150 3,80 250 3,05 1332,50⋅ + ⋅ =  (euro) 1 
• Het antwoord: 667,50 (euro) (of 668 (euro)) 1 
 
Opmerking 
Als gerekend wordt met 200 passages in plaats van 400, dan voor deze 
vraag maximaal 3 scorepunten toekennen. 
 

 14 maximumscore 5 
• Voor het eerste gedeelte geldt de formule 3,8K p= ⋅  1 
• Voor het tweede gedeelte geldt 3,05K p b= ⋅ +  1 
• Berekenen van de coördinaten van het punt (150,570)  1 
• Dit geeft de vergelijking 3,05 150 570b⋅ + =  1 
• Voor het tweede gedeelte geldt de formule 3,05 112,5K p= ⋅ +  1 
 

 15 maximumscore 3  

• zonder btw
11,15 412,5

1,21
pK ⋅ +

=  1 

• 9,21a =  1 
• 340,91b =  1 

of 

• Zowel de variabele als de vaste kosten moeten gedeeld worden 
door 1,21 1 

• 11,15 :1, 21 9, 21a = =  1 
• 412,5 :1,21 340,91b = =  1 

of 

• zonder btw
11,15 412,5

1,21
pK ⋅ +

=  1 

• zonder btw 9,21 340,91K p= ⋅ +  2 
 
Opmerking 
Als niet gedeeld wordt door 1,21 (maar vermenigvuldigd wordt met 0,79), 
dan voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 
 
 

Pagina: 168Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1024-a-16-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 4 

• Periode januari − april: 
17
2

 
 
 

 (manieren) 1 

• Periode september − december: 
18
2

 
 
 

 (manieren) 1 

• Het vermenigvuldigen van deze aantallen 1 
• Het antwoord: 20 808 (manieren) 1 
 
Opmerkingen 
− Als wordt opgeteld in plaats van vermenigvuldigd, dan voor deze vraag 

maximaal 2 scorepunten toekennen. 
− Als permutaties (17 16⋅  respectievelijk 18 17⋅ ) in plaats van 

combinaties worden gebruikt, dan voor deze vraag maximaal 
2 scorepunten toekennen. 
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 HA-1024-a-16-1-c 12 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De ideale bureaustoel 
 

 17 maximumscore 3 
• De kans dat de zithoogte tussen 42,0 (cm) en 50,0 (cm) ligt, moet 

berekend worden 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de normaleverdelingsfunctie met 

gemiddelde 46,0 en standaardafwijking 3,8 op de GR berekend kan 
worden 1 

• Deze kans is 0,707 (of nauwkeuriger), dus het percentage kan 
onmogelijk groter dan 71% zijn 1 

 
 18 maximumscore 4 

• Van 5% van de mensen is de ideale zithoogte te laag 1 
• Beschrijven hoe met de normaleverdelingsfunctie met gemiddelde 46,0 

en standaardafwijking 3,8 op de GR de minimale zithoogte berekend 
kan worden 1 

• De minimale zithoogte is 39,75 (cm) en het verschil tussen gemiddelde 
46,0 (cm) en minimale zithoogte is ( 46,0 39,75− = ) 6,25 (cm) 1 

• Het antwoord: de gasveer heeft een lengte van 2 6, 25⋅ = 12,5 (cm) 1 

of 

• Van 5% van de mensen is de ideale zithoogte te laag, van 5% is de 
ideale zithoogte te hoog 1 

• Beschrijven hoe met de normaleverdelingsfunctie met gemiddelde 46,0 
en standaardafwijking 3,8 op de GR de minimale en maximale 
zithoogte berekend kunnen worden 1 

• De minimale zithoogte is 39,75 (cm) en de maximale zithoogte is 
52,25 (cm) 1 

• Het antwoord: de gasveer heeft een lengte van ( 52,25 39,75− = ) 
12,5 (cm) 1 

of 

• De kans dat de zithoogte tussen  46 x−  en 46 x+  zit, is 90% (of 0,9) 1 
• Beschrijven hoe de waarde van x met de normaleverdelingsfunctie met 

gemiddelde 46,0 en standaardafwijking 3,8 op de GR berekend kan 
worden 1 

• Dit geeft 6, 25x =  1 
• Het antwoord: de gasveer heeft een lengte van 2 6, 25 12,5⋅ =  (cm) 1 
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 HA-1024-a-16-1-c 13 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 3 
• Beschrijven hoe met de normaleverdelingsfunctie met gemiddelde 46,0 

en standaardafwijking 3,8 op de GR het percentage kan worden 
berekend met linkergrens 34,0 en rechtergrens 58,0 1 

• Dit geeft 99,8% (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: (dat is meer dan 99% dus) de ontwerper heeft gelijk 1 

of 

• Beschrijven hoe met de normaleverdelingsfunctie met gemiddelde 46,0 
en standaardafwijking 3,8 op de GR voor elk van de drie varianten het 
percentage kan worden berekend 1 

• 14,55% 70,7% 14,55% 99,8%+ + =  (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: (dat is meer dan 99% dus) de ontwerper heeft gelijk 1 

of 

• Volgens een van de vuistregels van de normale verdeling ligt meer dan 
99% van de waarnemingen minder dan 3 keer de standaarddeviatie van 
het gemiddelde af 1 

• Dit geeft lengtes van 46,0 3 3,8 34,6− ⋅ =  (cm) tot 
46,0 3 3,8 57, 4+ ⋅ =  (cm) 1 

• De stoelen kunnen nog lager dan 34,6 (cm) en hoger dan 57,4 (cm) 
worden ingesteld, dus de ontwerper heeft gelijk 1 

 
Opmerking 
Als bij de tweede oplossingsmethode door tussentijds afronden van de drie 
kansen op 1 decimaal het antwoord 99,7% wordt gevonden, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
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 HA-1024-a-16-1-c 14 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opslag van radioactief afval 
 

 20 maximumscore 4 
• De groeifactor per 30 jaar is 0,5 1 
• De groeifactor per jaar is 

1
300,5  1 

• De groeifactor per jaar is 0,98 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 2(%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Voor de groeifactor g per jaar geldt: ( 30100 50g⋅ = , dus) 30 0,5g =  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR opgelost kan worden 1 
• De groeifactor per jaar is 0,98 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 2(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Voor het antwoord 2(%)−  geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 21 maximumscore 3 
• Tienmaal halveren geeft als groeifactor 100,5  1 
• De groeifactor per 300 jaar is ongeveer 49,8 10−⋅  of 0,001 1 
• Het antwoord: 0,1(%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• De beginstraling die 100% is, moet tienmaal gehalveerd worden 1 
• De berekening 10100 0,5⋅  1 
• Het antwoord: 0,1(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als gerekend wordt met de bij vraag 20 berekende groeifactor per jaar, dan 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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 HA-1024-a-16-1-c 15 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 5 
• Van de straling die door het staal wordt doorgelaten moet 5

8  deel door 
het beton worden doorgelaten 1 

• Dat is 62,5% 1 

• De vergelijking 100 62,5
1,021d =  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 23 (cm) 1 

of 

• 1000,08
1,021d⋅  is het percentage van de straling dat door het staal en het 

beton samen wordt doorgelaten 2 

• De vergelijking 1000,08 5
1,021d⋅ =  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 23 (cm) 1 
 
Opmerking 

Als in de eerste oplossingsmethode 100 0,625
1,021d =  of in de tweede 

oplossingsmethode 1008 5
1,021d⋅ =  wordt opgelost, voor deze vraag maximaal 

4 scorepunten toekennen.  
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
 

einde  
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HA-1024-a-16-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2016-1 
 

wiskunde A havo 

 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo 
 
Bij het centraal examen wiskunde A havo: 
 
 
Op pagina 12, bij vraag 18 moet worden toegevoegd: 
 
Opmerking 
Als de (minimale en/of maximale) zithoogtes tussentijds op 1 decimaal zijn afgerond, 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als 
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
 
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A havo. 
  
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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Correctievoorschrift HAVO 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 84 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Vertrouwen 
 

 1 maximumscore 3 
• Aflezen: 6 landen 1 

• 6 100%
16

⋅  1 

• Het antwoord: 38(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als gerekend wordt met 17 landen, voor deze vraag maximaal 
2 scorepunten toekennen. 
 

 2 maximumscore 3 
Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen, 
Zweden en Verenigd Koninkrijk 
 
Opmerkingen 
− Bij elk foutief of ontbrekend land 1 scorepunt in mindering brengen. 
− Wanneer afkortingen van de landen worden opgeschreven in plaats van 

de volledige landsnamen, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 

 
 3 maximumscore 4 

• De steekproefproportie is 4292 0,58
7400

=  1 

• Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 0,58(1 0,58)0,58 2
7400
−

± ⋅  1 

• Het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het percentage is dus 
[56,9 ; 59,1] (of nauwkeuriger) 1 

• Dit interval ligt binnen het interval [56,6 ; 59,4], dus uitspraak 1 is juist 1 
 
Opmerkingen 
− Als de uitleg in het laatste antwoordelement ontbreekt, dan voor deze 

vraag maximaal 3 scorepunten toekennen. 
− Als de berekende grenzen van het 95%-betrouwbaarheidsinterval 

afgerond zijn op gehele getallen, en dit interval vergeleken wordt met 
[56,6 ; 59,4], dan voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen. 

 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Duiken 
 

 4 maximumscore 3 

• De vergelijking 1 5
10
d

+ =  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking wordt opgelost 1 
• Het antwoord: (maximaal) 40 (meter) (diep) 1 
 

 5 maximumscore 4 

• 191 2,9
10

p = + =  (bar) 1 

• Nodig is: 20 2,9 45 2610L = ⋅ ⋅ =  (barliter) 1 
• In de duikfles zit 12 200 2400⋅ =  (barliter) 1 
• ( 2400 2610< , dus) nee (Jan kan deze duik niet maken) 1 
 

 6 maximumscore 5 
• Een tabel met minstens vijf combinaties van d en T, zoals: 3 
 

5d =  1,5p =  20 1,5 2400T⋅ ⋅ =  geeft 80T =  

10d =  2p =  20 2 2400T⋅ ⋅ =  geeft 60T =  

15d =  2,5p =  20 2,5 2400T⋅ ⋅ =  geeft 48T =  

20d =  3p =  20 3 2400T⋅ ⋅ =  geeft 40T =  

25d =  3,5p =  20 3,5 2400T⋅ ⋅ =  geeft 34T ≈   

 
• Het tekenen van minstens vijf punten in de figuur 1 
• Het vloeiend verbinden van de getekende punten 1 

of 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• Het opstellen van de formule 2400

20 1
10

T
d

=
 + 
 

 2 

• Het berekenen van minstens vijf waarden van T met de formule 1 
• Het tekenen van deze punten in de figuur 1 
• Het vloeiend verbinden van de getekende punten 1 
 

 
 
Opmerkingen 
− Als in de eerste oplossingsmethode minder dan vijf, maar wel minimaal 

één berekening is gegeven, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 

− Als wel de juiste waarden van T gegeven zijn, maar geen berekening 
gegeven is, dan voor deze vraag maximaal 4 scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Links naar Wikipedia-artikelen 
 

 7 maximumscore 3 
• 0,43 ∙ 1 212 195 (= 521 244) 1 

• Het percentage is  521 244 100
2 575 308

⋅  1 

• Het antwoord: 20(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 8 maximumscore 4 
• De modus is 1 (want dat aantal binnenkomende links heeft de hoogste 

frequentie)  1 
• Het gemiddelde is groter dan de mediaan, want de verdeling is scheef 

naar rechts 1 
• De mediaan is groter dan de modus, want er zijn 

133 515 465 915 599 430+ =  artikelen met hoogstens 2 binnenkomende 
links (en dat is minder dan de helft van het totaal) (of: de mediaan is 
groter dan de modus, want aflezen uit figuur 1 geeft ongeveer 
130 000 250 000 380 000+ =  artikelen met hoogstens 1 binnenkomende 
link (en dat is minder dan de helft van het totaal)) 1 

• Het antwoord: modus – mediaan – gemiddelde 1 
 

 9 maximumscore 4 
• Het eerste kwartiel is bij ongeveer 0,25 ∙ 2 575 308 = 643 827 artikelen 1 
• Er zijn 133 515 + 465 915 = 599 430 artikelen met hoogstens 2 

binnenkomende links 1 
• Om op het eerste kwartiel te komen moeten daar ongeveer 44 000 

artikelen bij; dat kan zeker met de artikelen met 3 binnenkomende links 
(want daarvan zijn er meer dan 44 000) 1 

• Een artikel met 3 binnenkomende links krijgt 1
21  ster, dus Q1 = 1,5 (en 

dat is juist aangegeven) 1 
 
Opmerking 
Het aantal artikelen met hoogstens 2 binnenkomende links mag worden 
afgelezen uit figuur 1. Het afgelezen aantal moet tussen 580 000 en 620 000 
liggen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 3 
Juiste voorbeelden bij de boxplot zijn: 1 
− Uit de boxplot (in combinatie met tabel 2) kun je gemakkelijker 

afleiden dat ongeveer 25% van de artikelen 30 of meer binnenkomende 
links heeft. 

− Uit de boxplot (in combinatie met tabel 2) kun je gemakkelijker 
afleiden dat (minstens) de helft van de artikelen 9 of meer 
binnenkomende links heeft. 

Juiste voorbeelden bij het staafdiagram zijn: 2 
− In het staafdiagram kun je bij elk aantal binnenkomende links van 

0 t/m 49 de frequentie aflezen. 
− In het staafdiagram kun je zien dat de modus van het aantal 

binnenkomende links 1 is. 
− In het staafdiagram kun je zien dat de frequenties vanaf 

2 binnenkomende links telkens lager worden. 
 
Opmerking 
Aan elk juist voorbeeld bij het staafdiagram 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Start to Run 
 

 11 maximumscore 4 
• (In de tekening is te zien dat) de training is: 15 minuten hardlopen, 

2 minuten wandelen, 15 minuten hardlopen en 2 minuten wandelen 1 
• (15 140 2100⋅ =  en 2 50 100⋅ = , dus) de grafiek gaat door de punten 

(15, 2100)  en (17, 2200)  1 
• De grafiek gaat door de punten (32, 4300)  en (34, 4400)  1 
• (0, 0)  en de opeenvolgende punten zijn verbonden door lijnstukken 1 
 

 12 maximumscore 3 

• Elke minuut hardlopen wordt 9 0,15
60

=  km afgelegd (dus het aantal km 

hardlopen is 0,15 H⋅ ) 1 

• Elke minuut wandelen wordt 0,15 0,06
2,5

=  km afgelegd (of 
9

2,5 0,06
60

= ) 

(of 0,06 2,5 0,15⋅ = ) (dus het aantal km wandelen is 0,06 W⋅ ) 1 
• De totale afgelegde afstand is de som van het aantal km hardlopen en 

het aantal km wandelen (dus 0,15 0,06A H W= ⋅ + ⋅ ) 1 
 

 13 maximumscore 3 
• Op de eerste trainingsdag van week 1 geldt 9H =  en 9W = , dus 

0,15 9 0,06 9 1,89A = ⋅ + ⋅ =  1 
• Op de laatste trainingsdag van week 10 geldt 

0,15 30 ( 0,06 0) 4,5A = ⋅ + ⋅ =  (of 9 : 2 4,5A = = ) 1 
• Het antwoord: (4,5 1,89) 1000 2610− ⋅ =  (meter) 1 
 

 14 maximumscore 3 
• 0,15 0,06 (60 )A H H= ⋅ + ⋅ −  1 
• 0,15 3,6 0,06A H H= ⋅ + − ⋅  1 
• Het antwoord: 0,09 3,6A H= ⋅ +  1 
 
 
 

Pagina: 184Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1024-f-16-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opslag van radioactief afval 
 

 15 maximumscore 4 
• De groeifactor per 30 jaar is 0,5 1 
• De groeifactor per jaar is 

1
300,5  1 

• De groeifactor per jaar is 0,98 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 2(%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Voor de groeifactor g per jaar geldt: ( 30100 50g⋅ = , dus) 30 0,5g =  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR opgelost kan worden 1 
• De groeifactor per jaar is 0,98 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 2(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Voor het antwoord 2(%)−  geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 16 maximumscore 3 
• Tienmaal halveren geeft als groeifactor 100,5  1 
• De groeifactor per 300 jaar is ongeveer 49,8 10−⋅  of 0,001 1 
• Het antwoord: 0,1(%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• De beginstraling die 100% is, moet tienmaal gehalveerd worden 1 
• De berekening 10100 0,5⋅  1 
• Het antwoord: 0,1(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als gerekend wordt met de bij vraag 15 berekende groeifactor per jaar, dan 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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 HA-1024-f-16-1-c 12 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 3 
• 0,11 2,058 dD −= −  1 
• 0,11 (2,058 )dD −= −  1 
• 1 0,93dD = − , dus het antwoord: 0,93g =  1 

of 

• 1d =  invullen in de gegeven formule geeft 0,1
11 0,07

2,058
D = − ≈   1 

• 1d =  invullen in 1 dD g= −  geeft 0,07 1 g= −   1 
• Het antwoord: 0,93g =  1 
 
Opmerking 

Wanneer als antwoord alleen 0,1
1 0,93

2,058
g = ≈  wordt gegeven, dan voor 

deze vraag 2 scorepunten toekennen. 
 

 18 maximumscore 5 
• Van de straling die door het staal wordt doorgelaten moet 5

8  deel door 
het beton worden doorgelaten 1 

• Dat is 62,5% 1 

• De vergelijking 100 62,5
1,021d =  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 23 (cm) 1 

of 

• 1000,08
1,021d⋅  is het percentage van de straling dat door het staal en het 

beton samen wordt doorgelaten 2 

• De vergelijking 1000,08 5
1,021d⋅ =  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 23 (cm) 1 
 
Opmerking 

Als in de eerste oplossingsmethode 100 0,625
1,021d =  of in de tweede 

oplossingsmethode 1008 5
1,021d⋅ =  wordt opgelost, voor deze vraag maximaal 

4 scorepunten toekennen.  
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 HA-1024-f-16-1-c 13 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Door de Westerscheldetunnel 
 

 19 maximumscore 4 
• Er zijn 200 2 400⋅ =  passages 1 
• Bij het standaardtarief kost het 400 5 2000⋅ =  (euro) 1 
• Met de t-tag kost het 150 3,80 250 3,05 1332,50⋅ + ⋅ =  (euro) 1 
• Het antwoord: 667,50 (euro) (of 668 (euro)) 1 
 
Opmerking 
Als gerekend wordt met 200 passages in plaats van 400, dan voor deze 
vraag maximaal 3 scorepunten toekennen. 
 

 20 maximumscore 5 
• Voor het eerste gedeelte geldt de formule 3,8K p= ⋅  1 
• Voor het tweede gedeelte geldt 3,05K p b= ⋅ +  1 
• Berekenen van de coördinaten van het punt (150,570)  1 
• Dit geeft de vergelijking 3,05 150 570b⋅ + =  1 
• Voor het tweede gedeelte geldt de formule 3,05 112,5K p= ⋅ +  1 
 

 21 maximumscore 3  

• zonder btw
11,15 412,5

1,21
pK ⋅ +

=  1 

• 9,21a =  1 
• 340,91b =  1 

of 

• Zowel de variabele als de vaste kosten moeten gedeeld worden 
door 1,21 1 

• 11,15 :1,21 9,21a = =  1 
• 412,5 :1, 21 340,91b = =  1 

of 

• zonder btw
11,15 412,5

1,21
pK ⋅ +

=  1 

• zonder btw 9, 21 340,91K p= ⋅ +  2 
 
Opmerking 
Als niet gedeeld wordt door 1,21 (maar vermenigvuldigd wordt met 0,79), 
dan voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
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 HA-1024-f-16-1-c 14 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vrouwenvoetbal 
 

 22 maximumscore 8 

• Bij de senioren is de toename per jaar 53000 35000
12
−  1 

• Voor het aantal senioren geldt de formule 35000 1500sV t= +  (met t  in 
jaren na 1 juli 2002) 1 

• Bij de jeugd is de toename per jaar 85000 33000
12
−  1 

• Voor het aantal jeugdspeelsters geldt de formule 33000 4333jV t= +  
(met t  in jaren na 1 juli 2002) 1 

• De vergelijking 100 35s

s j

V
V V

⋅ =
+

 (of een gelijkwaardige vergelijking) 

moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking wordt opgelost 1 
• Dit geeft 20,7t ≈  1 
• Het antwoord: (2002 21 )+ =  2023 1 

of 

• Bij de senioren is de toename per jaar 53000 35000
12
−  1 

• Het aantal senioren is op 1 juli 2002 gelijk aan 35 000, en neemt 
jaarlijks met 1500 toe 1 

• Bij de jeugd is de toename per jaar 85000 33000
12
−  1 

• Het aantal jeugdspeelsters is op 1 juli 2002 gelijk aan 33 000, en neemt 
jaarlijks met 4333 toe 1 

• Het systematisch berekenen van percentages senioren 1 
• Op 1 juli 2022 (of: 20 jaar na 1 juli 2002) is het percentage senioren 

(ongeveer) 35,2(%) 1 
• Op 1 juli 2023 (of: 21 jaar na 1 juli 2002)  is het percentage senioren 

(ongeveer) 34,9(%) 1 
• Het antwoord: (2002 21 )+ =  2023 1 
 
Opmerking 
Voor het aflezen van de vier aantallen geldt een toegestane marge van 
1000.  
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 HA-1024-f-16-1-c 15 lees verder ►►► 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 

einde  
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 HA-1024-a-16-2-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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 HA-1024-a-16-2-c 2 lees verder ►►► 
 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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 HA-1024-a-16-2-c 3 lees verder ►►► 
 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 81 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

BMI, hoger dan je denkt 
 

 1 maximumscore 3 
• In 19 jaar is de gemiddelde lengte met 3,1 (cm) toegenomen 1 

• In 50 jaar neemt de gemiddelde lengte toe met 3,1 50
19

⋅  ( 8, 2)≈  (cm) 1 

• Het antwoord: 180, 4 8, 2 188,6+ = (cm) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 

− Als er is doorgerekend met 3,1 0,16
19

= , leidend tot het antwoord 

188,4 (cm), hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
− Het eindantwoord mag worden afgerond op een geheel getal. 
 

 2 maximumscore 4 
• Het aflezen van de punten (0;165,9)  en (19;167,7)  1 

• 167,7 165,9 ( 0,1)
19
−

= ≈a  2 

• 0,1 165,9l t= ⋅ +  (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− Bij het aflezen is een marge van 0,1 cm toegestaan. 
− Voor de berekening van a uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 3 maximumscore 4 
• De werkelijke gemiddelde lengte was (168,7 – 0,9 =) 167,8 (cm) 1 
• Bij een normale verdeling met gemiddelde 168,7 en standaardafwijking 

6,0 moet worden berekend P(lengte 167,8)>  1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 56(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 4 maximumscore 3 
• Met eigen schattingen wordt G kleiner (dus de teller wordt kleiner) en 

daarmee wordt de BMI kleiner (dus is er bij minder mensen sprake van 
overgewicht) 1 

• L wordt groter (dus 2L  wordt ook groter) 1 
• Er wordt door een groter getal gedeeld en daarmee wordt de BMI 

kleiner (dus is er bij minder mensen sprake van overgewicht) 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-16-2-c 6 lees verder ►►► 
 

Levensverwachting van ouderen 
 

 5 maximumscore 4 
• De kansen om ten minste 80 en ten minste 90 jaar te worden zijn 0,76 

respectievelijk 0,34 1 
• Van de 65-jarige vrouwen wordt 76% ten minste 80 jaar en 34% ten 

minste 90 jaar 1 
• Het antwoord: (76 34 ) 42(%)− =  2 
 
Opmerkingen 
− De kansen mogen afgelezen worden met een marge van 0,01. 
− Voor het antwoord 0,76·(1 – 0,34)·100(%) = 50(%) (of nauwkeuriger) 

maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 

 6 maximumscore 4 
• Het aantal mannen X in de onderzoeksgroep dat ten minste 80 jaar 

wordt, is binomiaal verdeeld met 508n =  en 0,52p =  1 
• P( 254)X =  moet berekend worden 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,02 (of 2%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 7 maximumscore 5 
• Het aantal vrouwen X in de onderzoeksgroep dat ten minste 80 jaar 

wordt, is binomiaal verdeeld met 219n =  en 0,71p =  1 
• De kans (P(150 165) ) P( 164) P( 150)< < = ≤ − ≤X X X  moet worden 

berekend 2 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,68 (of 68%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− De succeskans p mag afgelezen worden met een marge van 0,01. 
− Voor het formuleren van de juiste kans in de vorm 

P( 164) P( 150)X X≤ − ≤  uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 8 maximumscore 5 
• Het aantal vrouwen X in de onderzoeksgroep dat ten minste 90 jaar 

wordt, is binomiaal verdeeld met 219n =  en 0,26p =  1 
• Beschrijven hoe P( 50)X ≥  berekend kan worden 1 
• Deze kans is 0,875 (of nauwkeuriger) 1 
• De kans dat het onderzoek voortduurt, is 0,816 0,875⋅  1 
• Het antwoord: 0,71 (of 71%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als gerekend wordt met 0,88, leidend tot het antwoord 0,72 (of 72%) (of 
nauwkeuriger), hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-16-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Random close packing 
 

 9 maximumscore 3 
• 3

knikker 0,5236 1,3 1,15= ⋅ ≈I  (cm3) 1 

• Het aantal knikkers is 0,64 800
1,15
⋅  1 

• Het antwoord: 445 (knikkers) 1 
 

 10 maximumscore 3 

• pot
3

0,64

0,5236

I
K

d

⋅
=

⋅
 1 

• pot
3

0,64
0,5236

I
K

d
= ⋅  1 

• pot
31, 222

I
K

d
= ⋅  1 

 
Opmerking 
Als uitsluitend met een of meer getallenvoorbeelden is gewerkt, voor deze 
vraag geen scorepunten toekennen. 
 

 11 maximumscore 4 
• Het gebruik van de normaleverdelingsfunctie met variabele 

standaardafwijking 1 
• Bij de grenswaarden 63,4 en 64,6 hoort de kans 0,999 1 
• Beschrijven hoe de standaardafwijking met de GR gevonden kan 

worden 1 
• Het antwoord: 0,18 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-16-2-c 8 lees verder ►►► 
 

 12 maximumscore 5 

• De vergelijking 3
10500,0191 1500
0,95

⋅ ⋅ =p  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Dit geeft 64,13≈p  1 
• Beschrijven hoe met de normaleverdelingsfunctie met gemiddelde 64,0 

en standaardafwijking 0,2 op de GR de kans dat p groter is dan 64,13 
kan worden berekend 1 

• Het antwoord: 0,26 (of 26%) (of nauwkeuriger)  1 
 
Opmerkingen  
− Er mag met de berekende standaardafwijking van vraag 11 worden 

gerekend. 
− Als gerekend wordt met de tussentijds afgeronde waarde p = 64,1 

leidend tot het antwoord 0,31, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 

 
 13 maximumscore 3 

• De diameter moet 1,5 cm zijn (want voor het maximale aantal knikkers 
moet de diameter zo klein mogelijk zijn) 1 

• Het percentage gevulde ruimte moet 65 zijn (want zo groot mogelijk) 1 

• (Het maximale aantal knikkers is 3
10000,0191 65
1,5

⋅ ⋅ , dus) 

het antwoord is: 367 (of 368) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-16-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Thermosflessen 
 

 14 maximumscore 5  
• Na 6 uur is de temperatuur 72,5 (°C) 1 
• De veranderingen per twee uur in de eerste zes uur zijn –9,5; –8,0 en 

–7,5 2 
• De begintemperatuur is 72,5 7,5 8,0 9,5+ + +  1 
• Het antwoord: 97,5 (°C) (of 98 (°C)) 1 
 
Opmerkingen 
− Bij het aflezen is een marge van 0,1 graad toegestaan. 
− Voor elke foutief afgelezen verandering 1 scorepunt in mindering 

brengen, tot een maximum van 2 scorepunten. 
 

 15 maximumscore 4 

• De groeifactor per zes uur is 77,1
85,8

 1 

• De groeifactor per uur is 

1
677,1

85,8
 
 
 

 1 

• De groeifactor is 0,9823 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 1,77(%) 1 
 
Opmerking 
Als met de gegevens na 6 en 8 uur of na 8 en 12 uur gerekend is, met als 
antwoord 1,76(%) respectievelijk 1,77(%), hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 
 

 16 maximumscore 5 
• Voor de temperatuur T geldt 77,1 0,982tT = ⋅ , met t de tijd in uren vanaf 

het moment dat de thermosfles 12 uur in de testomgeving staat 1 
• De vergelijking 77,1 0,982 65t⋅ =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• De oplossing is 9, 4≈t  1 
• Het antwoord: 21 uur 1 
 
Opmerking 
Als correct gerekend wordt met een nauwkeuriger waarde voor de 
groeifactor, of als een ander startmoment dan 12 uur wordt gebruikt, 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-16-2-c 10 lees verder ►►► 
 

QR-code 
 

 17 maximumscore 3 
• Van de laatste (21 8 )13− =  hokjes zijn er (14 7 ) 7− =  zwart  

(of (7 1 )6− =  wit) 1 

• Er zijn 
13 13

(of )
7 6

   
   
   

 mogelijkheden 1 

• Het antwoord: 1716 1 
 
Opmerking 

Voor het antwoord 
21

116 280
7

 
= 

 
 maximaal 1 scorepunt toekennen. 

 
 18 maximumscore 3 

• 177 21 ( 4)
40 1
−

= =
−

a  2 

• 21 4 1 b= ⋅ + , dus 17b =  1 
 
Opmerking 
Voor de berekening van a uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 19 maximumscore 4 
• De totale ruimte bestaat uit 2(4 177 4) 34225+ + =  hokjes 1 
• De witte rand bestaat uit 234225 177 2896− =  (of: 177 4 4 64 2896⋅ ⋅ + = ) 

hokjes 1 

• Het gevraagde percentage is 2896 100
34225

⋅ (%) 1 

• Het antwoord: 8,5(%) 1 

of 

• De totale ruimte bestaat uit 2(4 177 4) 34225+ + =  hokjes 1 
• De code bestaat uit 2177 31 329=  hokjes 1 

• De code beslaat 31 329 100(%) ( 91,54%)
34 225

⋅ =  van de totale ruimte 1 

• Het antwoord: 8,5(%) 1 
 
Opmerking 
Als gerekend wordt met een totale ruimte bestaande uit  
(177 + 4)2 = 32 761, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-16-2-c 11 lees verder ►►► 
 

 20 maximumscore 3 
• De kans dat een QR-code niet beschadigd raakt (en dus goed te lezen is) 

is 0,85 1 
• De kans dat zo’n postpakket licht beschadigd is, maar de QR-code toch 

goed gelezen kan worden, is 0,15 0, 25 ( 0,0375)⋅ =  1 
• Het antwoord: (0,85 + 0,0375 is afgerond) 0,888 1 

of 

• De gevraagde kans is 1 P− (de QR-code is niet goed te lezen) 1 
• Deze kans is 1 – 0,15 0,75⋅  1 
• Het antwoord: 0,888 1 
 

 21 maximumscore 4 
• Het aantal goed gelezen QR-codes X is binomiaal verdeeld met 200n =  

en 0,89p =  1 
• P( 180)X ≥  = 1 – P( 179)X ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,38 (of 38%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als gerekend wordt met 0,888p =  of 0,8875p = , leidend tot het antwoord 
0,34 (of 34%) (of nauwkeuriger), hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  
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 HA-1024-f-16-2-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regel(s) vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 
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 HA-1024-f-16-2-c 5 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

BMI, hoger dan je denkt 
 

 1 maximumscore 3 
• In 19 jaar is de gemiddelde lengte met 3,1 (cm) toegenomen 1 

• In 50 jaar neemt de gemiddelde lengte toe met 3,1 50
19

⋅  ( 8, 2)≈  (cm) 1 

• Het antwoord: 180, 4 8, 2 188,6+ = (cm) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 

− Als er is doorgerekend met 3,1 0,16
19

= , leidend tot het antwoord 

188,4 (cm), hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
− Het eindantwoord mag worden afgerond op een geheel getal. 
 

 2 maximumscore 4 
• Het aflezen van de punten (0;165,9)  en (19;167,7)  1 

• 167,7 165,9 ( 0,1)
19
−

= ≈a  2 

• 0,1 165,9l t= ⋅ +  (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− Bij het aflezen is een marge van 0,1 cm toegestaan. 
− Voor de berekening van a uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 3 maximumscore 3 
• Hier moet de effectgrootte worden bepaald 1 

• 
( )1

2

0,9
6,0 6,2

E =
⋅ +

 0,1≈  (of nauwkeuriger) 1 

• De conclusie: (dit is kleiner dan 0,4 dus) het verschil is gering 1 
 
Opmerking 
Als de effectgrootte fout is berekend, maar de conclusie wel in 
overeenstemming is met de vuistregel voor de effectgrootte, voor deze 
vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-16-2-c 6 lees verder ►►► 
 

 4 maximumscore 3 
• Met eigen schattingen wordt G kleiner (dus de teller wordt kleiner) en 

daarmee wordt de BMI kleiner (dus is er bij minder mensen sprake van 
overgewicht) 1 

• L wordt groter (dus 2L  wordt ook groter) 1 
• Er wordt door een groter getal gedeeld en daarmee wordt de BMI 

kleiner (dus is er bij minder mensen sprake van overgewicht) 1 
 
 

Zorginfecties 
 

 5 maximumscore 4 

• 1286
32 664

p =  ( 0,039≈ ) en 32 664n =  1 

• Het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de populatieproportie 

is 0,039(1 0,039)0,039 2
32 664

−
± ⋅  1 

• Het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de populatieproportie is 
0,039 0,002±  1 

• Het antwoord: 3,9 0,2± (%) of [3,7; 4,2] (%) 1 
 
Opmerking 
Voor het antwoord [3,7; 4,1] (%)  geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-16-2-c 7 lees verder ►►► 
 

 6 maximumscore 6 
• De aantallen 95 299, 4694, 32 664 en 1286 op de juiste plaatsen in de 

tabel invullen 1 
• Aan de hand van de ingevulde aantallen de tabel verder compleet en 

correct invullen  2 
 
 geopereerd 

wel niet totaal 

zorginfectie 
opgelopen 

wel 1286 3408 4694 
niet 31 378 59 227 90 605 
totaal 32 664 62 635 95 299 

 
• Het gebruik van de formule van phi 1 

• 1286 59 227 3408 31378 0,03
4694 32 664 62 635 90 605

phi ⋅ − ⋅
= ≈ −

⋅ ⋅ ⋅
  1 

• De conclusie: (dit ligt tussen 0,2−  en 0,2 dus) het verschil is gering 1 
 
Opmerkingen 
− Als bij het tweede antwoordelement minstens één getal foutief is 

ingevuld of minstens één plek is leeggelaten, dan geen van beide 
scorepunten toekennen. 

− Als in de teller van de formule van phi de twee termen verwisseld zijn, 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 

 
 7 maximumscore 4 

• De variabelen zijn: ‘zorginfectie opgelopen’ en ‘geopereerd’ 2 
• Beide variabelen zijn kwalitatief, want deze variabelen zijn niet in een 

getal uitgedrukt 2 
 
Opmerkingen 
− Als slechts één variabele wordt genoemd die verder correct wordt 

beschreven, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen. 
− Als bij het tweede antwoordelement uitleg ontbreekt of onjuist is, voor 

deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-16-2-c 8 lees verder ►►► 
 

 8 maximumscore 5 
• Aflezen: 7,8(%) in 2007 en 3,8(%) in 2012 1 
• In 2007 is het aantal patiënten met een zorginfectie 

0,078 1800 000 140 400⋅ =  en in 2012 is dat aantal 
0,038 2 000 000 76 000⋅ =   1 

• In 2012 zijn de kosten per dag 51140 1,03 1322⋅ ≈  (euro) 1 
• De kosten in 2007 zijn 140 400 4 1140⋅ ⋅ ≈ 640,2 miljoen (euro) en in 2012 

zijn de kosten 76 000 4 1322⋅ ⋅ ≈  401,8 miljoen (euro) 1 
• Het antwoord: 238 miljoen (of 238 000 000) (euro) 1 

of 

• Aflezen: 7,8(%) in 2007, dus het aantal patiënten met een zorginfectie 
in 2007 is 0,078 1800 000 140 400⋅ =  1 

• Aflezen: 3,8(%) in 2012, dus het aantal patiënten met een zorginfectie 
in 2012 is 0,038 2 000 000 76 000⋅ =  1 

• In 2012 zijn de kosten per dag 51140 1,03 1322⋅ ≈  (euro) 1 
• De kosten in 2007 zijn 140 400 4 1140⋅ ⋅ ≈ 640,2 miljoen (euro) en in 2012 

zijn de kosten 76 000 4 1322⋅ ⋅ ≈  401,8 miljoen (euro) 1 
• Het antwoord: 238 miljoen (of 238 000 000) (euro) 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen is een marge van 0,1% toegestaan. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-16-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Random close packing 
 

 9 maximumscore 3 
• 3

knikker 0,5236 1,3 1,15= ⋅ ≈I  (cm3) 1 

• Het aantal knikkers is 0,64 800
1,15
⋅  1 

• Het antwoord: 445 (knikkers) 1 
 

 10 maximumscore 4 
• 64% van de inhoud van de pot is pot0,64 I⋅  1 

• pot

knikker

0,64 I
K

I
⋅

=  1 

• pot
3

0,64

0,5236

I
K

d

⋅
=

⋅
 1 

• pot
3

0,64
0,5236

I
K

d
= ⋅  (of: 0,64 1,222

0,5236
≈ )  dus pot

31, 222
I

K
d

= ⋅  1 

 
Opmerking 
Als uitsluitend met een getallenvoorbeeld is gewerkt, voor deze vraag geen 
scorepunten toekennen. 
 

 11 maximumscore 3 
• Volgens de vuistregels wijkt 63,6 tweemaal de standaardafwijking af 

van 64,0 1 

• 64,0 63,6
2
−  1 

• Het antwoord: 0,2 1 

of 

• Volgens de vuistregels wijkt 64,4 tweemaal de standaardafwijking af 
van 64,0 1 

• 64,4 64,0
2
−  1 

• Het antwoord: 0,2 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-16-2-c 10 lees verder ►►► 
 

 12 maximumscore 3 
• Het 95%-betrouwbaarheidsinterval van p is [63,6; 64,4] 1 

• 63,6p =  geeft 3
10500,0191 63,6
0,95

K = ⋅ ⋅  en 64,4p =  geeft 

3
10500,0191 64, 4
0,95

K = ⋅ ⋅  1 

• Het antwoord: 1488 tot en met 1506 (knikkers) of [1488,1506]  
(knikkers) 1 

 
Opmerking 
Voor antwoorden waarbij niet duidelijk is of de waarden 1488 en 1506 tot 
het betrouwbaarheidsinterval horen (zoals ‘tussen 1488 en 1506 knikkers’), 
1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 13 maximumscore 3 
• De diameter moet 1,5 cm zijn (want voor het maximale aantal knikkers 

moet de diameter zo klein mogelijk zijn) 1 
• Het percentage gevulde ruimte moet 65 zijn (want zo groot mogelijk) 1 

• (Het maximale aantal knikkers is 3
10000,0191 65
1,5

⋅ ⋅ , dus) 

het antwoord is: 367 (of 368) 1 
 
 

Asbest 
 

 14 maximumscore 3 
• In de formule wordt blauwC  gedeeld door een kleiner getal dan witC  1 
• De bijdrage van de concentratie blauwe vezels aan de waarde van F, bij 

gelijke concentraties, is daarom groter dan die van de witte 1 
• Het antwoord: blauw asbest 1 
 

 15 maximumscore 4 

• De vergelijking wit 75 1
2000 300
C

+ =  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing van de vergelijking is 1500 1 
• Het antwoord: wit 1500C >  (of wit 1501C ≥ ) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-16-2-c 11 lees verder ►►► 
 

 16 maximumscore 4 

• wit blauw1
2000 300
C C

= +  1 

• blauw 0C =  geeft wit 2000C =  en wit 0C =  geeft blauw 300C =   1 
• 2000 0 6000p q⋅ + ⋅ =  geeft 3p =  1 
• 0 300 6000p q⋅ + ⋅ =  geeft 20q =   1 

of 

• wit blauw1
2000 300
C C

= +  1 

• wit blauw6000 6000
2000 300
C C 

= ⋅ + 
 

 1 

• wit blauw wit blauw6000 6000 6000
2000 300 2000 300
C C C C 

⋅ + = ⋅ + ⋅ 
 

 1 

• Het eerste getal is 6000 3
2000

= , het tweede getal is 6000 20
300

=  1 

 
 17 maximumscore 5 

• De lijnen met wit blauw 0,3
2000 300
C C

+ =  en wit blauw 1
2000 300
C C

+ =  moeten worden 

getekend 1 
• Een schaalverdeling waarbij de drie gebieden goed te onderscheiden 

zijn 1 
• De lijn behorende bij 0,3F =  1 
• De lijn behorende bij 1F =  1 
• Het aangeven van de juiste gebieden 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-16-2-c 12 lees verder ►►► 
 

Thermosflessen 
 

 18 maximumscore 3 
• Na 6 uur is de temperatuur 72,5 (°C) 1 
• In de eerste 6 uur is de afname 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7+ + + + +  (°C) 1 
• De begintemperatuur is 72,5 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 96,2+ + + + + + =  (°C) 1 

of 

• Na 8 uur is de temperatuur 65,4 (°C) 1 
• In de eerste 8 uur is de afname 

4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5+ + + + + + +  (°C) 1 
• De begintemperatuur is 

65,4 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 96,2+ + + + + + + + =  (°C) 1 
 
Opmerking 
Indien gerekend wordt met de temperatuur na 12 uur, leidend tot het 
antwoord 96,0 (°C), hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 19 maximumscore 4 

• De groeifactor per zes uur is 77,1
85,8

 1 

• De groeifactor per uur is 

1
677,1

85,8
 
 
 

 1 

• De groeifactor is 0,9823 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 1,77(%) 1 
 
Opmerking 
Als met de gegevens na 6 en 8 uur of na 8 en 12 uur gerekend is, met als 
antwoord 1,76(%) respectievelijk 1,77(%), hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 
 

 20 maximumscore 5 
• Voor de temperatuur T geldt 77,1 0,982tT = ⋅ , met t de tijd in uren vanaf 

het moment dat de thermosfles 12 uur in de testomgeving staat 1 
• De vergelijking 77,1 0,982 65t⋅ =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• De oplossing is 9, 4≈t  1 
• Het antwoord: 21 uur 1 
 
Opmerking 
Als correct gerekend wordt met een nauwkeuriger waarde voor de 
groeifactor, of als een ander startmoment dan 12 uur wordt gebruikt, 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-16-2-c 13 lees verder ►►► 
 

QR-code 
 

 21 maximumscore 7 
• Het aantal hokjes op de onderste rij van de QR-code neemt per 

versienummer toe met 177 21
40 1
−
−

 1 

• Dit is een toename van 4 hokjes per versienummer 1 
• Het aantal hokjes op de onderste rij van versienummer 25 is 

21 24 4 117+ ⋅ =  1 
• De totale ruimte is 2(4 117 4) 15 625+ + =  hokjes 1 
• De witte rand bestaat uit 215 625 117 1936− =  hokjes 1 

• Het gevraagde percentage is 1936 100
15 625

⋅ (%) 1 

• Het antwoord: 12(%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Tellen in figuur 2 van het aantal hokjes op de onderste rij van de 
QR-code geeft 25 1 

• (Het aantal hokjes op de onderste rij van versienummer 1 is 21,) dus de 
toename is 4 hokjes per versienummer 1 

• Er geldt 4 17h v= + , dus het aantal hokjes op de onderste rij van 
versienummer 25 is 117 1 

• De totale ruimte is 2(4 117 4) 15 625+ + =  hokjes 1 

• De QR-code neemt 
2117 100

15 625
⋅ (%) van de totale ruimte in beslag 1 

• Dat is ongeveer 88(%) 1 
• Het antwoord: (100 88− = ) 12(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  
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 HA-1024-a-15-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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 HA-1024-a-15-1-c 2 lees verder ►►► 
 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.  
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Gifgebruik in de aardappelteelt 
 

 1 maximumscore 3 

• Per jaar 32 24,5 0,83
9
− = 

 
 (kg) (of nauwkeuriger) minder 1 

• Dit geeft 24,5 0,83 8− ⋅     1 
• Het antwoord: 18 (kg) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Per jaar 32 24,5 0,83
9
− = 

 
 (kg) (of nauwkeuriger) minder 1 

• 0,83 32N t= − ⋅ +  (met N het aantal kg gif per ha en t het aantal jaren na 
1998)  1 

• Het antwoord: 18 (kg) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als door tussentijds afronden in de eerste stap met 0,8 verder gerekend 
wordt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 2 maximumscore 4 
• In Flevoland zijn er 16 bespuitingen en in de Noordoostpolder 11, dus 

wat betreft het aantal bespuitingen heeft hij gelijk 1 

• In Flevoland zijn de kosten per bespuiting 620 39
16

≈  (euro per ha)   1 

• In de Noordoostpolder is dit 365 33
11

≈  (euro per ha) 1 

• (39 euro per ha is meer dan 33 euro per ha) dus ook wat betreft de 
gemiddelde kosten per ha heeft hij gelijk 1 

 
Opmerking 
De afgelezen waarden van de kosten moeten voor Flevoland in het interval 
[610, 630] en voor de Noordoostpolder in [355, 375] liggen. 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-15-1-c 6 lees verder ►►► 
 

 3 maximumscore 5 
• Zonder biologische boeren wordt er 20 700 ∙ 24,5 = 507 150 (kg gif) 

gebruikt 1 
• Met biologische boeren is dat (20 700 – 680) ∙ 24,5 ∙1,2 = 588 588 (kg) 2 

• 
588 588 507150 100(%)

507150
−

⋅  1 

• Het antwoord: 16(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 4 maximumscore 5 

• De groeifactor per jaar is 
1

122 ( 1,06)≈  1 

• 680 1,06⋅ t  moet groter zijn dan (0,1 × 20 700 =) 2070 1 

• Beschrijven hoe deze ongelijkheid wordt opgelost 1 
• Dit geeft t > 19,3 1 
• (Dit is meer dan 19 jaar na 2007, dus) in het jaar 2027 1 

of 

• 680 2⋅ T  moet groter zijn dan (0,1 × 20 700 =) 2070 1 
• Beschrijven hoe deze ongelijkheid wordt opgelost 1 
• T > 1,606 1 
• 1,606 12 19,3⋅ ≈  1 

• (Dit is meer dan 19 jaar na 2007, dus) in het jaar 2027 1 
 
Opmerking 
− Als door tussentijds afronden is gewerkt met 19,1 of 19,2 of 19,4 jaar na 

2007, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 
 

Zout strooien 
 

 5 maximumscore 4 
• Het gebruik van de normaleverdelingsfunctie met gemiddelde  

1,75 (mm) en een variabele standaardafwijking 1 
• De kans op korrelgrootte tussen 1,0 en 2,5 (mm) is 0,800 (of 0,8) 1 
• Beschrijven hoe met de GR de bijbehorende standaardafwijking gevonden 

kan worden  1 
• Het antwoord: 0,585 (mm) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-15-1-c 7 lees verder ►►► 
 

 6 maximumscore 3 
• Het juiste gebruik van de kans 0,02 (of 0,98) om de grenswaarde te 

berekenen 1 
• Beschrijven hoe de normaleverdelingsfunctie op de GR kan worden gebruikt 

om de grenswaarde te berekenen  1 
• Het antwoord: 3 (mm) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als correct is doorgerekend met het antwoord op de vorige vraag, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 

 7 maximumscore 4 
• Uit de figuur is af te lezen dat 1 kg zout ongeveer 26 kg (of ruim 25 kg) 

sneeuw laat smelten 1 
• Per m2 wordt er 0,015 kg zout gestrooid 1 
• Hierdoor smelt 0,015 26 0,39⋅ =  kg sneeuw  1 
• Er ligt slechts 0,2 kg/m2, dus dat is voldoende 1 

of 

• Uit de figuur is af te lezen dat 1 kg zout ongeveer 26 kg (of ruim 25 kg) 
sneeuw laat smelten 1 

• Om 0,2 kg/m2 te smelten is 0, 2 0,008
26

≈  kg zout per m2 nodig 2 

• Er wordt 0,015 kg zout per m2 gestrooid, dus dat is voldoende 1 

of 

• Uit de figuur is af te lezen dat 1 kg zout ongeveer 26 kg (of ruim 25 kg) 
sneeuw laat smelten 1 

• Per m2 wordt er 0,015 kg zout gestrooid 1 

• Dat is 0, 2 13,3 kg
0,015

≈  sneeuw per kg zout 1 

• Dit is minder dan 26 kg, dus dat is voldoende 1 
 

 8 maximumscore 3 

• 153,72
58,5 0,2

V = ⋅
⋅

 1 

• Dit geeft V = 5 (of nauwkeuriger) 1 
• Dit betekent een vriespuntdaling tot –5 °C (en dat is beneden –2 °C) 1 
 

 9 maximumscore 3 

• De vergelijking 3,72 4,5
58,5 0,35

D
⋅ =

⋅
 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 25 (gram/m2) (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-15-1-c 8 lees verder ►►► 
 

 10 maximumscore 4 

• Er geldt 3,72 4,5
58,5

D
H

⋅ =
⋅

 1 

• 4,5
58,5 3,72

D
H

=
⋅

 1 

• Het antwoord: 71D H= ⋅  (of nauwkeuriger) 2 
 
Opmerking 

Voor het antwoord 4,5 58,5
3,72

D H= ⋅ ⋅  geen scorepunten in mindering 

brengen. 
 

Profielwerkstukpresentaties 
 

 11 maximumscore 2 

• 72 14,4
5
=  dus 15 lokalen  1 

• Het antwoord: 15 ∙ 2 = 30 (docenten)  1 
 
Opmerking 
Voor het antwoord (14,4 · 2 = 28,8, dus) 29 docenten maximaal 1 scorepunt 
toekennen. 
 

 12 maximumscore 5 
• Het aantal manieren bij de eerste mogelijkheid is 15 1 

• Het aantal manieren bij de tweede mogelijkheid is 
15

( 455)
3

 
= 

 
 2 

• Het totaal aantal manieren is 15 + 455 + 210 1 
• Het antwoord: 680 (manieren) 1 
 
Opmerking 
Voor het antwoord (15 + 455 =) 470 manieren maximaal 4 scorepunten 
toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-15-1-c 9 lees verder ►►► 
 

 13 maximumscore 4 
• Van de 72 groepjes mogen ze er samen 65 beoordelen 1 
• De gevraagde kans is 65 64 63 62 61

72 71 70 69 68⋅ ⋅ ⋅ ⋅  2 
• Het antwoord: 0,59 (of 59%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Van de 72 groepjes mogen ze er samen 65 beoordelen 1 

• De gevraagde kans is 

65
5

72
5

 
 
 
 
 
 

 2 

• Het antwoord: 0,59 (of 59%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als met de binomiale verdeling is gerekend, voor deze vraag maximaal 
2 scorepunten toekennen. 

 
 14 maximumscore 4 

• De gevraagde kans is gelijk aan P(meisjes voor en jongens na de pauze)  
+ P(meisjes na en jongens voor de pauze) 1 

• Deze kans is 3 1 2 3
5 4 5 4
⋅ + ⋅  2 

• Het antwoord: 0,45 (of 9
20  of 45%)  1 

of 

• Er zijn voor de meisjes 5 en voor de jongens 4 mogelijke 
presentatierondes, in totaal 20 mogelijkheden 1 

• De gunstige mogelijkheden opschrijven, bijvoorbeeld in een tabel 2 

 presentatieronde 
meisjes 1 2 3 4 4 4 5 5 5 
jongens 4 4 4 1 2 3 1 2 3 

• Het antwoord: 9
20  (of 0,45 of 45%)  1 

 
Opmerkingen 
− Als in het eerste alternatief slechts met één mogelijkheid is gerekend, 

voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
− In het tweede alternatief voor elke vergeten of foute mogelijkheid 

1 scorepunt in mindering brengen, tot een maximum van 2 scorepunten. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-15-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Sociaal netwerk 
 

 15 maximumscore 4 

• De groeifactor over de hele periode is 244
5,5

 1 

• De groeifactor per maand is 

1
43244 1,09

5,5
  ≈ 
 

 2 

• Het antwoord: 9(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 16 maximumscore 4 
• In 13 maanden kwamen er 493 – 244 = 249 miljoen bij 1 

• Per maand kwamen er 249 ( 19,15)
13

≈  miljoen bij 1 

• In 40 maanden zouden er 249 40 ( 766)
13

⋅ ≈  miljoen bijkomen 1 

• Het antwoord: (493 + 766 miljoen =) 1259 miljoen (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− Het antwoord mag ook in tientallen miljoenen worden gegeven. 
− Als door tussentijds afronden in de tweede stap met 19 of 19,2 verder 

gerekend wordt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 17 maximumscore 3 

• De vergelijking 4500 730
5 310 0,926t =+ ⋅

 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: t = 73 1 
 

 18 maximumscore 3 
• Voor enkele grote t-waarden A berekenen 2 
• Het antwoord: 900 (miljoen) 1 

of 

• Voor grote waarden van t nadert 0,926t  naar nul 1 

• Dan nadert A naar 4500
5 310 0+ ⋅

 1 

• Het antwoord: 900 (miljoen)  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-15-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Lingo 
 

 19 maximumscore 4 
• Het aantal dagen waarop een extra prijs wordt toegekend is binomiaal 

verdeeld met n = 5 en p = 0,2 1 
• P(aantal > 1) = 1 – P(aantal ≤ 1) 1 
• Beschrijven hoe deze kans kan worden berekend 1 
• Het antwoord: 0,26 (of 26%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 20 maximumscore 3 
• (Totaal zijn er 17 + 3 = 20 ballen, dus) 17

20P(1e blauw) =  1 

• 16
19P(2e blauw) =  1 

• Het antwoord: 17 16 68
20 19 95P(bb) = ⋅ =  (of 0,72 of 72%) (of nauwkeuriger) 1 

 
 21 maximumscore 4 

speler 1 speler 2 
gb b 
gb gb 
gb ggb 
b b 
b gb 
b ggb 
b gggb 

ggb b 
ggb gb 

gggb b 

Opmerking 
Voor elke vergeten of foutieve mogelijkheid 1 scorepunt in mindering brengen. 
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Antwoord 
 

Scores 
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 22 maximumscore 5 
• Mogelijkheid 1:  

3
13P(1e speler trekt 9, 35 of 65) =  1 

• Mogelijkheid 2: 

2 4
13 12

P(1e speler trekt 41 of 57; 2e speler trekt 57 respectievelijk 41, 
9, 35 of 65) = ⋅

 1 

• Mogelijkheid 3: 
13 5 3

13 12P(1e speler trekt geen 9, 35, 65, 41of 57; 2e speler krijgt Lingo) −= ⋅  1 

• 3 8 32 4
13 13 12 13 12P(team B krijgt Lingo) = + ⋅ + ⋅  1 

• Het antwoord: 0,44 (of 44%) (of nauwkeuriger) (of 17
39 ) 1 

 
Opmerking 
Voor het consequent vergeten van een getal waarmee in 1 keer Lingo kan 
worden gekregen, per getal in totaal 1 scorepunt in mindering brengen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 

einde  
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 HA-1024-f-15-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.  
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 85 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 

 
 
 
 

Pagina: 229Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1024-f-15-1-c 5 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Gifgebruik in de aardappelteelt 
 

 1 maximumscore 3 

• Per jaar 32 24,5 0,83
9
− = 

 
 (kg) (of nauwkeuriger) minder 1 

• Dit geeft 24,5 0,83 8− ⋅  1 
• Het antwoord: 18 (kg) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Per jaar 32 24,5 0,83
9
− = 

 
 (kg) (of nauwkeuriger) minder 1 

• 0,83 32N t= − ⋅ +  (met N het aantal kg gif per ha en t het aantal jaren na 
1998) 1 

• Het antwoord: 18 (kg) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als door tussentijds afronden in de eerste stap met 0,8 verder gerekend 
wordt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 2 maximumscore 4 
• In Flevoland zijn er 16 bespuitingen en in de Noordoostpolder 11, dus 

wat betreft het aantal bespuitingen heeft hij gelijk 1 

• In Flevoland zijn de kosten per bespuiting 620 39
16

≈  (euro per ha)   1 

• In de Noordoostpolder is dit 365 33
11

≈  (euro per ha) 1 

• (39 euro per ha is meer dan 33 euro per ha) dus ook wat betreft de 
gemiddelde kosten per ha heeft hij gelijk 1 

 
Opmerking 
De afgelezen waarden van de kosten moeten voor Flevoland in het interval 
[610, 630] en voor de Noordoostpolder in [355, 375] liggen. 
 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 5 
• Zonder biologische boeren wordt er 20 700 ∙ 24,5 = 507 150 (kg gif) 

gebruikt 1 
• Met biologische boeren is dat (20 700 – 680) ∙ 24,5 ∙1,2 = 588 588 (kg) 2 

• 588 588 507150 100(%)
507150

−
⋅  1 

• Het antwoord: 16(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 4 maximumscore 5 

• De groeifactor per jaar is 
1

122 ( 1,06)≈  1 
• 680 1,06⋅ t  moet groter zijn dan (0,1 × 20 700 =) 2070 1 
• Beschrijven hoe deze ongelijkheid wordt opgelost 1 
• Dit geeft t > 19,3 1 
• (Dit is meer dan 19 jaar na 2007, dus) in het jaar 2027 1 

of 

• 680 2⋅ T  moet groter zijn dan (0,1 × 20 700 =) 2070 1 
• Beschrijven hoe deze ongelijkheid wordt opgelost 1 
• T > 1,606 1 
• 1,606 12 19,3⋅ ≈  1 
• (Dit is meer dan 19 jaar na 2007, dus) in het jaar 2027 1 
 
Opmerking 
Als door tussentijds afronden is gewerkt met 19,1 of 19,2 of 19,4 jaar na 
2007, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Zout strooien 
 

 5 maximumscore 4 
• Uit de figuur is af te lezen dat 1 kg zout ongeveer 26 kg (of ruim 25 kg) 

sneeuw laat smelten 1 
• Per m2 wordt er 0,015 kg zout gestrooid 1 
• Hierdoor smelt 0,015 26 0,39⋅ =  kg sneeuw  1 
• Er ligt slechts 0,2 kg/m2, dus dat is voldoende 1 

of 

• Uit de figuur is af te lezen dat 1 kg zout ongeveer 26 kg (of ruim 25 kg) 
sneeuw laat smelten 1 

• Om 0,2 kg/m2 te smelten is 0, 2 0,008
26

≈  kg zout per m2 nodig 2 

• Er wordt 0,015 kg zout per m2 gestrooid, dus dat is voldoende 1 

of 

• Uit de figuur is af te lezen dat 1 kg zout ongeveer 26 kg (of ruim 25 kg) 
sneeuw laat smelten 1 

• Per m2 wordt er 0,015 kg zout gestrooid 1 

• Dat is 0, 2 13,3 kg
0,015

≈  sneeuw per kg zout 1 

• Dit is minder dan 26 kg, dus dat is voldoende 1 
 

 6 maximumscore 3 
• Een geschikt punt op de grafiek is bijvoorbeeld (–5; 11,5) 1 

• Invullen in de formule geeft 0,9
...11,5

( 5)
=

− −
 1 

• Op de puntjes moet 49 (of nauwkeuriger) staan 1 
 
Opmerking  
Bij het aflezen van de smeltcapaciteit is een marge van 0,5 toegestaan. 
 

 7 maximumscore 3 

• 153,72
58,5 0,2

V = ⋅
⋅

 1 

• Dit geeft V = 5 (of nauwkeuriger) 1 
• Dit betekent een vriespuntdaling tot –5 °C (en dat is beneden –2 °C) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 4 

• Er geldt 3,72 4,5
58,5

D
H

⋅ =
⋅

 1 

• 4,5
58,5 3,72

D
H

=
⋅

 1 

• Het antwoord: 71D H= ⋅  (of nauwkeuriger) 2 
 
Opmerking 

Voor het antwoord 4,5 58,5
3,72

D H= ⋅ ⋅  geen scorepunten in mindering 

brengen. 
 
 

Inhalen 
 

 9 maximumscore 4  
• 1 uur is 3600 seconden 1 
• 110 km in 3600 seconden komt overeen met 1 km in  

3600 32,7
110

≈  seconden 1 

• 80 km in 3600 seconden komt overeen met 1 km in 3600 45
80

=  seconden 1 

• Het antwoord: (45 – 32,7 =) 12 (seconden) (of nauwkeuriger) 1 
 

 10 maximumscore 3 
• 1,83 is de snelheid van de motorrijder in kilometer per minuut 1 

• De berekening hiervan: 110 1,83
60

≈  1 

• 0,4 is de plaats van de motorrijder op t = 0 1 
 

 11 maximumscore 4 
• De vergelijking 1,33 ( 2) 0,4 1,83 0,4t t⋅ + + = ⋅ +  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Dit geeft t = 5,32 1 
• Het antwoord: 6 (minuten) 1 
 

 12 maximumscore 4 
• = −motor autoD P P  1 
• 1,83 0,4 (1,33 ( 2) 0, 4)= ⋅ + − ⋅ + +D t t  1 
• 1,83 0,4 1,33 2,66 0,4= ⋅ + − ⋅ − −D t t  1 
• 0,5 2,66= ⋅ −D t  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Sociaal netwerk 
 

 13 maximumscore 4 

• De groeifactor over de hele periode is 244
5,5

 1 

• De groeifactor per maand is 

1
43244 1,09

5,5
  ≈ 
 

 2 

• Het antwoord: 9(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 14 maximumscore 4 
• In 13 maanden kwamen er 493 – 244 = 249 miljoen bij 1 

• Per maand kwamen er 249 ( 19,15)
13

≈  miljoen bij 1 

• In 40 maanden zouden er 249 40 ( 766)
13

⋅ ≈  miljoen bijkomen 1 

• Het antwoord: (493 + 766 miljoen =) 1259 miljoen (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− Het antwoord mag ook in tientallen miljoenen worden gegeven. 
− Als door tussentijds afronden in de tweede stap met 19 of 19,2 verder 

gerekend wordt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 15 maximumscore 3 

• De vergelijking 4500 730
5 310 0,926t =+ ⋅

 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: t = 73 1 
 

 16 maximumscore 4 
• Als t groter wordt, wordt de waarde van 0,926t  steeds kleiner 1 
• Dus wordt de waarde van A steeds groter (4500 wordt gedeeld door een 

steeds kleiner getal) 1 
• Als t groter wordt, nadert de waarde van 0,926t  naar 0 1 

• 4500 900, dus
5 310 0

 = + ⋅ 
 de grenswaarde is 900 (miljoen) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

IBAN 
 

 17 maximumscore 4 
• Het eerste cijfer is geen 0 1 
• Daarna moeten in volgorde nog 6 andere verschillende cijfers komen 1 
• Het aantal mogelijkheden is 9 ∙ 9 ∙ 8 ∙ 7 ∙ 6 ∙ 5 ∙ 4  1 
• Het antwoord: 544 320 1 

of 

• Er zijn 10 ∙ 9 ∙ 8 ∙ 7 ∙ 6 ∙ 5 ∙ 4 (= 604 800) rijtjes van 7 verschillende 
cijfers 1 

• Daarvan beginnen er 1 ∙ 9 ∙ 8 ∙ 7 ∙ 6 ∙ 5 ∙ 4 (= 60 480) met een 0 1 
• 604 800 – 60 480  1 
• Het antwoord: 544 320 1 
 

 18 maximumscore 5 
• Postbank: (9 + 9 ∙ 10 + 9 ∙ 102 + 9 ∙ 103 + 9 ∙ 104 + 9 ∙ 105 + 9 ∙ 106 = ) 

9 999 999 (rekeningnummers) 2 
• De andere bank: 1 ∙ 108 : 11 = 9 090 909 (rekeningnummers) 2 
• De conclusie: de Postbank (kon de meeste rekeningnummers uitgeven) 1 
 

 19 maximumscore 3 
• Het aantal mogelijke landcodes is 26 ∙ 26 2 
• Het antwoord: 676 1 
 

 20 maximumscore 4 
• Na stap 4 is het overblijvende getal minimaal 0 en maximaal 96 1 
• Na stap 5 is het resultaat een getal dat minimaal 2 en maximaal 98 is 1 
• 00 en 01 kunnen niet voorkomen 1 
• 99 kan niet voorkomen 1 
 
Opmerking 
Voor de juiste antwoorden zonder redenering geen scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Wat kost die auto? 
 

 21 maximumscore 8 
• Na 6 jaar aan rente gemist: 612 500 1,025 12 500 1996⋅ − =  (euro) (of 

nauwkeuriger) 2 
• 4 nieuwe banden nodig in die 6 jaar: 4 ∙ 130 = 520 (euro) 1 
• Aankoopkosten – verkoopkosten: 12 500 – 2750 = 9750 (euro) 1 
• Garage, pechhulp, verzekering en motorrijtuigenbelasting:  

6 ∙ (782 + 965 + 4 ∙ 141) = 13 866 (euro) 1 

• Benzinekosten: 60 000 1,75 8750
12

⋅ =  (euro) 1 

• Totale kosten: (1996 + 520 + 9750 + 13 866 + 8750 =) 34 882 (euro) (of 
nauwkeuriger) 1 

• Dat is meer dan (450 ∙ 12 ∙ 6 =) 32 400 (euro), dus Joris wil de auto niet 
kopen 1 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.  
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 80 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Beter spellen en rekenen 
 

 1 maximumscore 3 

• Procentuele afwijking in week 17 is 95 80 100(%) 18,75(%)
80
−

⋅ =  1 

• Procentuele afwijking in week 22 is 90 75 100(%) 20(%)
75
−

⋅ =  1 

• Het antwoord: in week 22 is de procentuele afwijking het grootst 
(namelijk 20(%)) 1 

 
Opmerkingen 
− Als alleen de procentuele afwijking in week 17 wordt berekend, 

maximaal 1 scorepunt toekennen. 
− Als alleen de procentuele afwijking in week 22 wordt berekend, 

maximaal 2 scorepunten toekennen. 

of 

• De afwijking is in die twee weken gelijk, maar in week 22 is het 
gemiddelde lager, dus de procentuele afwijking is in week 22 het 
grootst 2 

• Deze procentuele afwijking is 15 100(%) 20(%)
75

⋅ =  1 

 
 2 maximumscore 3 

• X, het aantal keer dat Juliette boven de gemiddelde score zit, is 

binomiaal verdeeld met 11n = en 7
11

p =  1 

• Beschrijven hoe P( 7)X =  berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,24 (of 24%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 3 maximumscore 3 
• De score bij rekenen is lager in week 14, 19 en 21 1 
• De score bij spellen is in die weken hoger in week 19 en 21 1 
• Het antwoord: 2 weken 1 

of 

• De score bij spellen is hoger in week 12, 13, 17, 19, 20, 21 en 22 1 
• De score bij rekenen is in die weken lager in week 19 en 21 1 
• Het antwoord: 2 weken 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 4 
• X, het aantal correct beantwoorde vragen, is binomiaal verdeeld met 

n = 20 en 1
4

p =
 

1 

• Berekend moet worden P( 11)X ≥  1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,004 (of 0,4%) (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Maagbandje 
 

 5 maximumscore 4  
• 0,04 5 056 000 202 240⋅ =  1 
• 0,10 6 211 000 621100⋅ =  1 

• Het gevraagde percentage is 621100 202 240 100(%)
202 240

−
⋅  1 

• Het antwoord: 207(%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• 0,04 5 056 000 202 240⋅ =  1 
• 0,10 6 211 000 621100⋅ =  1 

• Het aantal in 2004 is 621100 100% 307%
202 240

⋅ =  van het aantal in 1981 1 

• Het antwoord: 207(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als de procentuele toename van het aantal volwassen mannen wordt 
berekend, voor deze vraag geen scorepunten toekennen. 
 

 6 maximumscore 4 
• Haar BMI was 69,1 1 
• Haar overtollige BMI was 69,1 25 44,1− =  1 
• Haar BMI is afgenomen met 0,58 44,1 25,6⋅ =  (of 26) 1 
• Het antwoord: 69,1 25,6 43,5− =  (of nauwkeuriger) (of 44) 

(of 69,1 26 43,1− =  (of 43)) 1 

of 

• Haar BMI was 69,1 1 
• Haar overtollige BMI was 69,1 25 44,1− =  1 
• Haar overtollige BMI is afgenomen tot 0, 42 44,1 18,5⋅ =  (of 19) 1 
• Het antwoord: 25 18,5 43,5+ =  (of nauwkeuriger) (of 44) 

(of 25 19 44+ = ) 1 
 
Opmerking 
Als niet met de overtollige BMI is gerekend, maar met de BMI, voor deze 
vraag maximaal 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 3 
• Voor een gezond gewicht moet het VOB (minstens) 100(%) zijn 1 
• Het hoogste VOB is 97,8(%) 1 
• De conclusie is dus juist 1 

of 

• Een berekening maken met een (fictieve) persoon die vóór plaatsing de 
laagste BMI had en na 2 jaar het hoogste VOB had 1 

• Deze persoon had voor plaatsing een overtollige BMI van  
36,1 – 25 = 11,1 en na 2 jaar was dat nog (2,2% van 11,1 is) 0,2 (of 
nauwkeuriger) 1 

• Dat is groter dan 0 (of: de BMI van deze persoon na plaatsing was 
hoger dan 25), dus de conclusie is juist 1 

 
 8 maximumscore 4 

• 35 0,13
267

≈  1 

• De grenswaarde waarbij P(VOB < grenswaarde) = 0,87  
(of P(VOB > grenswaarde) = 0,13) moet worden berekend 1 

• Beschrijven hoe de normaleverdelingsfunctie kan worden gebruikt om 
de grenswaarde te berekenen 1 

• Het antwoord: (vanaf VOB =) 70 (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als de grenswaarde met P(grenswaarde VOB 97,8) 0,13< ≤ =  berekend is, 
met als antwoord 69 (of nauwkeuriger), hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 
 

 9 maximumscore 4 
• De kans dat het VOB een waarde kleiner dan 0 heeft, moet worden 

berekend 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de normaleverdelingsfunctie berekend 

kan worden 1 
• Deze kans is ongeveer 0,014 1 
• 0,014 267⋅ , dus het antwoord: 4 (personen) 1 
 
Opmerking 
Als na een correcte berekening het antwoord is afgerond naar 3, hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen. 
 
 
 
 

Pagina: 244Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1024-a-15-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Gordijnen 
 

 10 maximumscore 2 
• De breedte is maximaal bij plooiverhouding 2 1 

• Het antwoord: 140 70
2

=  (cm) 1 

 
 11 maximumscore 3 

• 275 2,5
140 7

= ⋅
−

B  1 

• B = 5,2 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 6 (banen) 1 
 

 12 maximumscore 4 

• 280 2
90 7

⋅
−

 geeft afgerond 7 banen 1 

• De hoogte van een baan is (1,70 0,30+ = ) 2 meter 1 
• 7 2 12,95⋅ ⋅  (euro) 1 
• Het antwoord: 181,30 (euro) 1 
 

 13 maximumscore 4 

• 2,5
7

GB
S

= ⋅
−

 1 

• 2,5
7
GB

S
⋅

=
−

 1 

• ( 7) 2,5B S G⋅ − = ⋅  1 

• 1 ( 7) 0,4 ( 7)
2,5

G B S B S= ⋅ ⋅ − = ⋅ −  1 

of 

• 2,5
7

GB
S

= ⋅
−

 1 

• 
2,5 7
B G

S
=

−
 1 

• 0,4
7

GB
S

⋅ =
−

 1 

• 0,4 ( 7)B S G⋅ − =  (dus 0,4 ( 7)G B S= ⋅ − ) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Inzamelingsactie 
 

 14 maximumscore 3 

• 
21
9

 
 
 

 (of 
21
12
 
 
 

 ) 2 

• Het antwoord: 293 930  1 
 

 15 maximumscore 3 
• De bedragen zijn: 

(€) 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,50; 6,00; 7,50 3 
 
Opmerking 
Voor elke vergeten of foutieve mogelijkheid 1 scorepunt in mindering 
brengen. 
 

 16 maximumscore 5 
• De mogelijkheden zijn: 4 × € 1,00 en 1 × € 2,50 + 3 × € 0,50 1 

• P(4 × € 1,00) 9 8 7 6
25 24 23 22= ⋅ ⋅ ⋅  (of 

9
4

25
4

 
 
 
 
 
 

 ) ( 0,01≈ ) 1 

• P(1 × € 2,50 + 3 × € 0,50) 104 12 11
25 24 23 224= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (of 

4 12
1 3

25
4

   
⋅   

   
 
 
 

 ) ( 0,07≈ ) 2 

• Het antwoord: ( 0,01 0,07+ = ) 0,08 (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Voor de berekening ( ) ( )4 39 4 12

25 25 254+ ⋅ ⋅  maximaal 3 scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 4 
• Acht vakjes is alleen mogelijk als er de eerste zeven keer telkens € 0,50 

gekrast is 2 

• De kans daarop is 10 9 8 7 612 11
25 24 23 22 21 20 19⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (of 

12
7
25
7

 
 
 
 
 
 

 ) 1 

• Het antwoord: 0,0016 1 
 
Opmerkingen 
− Voor de berekening ( )712

25  maximaal 3 scorepunten toekennen. 
− Als de kans op acht keer € 0,50 wordt berekend, hiervoor maximaal 

1 scorepunt toekennen. 
 

 18 maximumscore 4 
• De ontbrekende kans is 1 −  de som van alle andere kansen 1 
• 1 (0,020 0,287 0,230 0,215 0,202 0,002) 0,044− + + + + + =  1 
• De verwachtingswaarde is 

2 0,020 3 0, 287 4 0, 230 5 0,215 6 0,202 7 0,044 8 0,002⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  1 
• Het antwoord: 4,4 (vakjes) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Flitsleningen 
 

 19 maximumscore 4 
• Totaal terug te betalen bedragen zijn 125,00, 312,50, 375,00 en 

468,75 (euro) 2 

• 125 312,50 375 468,75 1, 25
100 250 300 375

= = = =
 
(dus er is sprake van een (recht) 

evenredig verband) 2 
 
Opmerkingen 
− Voor elk vergeten of foutief berekend quotiënt 1 scorepunt in mindering 

brengen tot een maximum van 2. 
− Als de vraag is beantwoord door uitsluitend te berekenen dat de 

quotiënten van de behandelingskosten en het te lenen bedrag gelijk zijn 
aan 0,25, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 

 
 20 maximumscore 4 

• De groeifactor per 30 dagen is 312,50
250

 
 
 

  1 

• De groeifactor per dag is 
1

30312,50
250

 
 
 

 1 

• De groeifactor per dag is 1,00747 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 0,747(%) 1 
 

 21 maximumscore 4 
• De groeifactor per dag is 1,0075 1 
• De groeifactor per jaar is 3651,0075  1 
• De groeifactor per jaar is 15 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 1400(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− Als gerekend wordt met een groeifactor 1,00747 of met de onafgeronde 

waarde van de groeifactor per dag, hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 

− Er mag ook met 360 of 365,25 of 366 dagen in een jaar worden 
gerekend. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 4 
• De relevante gegevens uit twee regels van tabel 2 gebruiken, 

bijvoorbeeld bij L = 81,30 is K = 20,20 en bij L = 243,90 is K = 57,60 1 

• 57,60 20,20 ( 0,23)
243,90 81,30

Ka
L

∆ −
= = ≈
∆ −

  1 

• 20,20 0,23 81,30= ⋅ + b  1 
• Het antwoord: a = 0,23 en 1,50b =  1 

of 

• (Omdat de behandelingskosten (recht) evenredig met het geleende 
bedrag zijn en de sms €1,50 kost, geldt) 1,50b =  1 

• De relevante gegevens uit één regel van tabel 2 gebruiken, bijvoorbeeld 
bij 81,30L =  is 20,20K =  1 

• 20,20 81,30 1,50a= ⋅ +  1 
• Het antwoord: a = 0,23 (en 1,50b = ) 1 

of 

• (Omdat de behandelingskosten (recht) evenredig met het geleende 
bedrag zijn en de sms €1,50 kost, geldt) 1,50b =  1 

• De relevante gegevens uit één regel van tabel 2 gebruiken, bijvoorbeeld 
bij 81,30L =  zijn de behandelingskosten € 18,70 1 

• 18,70 81,30a= ⋅  1 
• Het antwoord: a = 0,23 (en 1,50b = ) 1 
 
Opmerking 
Als een formule wordt afgeleid voor het aangegeven bedrag in plaats van 
voor het geleende bedrag, resulterend in de waarden a=0,19 en b=1,50, 
voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 
 
 

einde  
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 HA-1024-f-15-2-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.  
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 80 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen is/zijn de volgende vakspecifieke regel(s) vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Maagbandje 
 

 1 maximumscore 4 
• 0,04 5 056 000 202 240⋅ =  1 
• 0,10 6 211 000 621100⋅ =  1 

• Het gevraagde percentage is 621100 202 240 100(%)
202 240

−
⋅  1 

• Het antwoord: 207(%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• 0,04 5 056 000 202 240⋅ =  1 
• 0,10 6 211 000 621100⋅ =  1 

• Het aantal in 2004 is 621100 100% 307%
202 240

⋅ =  van het aantal in 1981 1 

• Het antwoord: 207(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als de procentuele toename van het aantal volwassen mannen wordt 
berekend, voor deze vraag geen scorepunten toekennen. 
 

 2 maximumscore 4 
• Haar BMI was 69,1 1 
• Haar overtollige BMI was 69,1 25 44,1− =  1 
• Haar BMI is afgenomen met 0,58 44,1 25,6⋅ =  (of 26) 1 
• Het antwoord: 69,1 25,6 43,5− =  (of nauwkeuriger) (of 44) 

(of 69,1 26 43,1− =  (of 43)) 1 

of 

• Haar BMI was 69,1 1 
• Haar overtollige BMI was 69,1 25 44,1− =  1 
• Haar overtollige BMI is afgenomen tot 0, 42 44,1 18,5⋅ =  (of 19) 1 
• Het antwoord: 25 18,5 43,5+ =  (of nauwkeuriger) (of 44) 

(of 25 19 44+ = ) 1 
 
Opmerking 
Als niet met de overtollige BMI is gerekend, maar met de BMI, voor deze 
vraag maximaal 1 scorepunt toekennen. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 3 maximumscore 3 
• Voor een gezond gewicht moet het VOB (minstens) 100(%) zijn 1 
• Het hoogste VOB is 97,8(%) 1 
• De conclusie is dus juist 1 

of 

• Een berekening maken met een (fictieve) persoon die vóór plaatsing de 
laagste BMI had en na 2 jaar het hoogste VOB had 1 

• Deze persoon had voor plaatsing een overtollige BMI van  
36,1 – 25 = 11,1 en na 2 jaar was dat nog (2,2% van 11,1 is) 0,2 (of 
nauwkeuriger) 1 

• Dat is groter dan 0 (of: de BMI van deze persoon na plaatsing was 
hoger dan 25), dus de conclusie is juist 1 

 
 4 maximumscore 4 

• De afnamen in de weken 1 tot en met 6 zijn: 1,28 ; 1,08 ; 0,92 ; 0,78 ; 
0,67 ; 0,57 2 

• 41,2 1,28 1,08 0,92 0,78 0,67 0,57− − − − − −  (of: de totale afname is 5,3) 1 
• Het antwoord: 35,9 (of nauwkeuriger) (of 36) 1 
 
Opmerkingen 
− Voor elke foutief berekende afname 1 scorepunt in mindering brengen 

tot een maximum van 2 scorepunten. 
− Als de afnamen op 1 decimaal zijn afgerond, resulterend in het 

antwoord 35,8, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Scores 
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Schommelen 
 

 5 maximumscore 3 

• 
1,806,28 2,69
9,81

T = ⋅ ≈  (seconden) 1 

• Het aantal keer heen en weer zwaaien per minuut kan berekend worden 

met 
60

2,69
 1 

• Het antwoord: 22 (keer per minuut) (of nauwkeuriger) 1 
 

 6 maximumscore 5 

• 
2

26,28
9,81

L T
 

⋅ =  
 

 1 

• 2 26,28
9,81

L T⋅ =  1 

• 2 26,28 9,81L T⋅ = ⋅  1 

• 2
2

9,81
6,28

L T= ⋅  (of 
2

29,81
6,28

TL = ⋅ ) (of 
2

2
9,81

6,28
TL ⋅

= ) 1 

• 2
9,81 0,249

6,28
≈ , dus (bij benadering geldt) 20, 249L T=  1 

of 

• 
9,81 6,28

L T
=  1 

• 
2

9,81 6, 28
L T =  

 
 1 

• 
2

29,81 6,28
L T

=  1 

• 2
2

9,81
6,28

L T= ⋅  (of 
2

29,81
6,28

TL = ⋅ ) (of 
2

2
9,81

6,28
TL ⋅

= ) 1 

• 2
9,81 0,249

6,28
≈ , dus (bij benadering geldt) 20, 249L T=  1 

of 

 
 

Pagina: 256Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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• 
9,81 6,28

L T
=  1 

• 1
9,81 6,28

L T= ⋅ , dus 
21

9,81 6,28
L T = ⋅ 

 
 1 

• 
2

21
9,81 6,28

L T = ⋅ 
 

 1 

• 
2

219,81
6,28

L T = ⋅ ⋅ 
 

 1 

• 
219,81 0,249

6,28
 ⋅ ≈ 
 

, dus (bij benadering geldt) 20, 249L T=  1 

 
 7 maximumscore 4 

• Invullen van 3T =  in 20, 249L T=  geeft 2, 24L ≈  (m) (of 
nauwkeuriger) (dus het schommeltouw moet minimaal 2,24 m lang zijn) 1 

• Het zitje moet minimaal 0,35 m boven de grond hangen, dus het 
schommeltouw mag maximaal ( 2,70 0,35− = ) 2,35 m lang zijn  1 

• Het zitje mag maximaal 0,63 m boven de grond hangen, dus het 
schommeltouw moet minimaal ( 2,70 0,63− = ) 2,07 m lang zijn  1 

• De minimale lengte is 2,24 m (of 224 cm), de maximale lengte is 
2,35 m (of 235 cm) 1 

of 

• Beschrijven hoe de vergelijking 6,28 3
9,81

L
⋅ =  (of de ongelijkheid 

6,28 3
9,81

L
⋅ ≥ ) kan worden opgelost, resulterend in de oplossing 

2,24L ≈  (m) (of nauwkeuriger) (dus het schommeltouw moet minimaal 
2,24 m lang zijn) 1 

• Het zitje moet minimaal 0,35 m boven de grond hangen, dus het 
schommeltouw mag maximaal ( 2,70 0,35− = ) 2,35 m lang zijn  1 

• Het zitje mag maximaal 0,63 m boven de grond hangen, dus het 
schommeltouw moet minimaal ( 2,70 0,63− = ) 2,07 m lang zijn  1 

• De minimale lengte is 2,24 m (of 224 cm), de maximale lengte is 
2,35 m (of 235 cm) 1 

 
Opmerking 
Als de formule van de vorige vraag met een nauwkeurigere waarde dan 
0,249 is gebruikt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-15-2-c 9 lees verder ►►► 
 

 8 maximumscore 3 
• 0,867 2,33 1,75 3,77U = ⋅ + ≈  (m) (of nauwkeuriger) 1 
• De oppervlakte is 3 2 (0,867 2,33 1,75) 22,62⋅ ⋅ ⋅ + ≈  (m2) (of 

nauwkeuriger) 1 
• Vermenigvuldigen met 38 geeft (afgerond) 860 (euro) 1 
 

 9 maximumscore 4 
• De oppervlakte is 3 2U⋅  (of 6U ) (m2) 1 
• De kosten zijn 3 2 38U⋅ ⋅  (of 228U ) (euro) 1 
• 3 2 (0,867 1,75) 38K L= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅  (of 228 (0,867 1,75)L⋅ ⋅ + ) 1 
• 198 399K L= ⋅ +  (dus 198a =  en 399b = ) 1 

of 

• De berekening van de juiste waarde van K bij een waarde van L,  
bijvoorbeeld 695,51K ≈  (of nauwkeuriger) als 1,50L =  1 

• De berekening van de juiste waarde van K bij een waarde van L,  
bijvoorbeeld 859,59K ≈  (of nauwkeuriger) als 2,33L =  1 

• Dit geeft 859,59 695,51 198
2,33 1,50

a −
= ≈

−
 1 

• Dit geeft 859,59 2,33 399b a= − ⋅ ≈  1 
 
Opmerkingen 
− Als in deze en de vorige vraag de factor 2 beide keren vergeten is, 

hiervoor bij deze vraag niet opnieuw 1 scorepunt in mindering brengen. 
− Als de in de vorige vraag berekende waarde van K niet correct is, maar 

bij deze vraag op correcte wijze is gebruikt, hiervoor bij deze vraag 
geen scorepunten in mindering brengen. 

− Als in het tweede antwoordalternatief de kosten zijn afgerond op gehele 
getallen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-15-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Dammen 
 

 10 maximumscore 3 

• Het aantal partijen is 14 13
2
⋅  (of 

14
2

 
 
 

 of 13 12 2 1+ + + + ) 2 

• Het antwoord: 91 (partijen) 1 
 
Opmerking 
Als het aantal partijen met 14 13⋅  is berekend met als eindantwoord 182, 
voor deze vraag 1 scorepunt toekennen. 
 

 11 maximumscore 3 
• Bij elke wedstrijd zijn er 3 mogelijkheden (namelijk 2 0− , 1 1−  of 

0− 2 ) 1 
• Het aantal verschillend ingevulde uitslagenborden is 53  1 
• Het antwoord: 243 (verschillend ingevulde uitslagenborden) 1 
 

 12 maximumscore 4 

• Bij tweemaal remise zijn er 
9

( 36)
2
 

= 
 

 resultatenlijstjes mogelijk 2 

• Er zijn 9 resultatenlijstjes mogelijk met 8 keer winst en 1 keer verlies 1 
• Het antwoord: (36 9 ) 45+ =  (resultatenlijstjes) 1 
 
Opmerking 

Als het aantal resultatenlijstjes met 
9
2
 
 
 

 is berekend met als eindantwoord 

36, voor deze vraag 2 scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-15-2-c 11 lees verder ►►► 
 

Gordijnen 
 

 13 maximumscore 2 
• De breedte is maximaal bij plooiverhouding 2 1 

• Het antwoord: 140 70
2

=  (cm) 1 

 
 14 maximumscore 3 

• 275 2,5
140 7

B = ⋅
−

 1 

• B = 5,2 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 6 (banen) 1 
 

 15 maximumscore 4 

• 280 2
90 7

⋅
−

 geeft afgerond 7 banen 1 

• De hoogte van een baan is (1,70 0,30+ = ) 2 meter 1 
• 7 2 12,95⋅ ⋅  (euro) 1 
• Het antwoord: 181,30 (euro) 1 
 

 16 maximumscore 4 

• 2,5
7

GB
S

= ⋅
−

 1 

• 2,5
7
GB

S
⋅

=
−

 1 

• ( 7) 2,5B S G⋅ − = ⋅  1 

• 1 ( 7) 0,4 ( 7)
2,5

G B S B S= ⋅ ⋅ − = ⋅ −  1 

of 

• 2,5
7

GB
S

= ⋅
−

 1 

• 
2,5 7
B G

S
=

−
 1 

• 0,4
7

GB
S

⋅ =
−

 1 

• 0,4 ( 7)B S G⋅ − =  (dus 0,4 ( 7)G B S= ⋅ − ) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-15-2-c 12 lees verder ►►► 
 

Flitsleningen 
 

 17 maximumscore 4 
• Totaal terug te betalen bedragen zijn 125,00, 312,50, 375,00 en 

468,75 (euro) 2 

• 125 312,50 375 468,75 1, 25
100 250 300 375

= = = =
 
(dus er is sprake van een (recht) 

evenredig verband) 2 
 
Opmerkingen 
− Voor elk vergeten of foutief berekend quotiënt 1 scorepunt in mindering 

brengen tot een maximum van 2. 
− Als de vraag is beantwoord door uitsluitend te berekenen dat de 

quotiënten van de behandelingskosten en het te lenen bedrag gelijk zijn 
aan 0,25, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 

 
 18 maximumscore 4 

• De groeifactor per 30 dagen is 312,50
250

 
 
 

  1 

• De groeifactor per dag is 
1

30312,50
250

 
 
 

 1 

• De groeifactor per dag is 1,00747 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 0,747(%) 1 
 

 19 maximumscore 4 
• De groeifactor per dag is 1,0075 1 
• De groeifactor per jaar is 3651,0075  1 
• De groeifactor per jaar is 15 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 1400(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− Als gerekend wordt met een groeifactor 1,00747 of met de onafgeronde 

waarde van de groeifactor per dag, hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 

− Er mag ook met 360 of 365,25 of 366 dagen in een jaar worden 
gerekend. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-15-2-c 13 lees verder ►►► 
 

 20 maximumscore 4 
• De relevante gegevens uit twee regels van tabel 2 gebruiken, 

bijvoorbeeld bij L = 81,30 is K = 20,20 en bij L = 243,90 is K = 57,60 1 

• ( )57,60 20,20 0,23
243,90 81,30

Ka
L

∆ −
= = ≈
∆ −

 1 

• 20,20 0,23 81,30= ⋅ + b  1 
• Het antwoord: a = 0,23 en 1,50b =  1 

of 

• (Omdat de behandelingskosten (recht) evenredig met het geleende 
bedrag zijn en de sms €1,50 kost, geldt) 1,50b =  1 

• De relevante gegevens uit één regel van tabel 2 gebruiken, bijvoorbeeld 
bij 81,30L =  is 20,20K =  1 

• 20,20 81,30 1,50a= ⋅ +  1 
• Het antwoord: a = 0,23 (en 1,50b = ) 1 

of 

• (Omdat de behandelingskosten (recht) evenredig met het geleende 
bedrag zijn en de sms €1,50 kost, geldt) 1,50b =  1 

• De relevante gegevens uit één regel van tabel 2 gebruiken, bijvoorbeeld 
bij 81,30L =  zijn de behandelingskosten € 18,70 1 

• 18,70 81,30a= ⋅  1 
• Het antwoord: a = 0,23 (en 1,50b = ) 1 
 
Opmerking 
Als een formule wordt afgeleid voor het aangegeven bedrag in plaats van 
voor het geleende bedrag, resulterend in de waarden a = 0,19 en b = 1,50, 
voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-15-2-c 14 lees verder ►►► 
 

Hardlopen 
 

 21 maximumscore 7 
• Om de hoogst mogelijke gemiddelde snelheid (of de minimale tijd) van 

Victor te berekenen, moet de waarde 55,9 gebruikt worden 1 
• Om de laagst mogelijke gemiddelde snelheid (of de maximale tijd) van 

Annet te berekenen, moet de waarde 27,0 gebruikt worden 1 
• Victors gemiddelde snelheid is hoogstens 0,296 55,9⋅  ( 16,5464= ) 

(km/uur) 1 
• Zijn tijd is minstens 10 : (0,296 55,9) 0,604⋅ ≈  (uur) (of iets meer dan 

36 minuten) 1 
• Annets gemiddelde snelheid is minstens 0,311 27,0⋅  ( 8,397= ) (km/uur) 1 
• Haar tijd is hoogstens 5 : (0,311 27,0) 0,595⋅ ≈  (uur) (of iets minder dan 

36 minuten) 1 
• Het is dus (volgens de gegevens) niet mogelijk (dat Victor de 10 km in 

minder tijd loopt dan Annet de 5 km) 1 

of 

• Om de hoogst mogelijke gemiddelde snelheid (of de minimale tijd) van 
Victor te berekenen, moet de waarde 55,9 gebruikt worden 1 

• Om de laagst mogelijke gemiddelde snelheid (of de maximale tijd) van 
Annet te berekenen, moet de waarde 27,0 gebruikt worden 1 

• Victors gemiddelde snelheid is hoogstens 0,296 55,9⋅  ( 16,5464= ) 
(km/uur) 1 

• Annets gemiddelde snelheid is minstens 0,311 27,0⋅  ( 8,397= ) (km/uur) 1 
• Victor moet 2 keer zo ver lopen als Annet 1 
• Victors snelheid, 16,5 (km/uur) (of nauwkeuriger), is lager dan 2 keer 

de snelheid van Annet, 8,4 (km/uur) (of nauwkeuriger) 1 
• Het is dus (volgens de gegevens) niet mogelijk (dat Victor de 10 km in 

minder tijd loopt dan Annet de 5 km) 1 
 
Opmerkingen 
− Als voor Victors maximale zuurstofopnamevermogen de rechtergrens 

van een verkeerd interval of een verkeerde waarde in het juiste interval 
wordt gebruikt, hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen. 

− Als voor Annets maximale zuurstofopnamevermogen de linkergrens van 
een verkeerd interval of een verkeerde waarde in het juiste interval 
wordt gebruikt, hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen. 

− Als voor Victors maximale zuurstofopnamevermogen de waarde 55,95 
of voor Annets maximale zuurstofopnamevermogen de waarde 26,95 
wordt gebruikt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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 HA-1024-f-15-2-c 15 lees verder ►►► 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 

einde  
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 HA-1024-a-14-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 HA-1024-a-14-1-c 2 lees verder ►►► 
 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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 HA-1024-a-14-1-c 3 lees verder ►►► 
 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 HA-1024-a-14-1-c 4 lees verder ►►► 
 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 80 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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 HA-1024-a-14-1-c 5 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Krachtvoer voor melkkoeien 
 

 1 maximumscore 3 
• Bij de maximale melkproductie is de toename (ongeveer) 0 (kg per dag) 2 
• Het antwoord: (ongeveer) 13 (kg per dag) 1 

of 

• Tot en met 13 (kg per dag) zijn de toenamen positief (en neemt de 
melkproductie dus toe) 1 

• Van 13 naar 14 (kg per dag) is de toename negatief (en neemt de 
melkproductie dus af ) 1 

• Het antwoord: (ongeveer) 13 (kg per dag) 1 
 

 2 maximumscore 3 
• De melkproductie neemt met 0,61 kg per dag toe 1 
• Dit levert 0,61 0,29 0,18⋅ ≈  euro per dag op 1 
• Dit is minder dan de prijs van een extra kg krachtvoer (dus het is niet 

verstandig) 1 
 
Opmerking 
Bij aflezen van de toename uit het toenamediagram mag een waarde in het 
interval [0,60; 0,62] worden afgelezen. 
 

 3 maximumscore 3 
• 4V =  geeft 30,76M =  1 
• 0,29 30,76 0,20 4= ⋅ − ⋅W  1 
• Het antwoord: € 8,12 (per koe per dag) 1 
 

 4 maximumscore 3 
• 20,0116 0,3045 7,888 0,20W V V V= − ⋅ + ⋅ + − ⋅  2 
• 20,0116 0,1045 7,888W V V= − ⋅ + ⋅ +  1 
 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-14-1-c 6 lees verder ►►► 
 

FF snel sms’en 
 

 5 maximumscore 4 

• De groeifactor per 8 jaar is 20
12

 1 

• De groeifactor per jaar is 
1
820

12
 
 
 

 1 

• 1,07g =  (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 7(%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• De groeifactor g van het aantal mobiele telefoons voldoet aan de 
vergelijking 812 000 000 20 000 000g⋅ =  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 1,07g =  (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 7(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 6 maximumscore 3 
• Het aantal beschikbare nummers is 7(1 1) 6 10 60⋅ ⋅ ⋅ =  miljoen 2 
• 82,2% hiervan is 49 miljoen nummers (of nauwkeuriger) 1 
 

 7 maximumscore 3 
• Het aantal mogelijkheden is 4 3 3⋅ ⋅  2 
• Het antwoord: 36 1 
 
Opmerking 
Als door systematisch uitschrijven van de mogelijkheden het antwoord 36 
wordt gevonden, hiervoor de maximumscore toekennen. Voor elke foutieve 
of vergeten mogelijkheid 1 scorepunt in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-14-1-c 7 lees verder ►►► 
 

 8 maximumscore 4 
• Bij het intoetsen van een cijfer blijft telkens ongeveer 1

8  deel over  1 

• De vergelijking ( )1
8300 000 1

n
⋅ =  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 6 (of 7) (cijfers)  1 

of 

• Bij het intoetsen van een cijfer blijft telkens ongeveer 1
8  deel over  1 

• De vraag is hoe vaak je 300 000 door 8 moet delen (of hoe vaak je een 
achtste deel moet nemen) om uit te komen op (afgerond) 1 (of minder 
dan 1) 1 

• Beschrijven hoe dit aantal te bepalen is, bijvoorbeeld door de 
tussenstappen uit te schrijven 1 

• Het antwoord: 6 (of 7) (cijfers)  1 
 
Opmerking 
Als 7

8  als groeifactor is gebruikt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten 
toekennen. 
 
 

Bloedpaspoort 
 

 9 maximumscore 3 
• Er zijn 9!  verschillende volgordes mogelijk 2 
• Het antwoord: 362 880 1 
 

 10 maximumscore 4 
• Bij de normale verdeling met verwachtingswaarde 1,45 moet gelden: 

P(0,54 < reticulocytwaarde < 2,36) 0,90=  1 
• Het gebruik van de normaleverdelingsfunctie met variabele 

standaardafwijking 1 
• Beschrijven hoe de standaardafwijking met de GR gevonden kan 

worden 1 
• Het antwoord: 0,553 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-14-1-c 8 lees verder ►►► 
 

 11 maximumscore 4 
• Beschrijven hoe de kans dat de reticulocytwaarde groter is dan 3,0 kan 

worden berekend met de normaleverdelingsfunctie op de GR 1 
• Dit geeft 0,00241 (of nauwkeuriger) 1 
• Op grond van de normale verdeling mag verwacht worden  

11000 0,00241 27⋅ ≈  1 
• Het antwoord: 24 minder 1 
 
Opmerkingen 
− Als na tussentijds afronden van de kans op drie of vier decimalen het 

antwoord 19 respectievelijk 23 is gegeven, hiervoor geen scorepunten 
in mindering brengen. 

− Als gewerkt wordt met een nauwkeuriger standaardafwijking dan de 
gegeven 0,55, resulterend in het antwoord 25 minder, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 

 
 12 maximumscore 3 

• De kans dat ieders waarde acceptabel is, is 50,94 0,73≈   2 
• De kans dat dit niet het geval is, is (1 0,73− = ) 0,27 (of 27%)  

(of nauwkeuriger) 1 

of 

• Het aantal schaatsers met een afwijkende waarde X is binomiaal 
verdeeld met n = 5 en p = 0,06 1 

• Beschrijven hoe de gevraagde kans met de GR berekend kan worden 1 
• De kans is (1 0,73− = ) 0,27 (of 27%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 13 maximumscore 4 
• Voor de ondergrens moet gelden  

P(reticulocytwaarde < ondergrens) 0,005=  1 
• Beschrijven hoe de normaleverdelingsfunctie met verwachtingswaarde 

1,45 en standaardafwijking 0,55 op de GR kan worden gebruikt om de 
ondergrens te berekenen 1 

• Dit geeft als ondergrens 0,03 (of nauwkeuriger) 1 
• De bovengrens is 1, 45 (1,45 0,03) 2,87+ − =  (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Er mag ook worden gewerkt met een nauwkeuriger standaardafwijking dan 
de gegeven 0,55. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-14-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Van score naar cijfer 
 

 14 maximumscore 4 

• Als 0S =  is het cijfer 09 1 1,0C
L

= ⋅ + =  1 

• Bij maximale score geldt ( S L= , dus) 1S
L
=  dus 9 1 1 10,0C = ⋅ + =  1 

• Bij precies de helft van het aantal scorepunten geldt 1
2S L= ⋅  1 

• Dus 
1
2 1

29 1 9 1 5,5
L

C
L
⋅

= ⋅ + = ⋅ + =  1 

 
Opmerking 
Als met een of meer getallenvoorbeelden voor L is gewerkt voor deze vraag 
maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 

 15 maximumscore 4 

• De vergelijking 9 1,8 10
75
S

⋅ + =  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het aantal scorepunten moet, rekening houdend met de afronding, 

minimaal 68 zijn 1 
• Het antwoord: maximaal 7 (scorepunten) 1 
 

 16 maximumscore 4 

• Er geldt 910 (80 ) 2
80

C S= − − ⋅ ⋅  1 

• Dit geeft 10 (18 0,225 )C S= − − ⋅  1 
• Haakjes wegwerken geeft 8 0,225C S= − + ⋅  1 
• Dus 0,225a =  en 8b = −  1 
 

 17 maximumscore 3 
• Het snijpunt van de grafiek van de hoofdformule met 0N =  en de lijn 

5,5C =  aflezen 2 
• Het antwoord: 49 (scorepunten) 1 
 
Opmerking 
Als door onnauwkeurig aflezen het antwoord 50 is gevonden, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
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Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-14-1-c 10 lees verder ►►► 
 

 18 maximumscore 4 

• De hoofdformule geeft 779 0,4 9,1
80

C = ⋅ + =  1 

• Het punt met 77S = en 9,1C =  valt buiten het grijze gebied 1 
• Formule (4) moet gebruikt worden om het cijfer te berekenen 1 
• Het antwoord: 9,3 1 

of 

• Het tekenen van de lijn 9 0,4
80

= ⋅ +
SC  in de figuur 1 

• Het punt op die lijn met 77S =  valt buiten het grijze gebied 1 
• Formule (4) moet gebruikt worden om het cijfer te berekenen 1 
• Het antwoord: 9,3 1 
 
Opmerkingen 
− Als niet aangetoond wordt dat formule (4) gebruikt moet worden, voor 

deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
− Het antwoord 9,3 mag worden gevonden door zorgvuldig opmeten in de 

figuur en met voldoende toelichting. 
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Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-14-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Wat zeg je? 
 

 19 maximumscore 3 
• Het aantal mogelijkheden per antwoord is 4 1 
• Het totaal aantal mogelijkheden is 104  1 
• Het antwoord: 1 048 576 1 
 

 20 maximumscore 4 
• Het aantal goede antwoorden is binomiaal verdeeld met 10n =  en 1

3p =  1 
• De kans op 5 of minder goede antwoorden moet worden berekend 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR kan worden berekend 1 
• Het antwoord: 0,92 (of nauwkeuriger) 1 
 

 21 maximumscore 5 
• Het aflezen van twee punten van de trendlijn, bijvoorbeeld (20, 93) en 

(70, 30) 1 

• 93 30 ( 1,26)
20 70

a −
= = −

−
  2 

• Het berekenen van b, leidend tot 118b =  (of nauwkeuriger) 1 
• De formule: 1,3 118P l= − ⋅ +  (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− De afgelezen waarden moeten zo nauwkeurig zijn dat het leidt tot 

a = –1,2 of a = –1,3 (of nauwkeuriger). 
− Als bij tussentijds afronden van a op correcte wijze een andere waarde 

van b wordt gevonden, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 

− Door een andere keuze van af te lezen punten kan een andere waarde 
van b worden gevonden. 
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Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-14-1-c 12 lees verder ►►► 
 

 22 maximumscore 5 
• Het aflezen van de percentages 75 en 97  1 
• Volgens de trendlijn zou (100 97− = ) 3(%) van de 17-jarigen in het 

grijze gebied zitten of serieuze versta-problemen hebben, in 
werkelijkheid is dat (100 75− = ) 25(%) 2 

• 25 moet gedeeld worden door 3 1 
• Het antwoord: 8  1 
 
Opmerkingen 
− De afgelezen waarden moeten liggen in de intervallen [74, 76] 

respectievelijk [96, 98]. 
− De waarde van P volgens de trendlijn mag ook met behulp van de 

gevonden formule uit de vorige vraag zijn berekend. 
− Als gerekend wordt met de percentages 75 en 97 in plaats van 25 en 3, 

voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 

einde  
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HA-1024-a-14-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2014-1 
 

wiskunde A havo 
 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo 
 
Bij het centraal examen wiskunde A havo: 
 
 
Op pagina 5, bij vraag 3:  
 
• Het antwoord: € 8,12 (per koe per dag) 1 
 
vervangen door 
 
• Het antwoord: (€) 8,12 (per koe per dag) (of nauwkeuriger) 1 
 
en 
 
Op pagina 5, bij vraag 4 toevoegen: 
 
Opmerking 
Als de coëfficiënten a, b en c zijn afgerond op 2 of 3 decimalen, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 
en 
 
Op pagina 8, bij vraag 13 toevoegen: 
 
Opmerking 
Als de bovengrens is afgerond op 1 decimaal, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 
 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede corrector.  
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HA-1024-a-14-1-c-A 

 
Het CvE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A havo. 
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
 
drs H.W. Laan 
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 HA-1024-f-14-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 HA-1024-f-14-1-c 2 lees verder ►►► 
 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 84 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 

Krachtvoer voor melkkoeien 
 

 1 maximumscore 3 
• Bij de maximale melkproductie is de toename (ongeveer) 0 (kg per dag) 2 
• Het antwoord: (ongeveer) 13 (kg per dag) 1 

of 
• Tot en met 13 (kg per dag) zijn de toenamen positief (en neemt de 

melkproductie dus toe) 1 
• Van 13 naar 14 (kg per dag) is de toename negatief (en neemt de 

melkproductie dus af ) 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 13 (kg per dag) 1 
 

 2 maximumscore 3 
• De melkproductie neemt met 0,61 kg per dag toe 1 
• Dit levert 0,61 0,29 0,18⋅ ≈  euro per dag op 1 
• Dit is minder dan de prijs van een extra kg krachtvoer (dus het is niet 

verstandig) 1 
 
Opmerking 
Bij aflezen van de toename uit het toenamediagram mag een waarde in het 
interval [0,60; 0,62] worden afgelezen. 
 

 3 maximumscore 3 
• V = 4 geeft 30,76M =  1 
• 0,29 30,76 0,20 4= ⋅ − ⋅W  1 
• Het antwoord: € 8,12 (per koe per dag) 1 
 

 4 maximumscore 3 
• 20,0116 0,3045 7,888 0,20W V V V= − ⋅ + ⋅ + − ⋅  2 
• 20,0116 0,1045 7,888W V V= − ⋅ + ⋅ +  1 
 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 283Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag 
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FF snel sms’en 
 

 5 maximumscore 4 

• De groeifactor per 8 jaar is 20
12

 1 

• De groeifactor per jaar is 
1
820

12
 
 
 

 1 

• 1,07g =  (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 7(%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• De groeifactor g van het aantal mobiele telefoons voldoet aan de 
vergelijking 812 000 000 20 000 000g⋅ =  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 1,07g =  (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 7(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 6 maximumscore 3 
• Het aantal beschikbare nummers is 7(1 1) 6 10 60⋅ ⋅ ⋅ =  miljoen 2 
• 82,2% hiervan is 49 miljoen nummers (of nauwkeuriger) 1 
 

 7 maximumscore 3 
• Het aantal mogelijkheden is 4 3 3⋅ ⋅  2 
• Het antwoord: 36 1 
 
Opmerking 
Als door systematisch uitschrijven van de mogelijkheden het antwoord 36 
wordt gevonden, hiervoor de maximumscore toekennen. Voor iedere 
foutieve of vergeten mogelijkheid 1 scorepunt aftrekken. 
 
 
 
 

Pagina: 284Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag 
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 8 maximumscore 4 
• Bij het intoetsen van een cijfer blijft telkens ongeveer 1

8  deel over  1 

• De vergelijking ( )1
8300 000 1⋅ =

n
 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 6 (of 7) (cijfers)  1 

of 

• Bij het intoetsen van een cijfer blijft telkens ongeveer 1
8  deel over  1 

• De vraag is hoe vaak je 300 000 door 8 moet delen (of hoe vaak je een 
achtste deel moet nemen) om uit te komen op (afgerond) 1 (of minder 
dan 1) 1 

• Beschrijven hoe dit aantal te bepalen is, bijvoorbeeld door de 
tussenstappen uit te schrijven 1 

• Het antwoord: 6 (of 7) (cijfers)  1 
 
Opmerking 
Als 7

8  als groeifactor is gebruikt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten 
toekennen. 
 
 

Van score naar cijfer 
 

 9 maximumscore 4 

• Als 0S =  is het cijfer 09 1 1,0= ⋅ + =C
L

 1 

• Bij maximale score geldt ( =S L , dus) 1=S
L

 dus 9 1 1 10,0= ⋅ + =C  1 

• Bij precies de helft van het aantal scorepunten geldt 1
2= ⋅S L  1 

• Dus 
1
2 1

29 1 9 1 5,5
⋅

= ⋅ + = ⋅ + =
L

C
L

 1 

 
Opmerking 
Als met een of meer getallenvoorbeelden voor L is gewerkt voor deze vraag 
maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 

 10 maximumscore 4 

• De vergelijking 9 1,8 10
75
⋅ + =

S  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het aantal scorepunten moet, rekening houdend met de afronding, 

minimaal 68 zijn 1 
• Het antwoord: maximaal 7 (scorepunten) 1 
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 11 maximumscore 4 

• Er geldt 910 (80 ) 2
80

= − − ⋅ ⋅C S  1 

• Dit geeft 10 (18 0,225 )= − − ⋅C S  1 
• Haakjes wegwerken geeft 8 0,225= − + ⋅C S  1 
• Dus 0,225=a  en 8= −b  1 
 

 12 maximumscore 3 
• Het snijpunt van de grafiek van de hoofdformule met N = 0 en de lijn 

C = 5,5 aflezen 2 
• Het antwoord: 49 (scorepunten) 1 
 
Opmerking 
Als door onnauwkeurig aflezen het antwoord 50 is gevonden, hiervoor geen 
scorepunten aftrekken. 
 

 13 maximumscore 4 

• De hoofdformule geeft 779 0,4 9,1
80

C = ⋅ + =  1 

• Het punt met 77S = en 9,1C =  valt buiten het grijze gebied 1 
• Formule (4) moet gebruikt worden om het cijfer te berekenen 1 
• Het antwoord: 9,3 1 

of 

• Het tekenen van de lijn 9 0,4
80

= ⋅ +
SC  in de figuur 1 

• Het punt op die lijn met 77S =  valt buiten het grijze gebied 1 
• Formule (4) moet gebruikt worden om het cijfer te berekenen 1 
• Het antwoord: 9,3 1 
 
Opmerkingen 
− Als niet aangetoond wordt dat formule (4) gebruikt moet worden, voor 

deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
− Het antwoord 9,3 mag worden gevonden door zorgvuldig opmeten in de 

figuur en met voldoende toelichting. 
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Honkbal 
 

 14 maximumscore 3 

• 
2

2 2
100 804 59,2

804 668
P ⋅
= ≈

+
 1 

• Het percentage werkelijk gewonnen wedstrijden is 
95 : (95 67) 100 58,6+ ⋅ ≈  1 

• Het verschil tussen de percentages is (0,6 en dus) kleiner dan 1 1 
 
Opmerking 
Als de percentages op gehelen worden afgerond, hiervoor geen scorepunten 
aftrekken. 
 

 15 maximumscore 4 

• 
2

2 2
100

(2 )
SP

S S
⋅

=
+ ⋅

 1 

• 
2

2 2
100

4
SP

S S
⋅

=
+ ⋅

 1 

• 
2

2
100

5
SP

S
⋅

=
⋅

 1 

• 20P =  1 
 

 16 maximumscore 3 
• Als V groter wordt, dan wordt 2 1V +  groter 1 

• Dan wordt 2
100

1V +
 kleiner 1 

• Van 100 wordt een kleiner getal afgetrokken (dus P wordt groter) 1 
 
Opmerking 
Als de bewering slechts met behulp van twee of meer concrete waarden 
van V wordt gecontroleerd, hiervoor geen scorepunten toekennen. 
 

 17 maximumscore 4 

• De ongelijkheid 2
100100 95

1V
− ≥

+
 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze ongelijkheid kan worden opgelost 2 
• Het antwoord: 4,4 (scorepunten per tegenpunt) 1 
 
Opmerking 
Als de ongelijkheid niet wordt benoemd, maar wel de bijbehorende 
vergelijking, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
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Wat zeg je? 
 

 18 maximumscore 3 
• Het aantal mogelijkheden per antwoord is 4 1 
• Het totaal aantal mogelijkheden is 104  1 
• Het antwoord: 1 048 576 1 
 

 19 maximumscore 4 

• Het aantal resultatenlijstjes met 8 goede antwoorden is 
10
8

 
 
 

 (= 45) 1 

• Het aantal resultatenlijstjes met 9 goede antwoorden is 
10
9

 
 
 

 (= 10) 1 

• Er is 1 resultatenlijstje met 10 goede antwoorden 1 
• Het antwoord: (45 10 1 ) 56+ + =  1 
 

 20 maximumscore 5 
• Het aflezen van twee punten van de trendlijn, bijvoorbeeld (20, 93) en 

(70, 30) 1 

• 93 30 ( 1,26)
20 70

a −
= = −

−
 2 

• Het berekenen van b, leidend tot 118b =  (of nauwkeuriger) 1 
• De formule: 1,3 118P l= − ⋅ +  (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− De afgelezen waarden moeten zo nauwkeurig zijn dat het leidt tot 

a = –1,2 of a = –1,3 (of nauwkeuriger). 
− Als bij tussentijds afronden van a op correcte wijze een andere waarde 

van b wordt gevonden, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
− Door een andere keuze van af te lezen punten kan een andere waarde 

van b worden gevonden. 
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Antwoord 
 

Scores 
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 21 maximumscore 5 
• Het aflezen van de percentages 75 en 97  1 
• Volgens de trendlijn zou (100 – 97 =) 3(%) van de 17-jarigen in het 

grijze gebied zitten of serieuze versta-problemen hebben, in 
werkelijkheid is dat (100 – 75 =) 25(%) 2 

• 25 moet gedeeld worden door 3 1 
• Het antwoord: 8  1 
 
Opmerkingen 
− De afgelezen waarden moeten liggen in de intervallen [74, 76] 

respectievelijk [96, 98]. 
− De waarde van P volgens de trendlijn mag ook met behulp van de 

gevonden formule uit de vorige vraag zijn berekend. 
− Als gerekend wordt met de percentages 75 en 97 in plaats van 25 en 3, 

voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 
 

Wind delen met wind-delen 
 

 22 maximumscore 8 
• De kosten van de wind-delen, inclusief onderhoud, bij mogelijkheid 1 

zijn 351 8 17 8 16 4984⋅ + ⋅ ⋅ =  (euro)  1 
• De belasting bij mogelijkheid 1 bedraagt 16 4000 0,07 4480⋅ ⋅ =  (euro) 1 
• De totale kosten bij mogelijkheid 1 zijn 4984 4480 9464+ =  (euro) 1 
• De stroom bij mogelijkheid 2 kost 16 4000 0,22 14 080⋅ ⋅ =  (euro) 1 
• Het bedrag op de spaarrekening na 16 jaar is 164984 1,03 7998⋅ =  (euro) 

(of nauwkeuriger) 1 
• De renteopbrengst is 7998 4984 3014− =  (euro) (of nauwkeuriger), dus 

de netto kosten bij mogelijkheid 2 zijn 14 080 3014 11066− =  (euro) (of 
nauwkeuriger) 2 

• Conclusie: mogelijkheid 1 is voordeliger. 1 
 
Opmerking 
Als het op de spaarrekening gezette bedrag niet van het uiteindelijk 
gespaarde bedrag is afgetrokken, hiervoor 2 scorepunten aftrekken. 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 

einde  
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HA-1024-f-14-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2014-1 
 

wiskunde A (pilot) havo 
 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo 
 
Bij het centraal examen wiskunde A (pilot) havo: 
 
 
Op pagina 5, bij vraag 3:  
 
• Het antwoord: € 8,12 (per koe per dag) 1 
 
vervangen door 
 
• Het antwoord: (€) 8,12 (per koe per dag) (of nauwkeuriger) 1 
 
en 
 
Op pagina 5, bij vraag 4 toevoegen: 
 
Opmerking 
Als de coëfficiënten a, b en c zijn afgerond op 2 of 3 decimalen, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede corrector.  
 
Het CvE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A (pilot) havo. 
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
drs H.W. Laan 
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Correctievoorschrift HAVO 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 

 
Voor dit examen kunnen maximaal 79 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  

 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één scorepunt 

afgetrokken tot het maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die 
vraag kan worden gegeven. 
 

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 

Kunstrijden op de schaats 
 

 1 maximumscore 4 
• De Zweedse kunstrijders kunnen op 3! manieren geplaatst worden 1 
• De overige kunnen op 4! manieren geplaatst worden 1 
• Er zijn in totaal 3! 4!⋅  manieren 1 
• Het antwoord: 144 1 
 
Opmerking 
Als 3! 4!+  berekend is, maximaal 2 scorepunten voor deze vraag toekennen. 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 2 maximumscore 3 

• Er worden 
5
2
 
 
 

 tweetallen vergeleken  2 

• Het antwoord: 10 1 

of 

• Er worden 4 + 3 + 2 + 1 tweetallen vergeleken  2 
• Het antwoord: 10 1 

of 

• Alle mogelijkheden uitschrijven 2 
• Het antwoord: 10 1 
 
Opmerking 
Bij het derde antwoordalternatief voor elke fout of vergeten mogelijkheid 
1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 3 maximumscore 3 
• Bij maximale correlatie zijn er geen verschillen 1 
• Dan geldt S = 0 1 

• Dit geeft 2
6 01 1
( 1)

C
n n

⋅
= − =

⋅ −
 (dus de maximale waarde van C is 1) 1 

 
Opmerking 
Als voor n de waarde 7 is ingevuld, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 
 

 4 maximumscore 3 
• b = 1 1 

• a 6
336

= −  (of –0,02 (of nauwkeuriger)) 2  

 
 5 maximumscore 4 

• Het geven van een correcte ranglijst  2 
• Het berekenen van de som S 1 
• Het berekenen van de correlatie 1 
 
Opmerking 
Als wordt gerekend met een onjuiste ranglijst, voor deze vraag maximaal 
1 scorepunt toekennen. 
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Park ’N Fly 
 

 6 maximumscore 4 
• Als iedereen $ 10 zou betalen, zouden de inkomsten $ 20 650 zijn 2 
• Er is 20 650 – 20 214 = 436 dollar minder betaald 1 
• Het antwoord: 436 (klanten) (want een parkeerkaart kost online 1 dollar 

minder) 1 

of 

• Als a het aantal klanten is dat minder betaalt, geldt 
9 10(2065 ) 20 214+ − =a a  2 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 436 (klanten) 1 
 
Opmerking 
Het juiste antwoord mag ook door gericht proberen worden gevonden. 
 

 7 maximumscore 4 
• Als het actietarief 1 dollar lager wordt, worden er 200 kaarten meer 

verkocht 1 
• Als het actietarief 0,80 dollar lager wordt, worden er 0,8 200 160⋅ =  

kaarten meer verkocht 2 
• Het antwoord: 1700 160 1860+ =  (klanten) 1 
 

 8 maximumscore 4 
• Bij de normale verdeling met verwachtingswaarde 820 moet gelden 

P(aantal klanten < 800) = 0,25 1 
• Het gebruik van de normaleverdelingsfunctie met variabele 

standaardafwijking 1 
• Beschrijven hoe de standaardafwijking met de GR gevonden kan 

worden 1 
• Het antwoord: 30 (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als voor de grenswaarde 799 of 799,5 is gebruikt, leidend tot het antwoord 
31 of 30, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 9 maximumscore 4 
• De grenswaarde waarbij P(aantal klanten > grenswaarde) = 0,10 moet 

worden berekend 2 
• Beschrijven hoe de normaleverdelingsfunctie op de GR kan worden 

gebruikt om de grenswaarde te berekenen 1 
• Het antwoord: 641 (of 640) (standaardparkeerplaatsen) 1 
 
 
 

Pagina: 296Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-14-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Huwelijksjubilea 
 

 10 maximumscore 3 
• 40% toename geeft factor 1,4 1 

• Het aantal paren in 2000 was 770 000
1,4

 1 

• Het antwoord: 550 000 (paren) 1 
 

 11 maximumscore 3 
• Aflezen: in 2000 waren er 79 000 jubilea en in 2010 waren dat er 53 000 1 

• 53 000 79 000 100%
79 000
−

⋅  1 

• Het antwoord: (een afname van) 33(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− De afgelezen waarden moeten liggen in de intervallen [78 000, 79 000] 

respectievelijk [52 000, 54 000]. 
− Als het antwoord –33(%) is gegeven, hiervoor 1 scorepunt in mindering 

brengen.  
 

 12 maximumscore 3 
• Aflezen: in 2010 waren er 69 000 echtparen 40 jaar getrouwd 1 

• Het verwachte aantal jubilea is 69 000 90 000
124 000

⋅  1 

• Het antwoord: 50 000 (jubilea) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
De afgelezen waarde moet liggen in het interval [68 000, 69 000]. 
 

 13 maximumscore 4 
• Twee punten aflezen, bijvoorbeeld bij t = 2 is A = 91 en  

bij t = 12 is A = 82 1 

• 82 91 0,9
10

Aa
t

∆ −
= = = −
∆

 2 

• Het berekenen of aflezen van b, leidend tot b = 93 (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
De afgelezen waarden moeten zo nauwkeurig zijn dat het leidt tot de 
antwoorden a = –0,8 of –0,9 en b = 92, 93 of 94 (of nauwkeuriger). 
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 14 maximumscore 5 
• Aflezen: in 1975 zijn er 100 000 paren in het huwelijk getreden, 79 000 

daarvan vierden in 2000 hun 25-jarig jubileum 1 
• Aflezen: in 1985 zijn er 84 000 paren in het huwelijk getreden, 53 000 

daarvan vierden in 2010 hun 25-jarig jubileum 1 

• Van de huwelijken uit 1975 houdt 79 000 100% 79%
100 000

⋅ =  25 jaar stand 1 

• Van de huwelijken uit 1985 is dit 53 000 100% 63%
84 000

⋅ =  (of 

nauwkeuriger) 1 
• 63% is minder dan 79%, dus de onderzoeker heeft gelijk 1 
 
Opmerkingen 
− De afgelezen waarde uit figuur 2 in 1985 moet liggen in het interval  

[83 000, 85 000]. 
− Als de waarden 79 000 en 53 000 opnieuw fout zijn afgelezen zoals in 

vraag 11, hiervoor niet opnieuw een scorepunt in mindering brengen. 
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Trein op tijd 
 

 15 maximumscore 3 
• P(vijf keer op tijd) = 0,8665 2 
• Het antwoord: 0,49 (of nauwkeuriger) (dus kleiner dan 50%) 1 

of 

• Het aantal keren op tijd is binomiaal verdeeld met n = 5 en p = 0,866 1 
• Beschrijven hoe P(aantal keren op tijd = 5) kan worden berekend 1 
• Het antwoord: 0,49 (of nauwkeuriger) (dus kleiner dan 50%) 1 
 

 16 maximumscore 5 
• Een half schooljaar telt 19 5 95⋅ =  lesdagen 1 
• Het aantal keren dat Marleen in een half schooljaar te laat komt, is 

binomiaal verdeeld met n = 95 en p = 1 – 0,866 = 0,134 1 
• P(9 of meer) = 1 – P(hoogstens 8) 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR kan worden berekend 1 
• Het antwoord: 0,90 (of 90%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 17 maximumscore 4 
• Het aantal keren X, dat de trein in een week te laat is, is binomiaal 

verdeeld met n = 5 en p = 0,134 1 
• De kans bij aantal = 0, gelijk aan P(X ≤ 1), berekenen 2 
• De kans bij aantal = 1, gelijk aan P(X = 2), berekenen 1 

of 

• Het aantal keren X, dat de trein in een week te laat is, is binomiaal 
verdeeld met n = 5 en p = 0,134 1 

• Een van beide kansen berekenen 2 
• Met de complementregel de andere kans berekenen 1 
 

 18 maximumscore 3 
• De verwachtingswaarde is gelijk aan 

0 0,864 1 0,117 ... 4 0,000 0,156⋅ + ⋅ + + ⋅ ≈  (keer per week) 2 
• 6 0,156 1⋅ ≈  (dus ongeveer één keer per zes weken) 1 
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Pas op je hoofd! 
 

 19 maximumscore 3 
• 75(160) 157≈H  1 
• 105(160) 401≈H   1 
• Het antwoord: 244 (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
De hoofdletselcriteria mogen worden afgelezen. Juiste waarden zijn dan 
155 en 400, met een marge van 10. 
 

 20 maximumscore 3 

• De groeifactor per 50 bpm is 1200
200

 1 

• De groeifactor per bpm is 
1

501200
200

 
 
 

  1 

• Het antwoord: 1,036 1 
 

 21 maximumscore 3 
• De vergelijking 45 135=H  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: het tempo is 185 (bpm) (of nauwkeuriger) 1 
 

 22 maximumscore 4 
• Het noteren van ten minste vier van de punten (120, 120), (132, 105), 

(143, 90), (156, 75) en (170, 60) 3 
• Het tekenen van de grafiek 1 
 
Opmerkingen 
− De muziektempo’s mogen afgelezen worden met een marge van 1 bpm. 
− Voor elk verkeerd of ontbrekend snijpunt 1 scorepunt in mindering 

brengen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één scorepunt 

afgetrokken tot het maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die 
vraag kan worden gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken 

 
 

 
4 Beoordelingsmodel 

 
 
 
 

Kunstrijden op de schaats 
 

 1 maximumscore 4 
De Zweedse kunstrijders kunnen op 3! manieren geplaatst worden 1 
De overige kunnen op 4! manieren geplaatst worden 1 
Er zijn in totaal 3! 4!⋅  manieren 1 
Het antwoord: 144 1 
 
Opmerking 
Als 3! 4!+  berekend is, maximaal 2 scorepunten voor deze vraag toekennen. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 2 maximumscore 3 

• Er worden 
5
2
 
 
 

 tweetallen vergeleken  2 

• Het antwoord: 10 1 

of 

• Er worden 4 + 3 + 2 + 1 tweetallen vergeleken  2 
• Het antwoord: 10 1 

of 

• Alle mogelijkheden uitschrijven 2 
• Het antwoord: 10 1 
 
Opmerking 
Bij het derde antwoordalternatief voor elke fout of vergeten mogelijkheid 
1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 3 maximumscore 3 
• Bij maximale correlatie zijn er geen verschillen 1 
• Dan geldt S = 0 1 

• Dit geeft 2
6 01 1
( 1)

C
n n

⋅
= − =

⋅ −
 (dus de maximale waarde van C is 1) 1 

 
Opmerking 
Als voor n de waarde 7 is ingevuld, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 
 

 4 maximumscore 3 
• b = 1 1 

• a 6
336

= −  (of –0,02 (of nauwkeuriger)) 2  

 
 5 maximumscore 4 

• Het geven van een correcte ranglijst  2 
• Het berekenen van de som S 1 
• Het berekenen van de correlatie 1 
 
Opmerking 
Als wordt gerekend met een onjuiste ranglijst, voor deze vraag maximaal 
1 scorepunt toekennen. 
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Licht en kleur 
 

 6 maximumscore 3 
• 1200 833 1⋅ ≈  miljoen, 2000 500 1⋅ =  miljoen, 3200 312 1⋅ ≈  miljoen en 

6000 167 1⋅ ≈  miljoen 2 
• Alle producten zijn (bij benadering) gelijk (dus er is sprake van een 

omgekeerd evenredig verband) 1 

of 

• 1200 5 6000⋅ =  en 833: 5 167≈ , 2000 3 6000⋅ =  en 500 : 3 167≈ , 
2000 1,6 3200⋅ =  en 500 :1,6 312,5=  (of 312 of 313) 2 

• Als de kleurtemperatuur met een bepaalde waarde wordt 
vermenigvuldigd, wordt de miredwaarde door die waarde gedeeld (dus 
er is sprake van een omgekeerd evenredig verband) 1 

 
Opmerkingen 
− Voor elke ontbrekende of foutieve berekening 1 scorepunt in mindering 

brengen tot een maximum van 2. 
− Als bij het tweede antwoordalternatief andere waarden vergeleken zijn, 

maar wel alle waarden met elkaar vergeleken zijn, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 

 
 7 maximumscore 3 

• De vergelijking 1000000 3000
200 fM

=
+

 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 133 (mired) (of nauwkeuriger) 1 
 

 8 maximumscore 3 

• De formule herleiden tot 1000000200 fM
T

+ =  2 

Dit geeft 1000000 200fM
T

= −  1 

 
 9 maximumscore 3 

• In de figuur op de horizontale as twee waarden van T aangeven met 
gelijke afstand tot 5000 (K)  1 

• Hierbij de bijbehorende (globale) waarden van fM  aangeven 1 
• Door de vorm van de grafiek (afnemend dalend) is het hoogteverschil 

naar boven groter dan het hoogteverschil naar beneden, dus de 
miredwaarden wijken niet evenveel af van nul 1 

 
Opmerking 
Als uitsluitend is opgemerkt dat de grafiek geen rechte lijn is, voor deze 
vraag maximaal 1 scorepunt toekennen. 
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Huwelijksjubilea 
 

 10 maximumscore 3 
• 40% toename geeft factor 1,4 1 

• Het aantal paren in 2000 was 770 000
1,4

 1 

• Het antwoord: 550 000 (paren) 1 
 

 11 maximumscore 3 
• Aflezen: in 2000 waren er 79 000 jubilea en in 2010 waren dat er 53 000 1 

• 53 000 79 000 100%
79 000
−

⋅  1 

• Het antwoord: (een afname van) 33(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− De afgelezen waarden moeten liggen in de intervallen [78 000, 79 000] 

respectievelijk [52 000, 54 000]. 
− Als het antwoord –33(%) is gegeven, hiervoor 1 scorepunt in mindering 

brengen.  
 

 12 maximumscore 3 
• Aflezen: in 2010 waren er 69 000 echtparen 40 jaar getrouwd 1 

• Het verwachte aantal jubilea is 69 000 90 000
124 000

⋅  1 

• Het antwoord: 50 000 (jubilea) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
De afgelezen waarde moet liggen in het interval [68 000, 70 000]. 
 

 13 maximumscore 4 
• Twee punten aflezen, bijvoorbeeld bij t = 2 is A = 91 en  

bij t = 12 is A = 82 1 

• 82 91 0,9
10

Aa
t

∆ −
= = = −
∆

 2 

• Het berekenen  of aflezen van b, leidend tot b = 93 (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
De afgelezen waarden moeten zo nauwkeurig zijn dat het leidt tot de 
antwoorden a = –0,8 of –0,9 en b = 92, 93 of 94 (of nauwkeuriger). 
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 14 maximumscore 5 
• Aflezen: in 1975 zijn er 100 000 paren in het huwelijk getreden, 79 000 

daarvan vierden in 2000 hun 25-jarig jubileum 1 
• Aflezen: in 1985 zijn er 84 000 paren in het huwelijk getreden, 53 000 

daarvan vierden in 2010 hun 25-jarig jubileum 1 

• Van de huwelijken uit 1975 houdt 79 000 100% 79%
100 000

⋅ =  25 jaar stand 1 

• Van de huwelijken uit 1985 is dit 53 000 100% 63%
84 000

⋅ =  (of 

nauwkeuriger) 1 
• 63% is minder dan 79%, dus de onderzoeker heeft gelijk 1 
 
Opmerkingen 
− De afgelezen waarde uit figuur 2 in 1985 moet liggen in het interval  

[83 000, 85 000]. 
− Als de waarden 79 000 en 53 000 opnieuw fout zijn afgelezen zoals in 

vraag 11, hiervoor niet opnieuw een scorepunt in mindering brengen. 
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Pas op je hoofd! 
 

 15 maximumscore 3 
• 75(160) 157H ≈  1 
• 105(160) 401H ≈   1 
• Het antwoord: 244 (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
De hoofdletselcriteria mogen worden afgelezen. Juiste waarden zijn dan 
155 en 400, met een marge van 10. 
 

 16 maximumscore 3 

• De groeifactor per 50 bpm is 1200
200

 1 

• De groeifactor per bpm is 
1

501200
200

 
 
 

  1 

• Het antwoord: 1,036 1 
 

 17 maximumscore 3 
• De vergelijking 45 135H =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: het tempo is 185 (bpm) (of nauwkeuriger) 1 
 

 18 maximumscore 4 
• Het noteren van tenminste vier van de punten (120, 120), (132, 105), 

(143, 90), (156, 75) en (170, 60) 3 
• Het tekenen van de grafiek 1 
 
Opmerkingen 
− De muziektempo’s mogen afgelezen worden met een marge van 1 bpm. 
− Voor elk verkeerd of ontbrekend snijpunt 1 scorepunt in mindering 

brengen. 
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Muurtje metselen 
 

 19 maximumscore 4 
• Er zijn (1 4 )⋅ =  4 mogelijkheden bij L = 190 1 
• Er zijn 3 mogelijkheden bij L = 290 en B = 90, 2 nieuwe mogelijkheden 

bij B = 140 en 1 nieuwe mogelijkheid bij B = 190 2 
• Het antwoord: (4 + 3 + 2 + 1 =) 10 (echt verschillende gewone 

bakstenen) 1 
 
Opmerkingen 
− Als het antwoord gevonden is door alle mogelijkheden uit te schrijven,  

voor elke foutieve of ontbrekende mogelijkheid 1 scorepunt in mindering 
brengen.  

− Voor het antwoord 1 4 3 3 13⋅ + ⋅ =  maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 

 20 maximumscore 3 

• 2 000 000 16,8
( 10)(65 10)

N
L

= ⋅
+ +

 1 

• 2 000 000 16,8
75 750

N
L

= ⋅
⋅ +

 1 

• 33 600 000
75 750

N
L

=
⋅ +

 1 

of 

• 2 000 000 16,8
( 10)(65 10)

N
L

= ⋅
+ +

 1 

• 33 600 000
( 10)(65 10)

N
L

=
+ +

 1 

• 33 600 000
75 750

N
L

=
⋅ +

 1 

 
 21 maximumscore 3 

• Voor het kleine formaat geldt 2 000 000 16,8 2240
(190 10)(65 10)

N = ⋅ =
+ +

 1 

• Voor het grote formaat geldt 2 000 000 16,8 1948
(220 10)(65 10)

N = ⋅ ≈
+ +

 1 

• Het antwoord: (2240 – 1948 = 292, dus afgerond) 300 (bakstenen) 1 
 
Opmerking 
Er mag met de gevonden formule van de vorige vraag worden 
doorgerekend. Een fout in deze formule moet niet opnieuw worden 
aangerekend. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-14-2-c 11 lees verder ►►► 
 

 22 maximumscore 6 
• 8,0 1,8 14,4M = ⋅ =  1 

• 2 000 000 14,4 1670
(220 10)(65 10)

N = ⋅ ≈
+ +

 1 

• 90% van het te bestellen aantal bakstenen moet 1670 zijn 1 

• Het te bestellen aantal bakstenen is 1670( 100 )1856
90

⋅ =  1 

• De bestelling bestaat uit 2 pallets en 26 keer 10 stuks 1 
• Het antwoord: ( 2 450 26 6,50⋅ + ⋅ = ) 1069 (euro) 1 
 
Opmerking 
Als het te bestellen aantal bakstenen is berekend door 110% van 1670 te 
nemen, voor deze vraag maximaal 4 scorepunten toekennen.  
 
 

Telefoontjes 
 

 23 maximumscore 7 

• Het percentage uren met 0 of 1 telefoontjes is 
01,522,3 ( 22,3)

0!
⋅ =  

respectievelijk 
11,522,3 ( 33,45)

1!
⋅ =  1 

• Het percentage uren met 2 telefoontjes is 
21,522,3 ( 25,1)

2!
⋅ ≈  1 

• Volgens de formule is het percentage uren waarin ze drie of meer 
telefoontjes krijgt 100 (22,3 33,45 25,1) 19(%)− + + =  (of nauwkeuriger) 1 

• Volgens de tabel heeft de secretaresse 34 uur gewerkt 1 
• De tabel bevat 8 uren met drie of meer telefoontjes 1 

• Het percentage uren met drie of meer telefoontjes is 8 100(%) 24(%)
34

⋅ =  1 

• De conclusie: de secretaresse kan alleen de resultaten van de tabel 
gebruiken 1 

 
Opmerking 
Als het percentage uren met drie of meer telefoontjes is berekend door in de 
formule voor x de waarden 3, 4 en 5 in te vullen en de resultaten op te 
tellen, voor deze vraag maximaal 5 scorepunten toekennen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 

einde  
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HA-1024-f-14-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2014-2 
 

wiskunde A (pilot) havo 
 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo 
 
Bij het centraal examen wiskunde A (pilot) havo: 
 
Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 5 moeten altijd 4 scorepunten 
worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het 
gegeven antwoord.  
 
 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede corrector.  
 
c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito 
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Het CvE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A (pilot) havo. 
 
 
 
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs H.W. Laan 
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Correctievoorschrift HAVO 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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  Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 79 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 
 

De huisarts 
 

 1 maximumscore 4 

• De praktijk telt 912 48 842
52

⋅ ≈  vrouwelijke patiënten 2 

• Het totale aantal contactmomenten van de mannen is 912 3,5 ( 3192)⋅ = , 
dat van de vrouwen is 842 4,7 ( 3957)⋅ ≈  1 

• Het antwoord: 3192 + 3957 = 7149 1 
 
Opmerkingen 
− Er mag ook worden gerekend met 841 vrouwelijke patiënten. 
− Het antwoord mag ook in tientallen worden gegeven dus tot 7150 

worden afgerond. 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 2 maximumscore 3 
• Het aantal contactmomenten met mannelijke patiënten is 

912 3,5 3192⋅ =  1 
• 70% van 912 is 638  1 

• Het gemiddelde aantal contactmomenten is 3192 5,0
638

= (of 5) 

(of nauwkeuriger) 1 

of 

• Op elke 100 mannelijke patiënten zijn er in totaal 350 contactmomenten 1 
• Die contactmomenten zijn er maar met 70 mannelijke patiënten 1 

• Het gemiddelde aantal contactmomenten is 350 5,0
70

=  (of 5) 1 

 
 3 maximumscore 3 

• In 18 jaar is de toename 2980 – 1078 = 1902 1 

• 1902
18

a =  1 

• Het antwoord: 105,7a =  1 

of 

• 2980 18 1078a= ⋅ +  1 

• 2980 1078
18

a −
=  1 

• Het antwoord: 105,7a =  1 
 

 4 maximumscore 5 
• De vergelijking 1

2106 1078 (107 6703)t t⋅ + = ⋅ ⋅ +  moet worden opgelost 2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• De oplossing: 43,3t ≈  1 
• Dat is in het jaar 2033 1 

of 

• Voor het aantal mannelijke huisartsen MH  geldt: 
5625M T VH H H t= − = +  1 

• De vergelijking 106 1078 5625t t⋅ + = +  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• De oplossing: 43,3t ≈  1 
• Dat is in het jaar 2033 1 
 
Opmerking 
Als voor a de in de vorige vraag berekende nauwkeuriger waarde is 
gebruikt, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
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Antwoord 
 

Scores 
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Eerlijk spel? 
 

 5 maximumscore 3 
• Er zijn in totaal 6 6 36⋅ =  mogelijke uitkomsten als met twee 

dobbelstenen wordt gegooid 1 
• Peter heeft 6 mogelijkheden om dubbel te gooien (namelijk 1-1, 2-2,  

3-3, 4-4, 5-5 en 6-6) 1 
• De kans dat Quinten een punt krijgt, is 30 5

36 6=  1 

of 

• Een correcte tabel bij het gooien met twee dobbelstenen 2 
• De kans dat Quinten een punt krijgt, is 30 5

36 6=  1 

of 

• Het inzicht dat het aantal ogen van de eerste dobbelsteen er niet toe 
doet, maar dat het aantal ogen van de tweede dobbelsteen anders moet 
zijn 1 

• Hierbij hoort de kans 5 5
6 61⋅ =  2 

 
 6 maximumscore 3 

• Quinten kan het spel alleen winnen als er vijf keer achtereen niet-
dubbel wordt gegooid 1 

• De kans daarop is ( )55
6  1 

• Dit is 0,4 (of nauwkeuriger) (dus kleiner dan 0,5) 1 
 

 7 maximumscore 5 

• Een berekening van de kansen: 1
6 , 5 1

6 6⋅ , ( )25 1
6 6⋅ , ( )35 1

6 6⋅  en ( )45
6 1⋅  3 

benodigd aantal keren gooien 1 2 3 4 5 
kans 1

6  5
36  25

216  125
1296  625

1296  

• De verwachtingswaarde is 5 6251
6 36 12961 2 ... 5⋅ + ⋅ + + ⋅   1 

• Het antwoord: 3,6 (keer gooien) 1 
 
Opmerking 
Voor elke verkeerd berekende kans 1 scorepunt aftrekken tot een maximum 
van 3 scorepunten.  
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 8 maximumscore 4 
• Bij geen enkele keer dubbel: 1 manier (10 keer Q) 1 
• Bij één keer dubbel: 11 worpen, laatste is Q 1 
• Dit geeft 10 manieren 1 
• Het antwoord: 1 + 10 = 11 manieren 1 
 
Opmerking 
Voor het antwoord 11 met als toelichting dat P in een spelverloop zoals het 
voorbeeld op 11 plaatsen kan staan, maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 
 

Ontslagvergoeding  
 

 9 maximumscore 3 
• Het aantal gewogen dienstjaren g  is 10 1 10 1,5 2 2⋅ + ⋅ + ⋅  ( 29)=  1 
• 1 0,5 4300 29= ⋅ ⋅V  1 
• Dit is 62 350  (euro) (en dit is meer dan 60 000  (euro)) 1 

of 

• Het aantal gewogen dienstjaren g  is 10 1 10 1,5 2 2⋅ + ⋅ + ⋅  ( 29)=  1 

• Bij 1 60000V =  geldt dat 60000 27,9
0,5 4300

g = ≈
⋅

 1 

• Dit is minder dan 29 (dus hij zal meer dan 60 000  (euro) krijgen) 1 
 

 10 maximumscore 4 
• Er moet gelden 6 2,4 54m m d m⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅  1 
• Dit is te vereenvoudigen tot 6 2, 4 54d+ ⋅ =  1 
• Het oplossen van deze vergelijking 1 
• Het antwoord: (minimaal) 20 dienstjaren 1 
 
Opmerking 
Als een concrete waarde voor m  gekozen is en het aantal dienstjaren op 
een juiste manier berekend is, hiervoor geen scorepunten aftrekken.  
 

 11 maximumscore 4 
• Bijvoorbeeld een werknemer die op zijn 20e verjaardag gaat werken en 

op zijn 35e ontslagen wordt  2 
• De bijbehorende berekeningen 1 0,5 15 7,5= ⋅ ⋅ = ⋅V m m  en 

2 6 2,4 0 6= ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅V m m m  2 
 
Opmerking 
Als een concrete waarde voor m  gekozen is, hiervoor geen scorepunten 
aftrekken.  
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 12 maximumscore 3 

• Er geldt 13,5= ⋅j m , daaruit volgt 
13,5

=
jm  1 

• Invullen geeft 2 6 2,4
13,5 13,5

j jV d= ⋅ + ⋅ ⋅  1 

• De gevraagde getallen zijn ( 6
13,5 = ) 0,44 en ( 2,4

13,5 = ) 0,18 1 

of  

• Een jaarsalaris is 13,5 keer een maandsalaris, dus de getallen in de 
formule moeten worden gedeeld door 13,5 2 

• De gevraagde getallen zijn ( 6
13,5 = ) 0,44 en ( 2,4

13,5 = ) 0,18 1 

 
Opmerkingen 
− Als de kandidaat het antwoord geeft in de vorm 2 0,44 0,18V j j d= ⋅ + ⋅ ⋅ , 

hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
− Als de antwoorden (6 ∙ 13,5 =) 81 en (2,4 ∙ 13,5 =) 32,4 worden 

gegeven, voor deze vraag geen scorepunten toekennen. 
 
 

Centenarians 
 

 13 maximumscore 3 
• De kans dat een 90-jarige een supercentenarian wordt, is 

0, 27 0,13 0,11 0,09⋅ ⋅ ⋅  2 
• Het antwoord: 0,0003 (of 0,03%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 14 maximumscore 4 
• De kans dat een centenarian wel supercentenarian wordt, is 0,11 0,09⋅  2 
• De gevraagde kans is 1 0,11 0,09− ⋅  1 
• Het antwoord: 0,99 (of 99%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• De kans dat een centenarian geen 105 wordt, is 0,89  1 
• De kans dat een centenarian wel 105 wordt, maar geen 

supercentenarium, is 0,11 0,91⋅  1 
• De totale kans is 0,89 0,11 0,91+ ⋅  1 
• Het antwoord: 0,99 (of 99%) (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 15 maximumscore 4 

• De groeifactor over de hele periode is 9600
1000

 1 

• De groeifactor per jaar is 
1
429600

1000
 
 
 

 1 

• 1,06g ≈  1 
• Het groeipercentage is 6 (of nauwkeuriger)  1 
 

 16 maximumscore 4 
• De groeifactor per jaar is 1,08 1 
• Het aantal centenarians op 1 januari 2034 is 259600 1,08⋅  1 
• Het aantal vrouwelijke centenarians is 257

8 9600 1,08⋅ ⋅  1 
• Het antwoord: 57 500 (of nauwkeuriger) 1 
 

 17 maximumscore 6 
• Er waren op 1 januari 2005 (ongeveer) 

35 50 120 195 370 600 1370+ + + + + =  eeuwelingen 2 
• Aflezen dat er (ongeveer) 16 mannelijke per 100 vrouwelijke 

eeuwelingen waren 1 
• Het aantal vrouwelijke eeuwelingen was 100

116 1370⋅  2 
• Het antwoord: 1180 (of 1181) 1 
 
Opmerkingen 
− De zes uit figuur 2 af te lezen waarden mogen afgelezen worden met 

een marge van 10. 
− De uit figuur 3 af te lezen waarde mag afgelezen worden met een marge 

van 2. 
− Als gerekend is met 84% vrouwelijke eeuwelingen, voor deze vraag 

maximaal 4 scorepunten toekennen.   
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Lantaarnvisjes 
 

 18 maximumscore 3 
• Correct gebruik van de kans 0,1 (of 0,9) voor de grenswaarde 1 
• Beschrijven hoe de grenswaarde met de normaleverdelingsfunctie op de 

GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 6,1 (cm) (of nauwkeuriger) 1 
 

 19 maximumscore 4 
• 20% van 5,5 is 1,1 (cm) 1 
• Het percentage visjes dat een lengte heeft tussen de 4,4 en 6,6 cm moet 

berekend worden 1 
• Beschrijven hoe dit percentage met de normaleverdelingsfunctie op de 

GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 99 (procent) (of nauwkeuriger) 1 
 

 20 maximumscore 4 
• Het aantal visjes met plastic in hun maag is binomiaal verdeeld met  

n = 500 en p = 0,35  1 
• P(minstens 170) = 1 – P(hoogstens 169) 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,70 (of 70%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 21 maximumscore 3 
• De CO2-uitstoot in Nederland door plastic zakken is 

4, 4 31000 ( 136 400)⋅ =  (ton) 1 
• De vermindering is 0,65 136 400⋅  (ton) 1 
• Het antwoord: 89 000  (ton) (of nauwkeuriger) 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 

einde  
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HA-1024-a-13-1-c-A*    

aanvulling op het correctievoorschrift 2013-1 
 

wiskunde A 
 
Centraal examen havo 
 

Tijdvak 1 
 

Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo. 
 
Bij het centraal examen wiskunde A: 
 
Op pagina 6 van het correctievoorschrift, het beoordelingsmodel van vraag 7 in 
zijn geheel vervangen door onderstaand model: 

 
7  maximumscore 5 

   (Een berekening van de kansen: 1
6 , 5 1

6 6⋅ , ( )25 1
6 6⋅ , ( )35 1

6 6⋅  en ( )45
6 1⋅ ) 

benodigd aantal keren gooien 1 2 3 4 5 3 

kans 1
6  5

36  25
216  125

1296  625
1296   

 

   De verwachtingswaarde is 5 6251
6 36 12961 2 ... 5⋅ + ⋅ + + ⋅   1 

   Het antwoord: 3,6 (keer gooien) 1 
 
Opmerkingen 

- Voor elke foute kans in de tabel 1 scorepunt aftrekken tot een maximum van 3 
scorepunten. 

- Als de berekening van de kansen in de tabel niet is genoteerd daarvoor geen 
scorepunten aftrekken. 

 
NB 
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze 
aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede corrector.  
c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito 
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Het CvE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten. 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A havo. 
 
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs H.W. Laan 
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Correctievoorschrift HAVO 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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  Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 80 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 

De huisarts 
 

 1 maximumscore 4 

• De praktijk telt 912 48 842
52

⋅ ≈  vrouwelijke patiënten 2 

• Het totale aantal contactmomenten van de mannen is 912 3,5 ( 3192)⋅ = , 
dat van de vrouwen is 842 4,7 ( 3957)⋅ ≈  1 

• Het antwoord: 3192 + 3957 = 7149 1 
 
Opmerkingen 
− Er mag ook worden gerekend met 841 vrouwelijke patiënten. 
− Het antwoord mag ook in tientallen worden gegeven dus tot 7150 

worden afgerond. 
 

 2 maximumscore 3 
• Het aantal contactmomenten met mannelijke patiënten is 

912 3,5 3192⋅ =  1 
• 70% van 912 is 638  1 

• Het gemiddelde aantal contactmomenten is 3192 5,0
638

= (of 5) 

(of nauwkeuriger) 1 

of 

• Op elke 100 mannelijke patiënten zijn er in totaal 350 contactmomenten 1 
• Die contactmomenten zijn er maar met 70 mannelijke patiënten 1 

• Het gemiddelde aantal contactmomenten is 350 5,0
70

=  (of 5) 1 

 
 3 maximumscore 3 

• In 18 jaar is de toename 2980 – 1078 = 1902 1 

• 1902
18

a =  1 

• Het antwoord: 105,7a =  1 

of 

• 2980 18 1078a= ⋅ +  1 

• 2980 1078
18

a −
=  1 

• Het antwoord: 105,7a =  1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 5 
• De vergelijking 1

2106 1078 (107 6703)t t⋅ + = ⋅ ⋅ +  moet worden opgelost 2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• De oplossing: 43,3t ≈  1 
• Dat is in het jaar 2033 1 

of 

• Voor het aantal mannelijke huisartsen MH  geldt: 
5625M T VH H H t= − = +  1 

• De vergelijking 106 1078 5625t t⋅ + = +  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• De oplossing: 43,3t ≈  1 
• Dat is in het jaar 2033 1 
 
Opmerking 
Als voor a de in de vorige vraag berekende nauwkeuriger waarde voor 106 
is gebruikt, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
 
 

Frisbee werpen 
 

 5 maximumscore 3 

• 60 40 (60 25) (40 25)100
60 40

P ⋅ − − ⋅ −
= ⋅

⋅
 1 

• 78P ≈  1 
• Het antwoord: (100 – 78 =) 22% (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 4 

• 60 40 (60 ) (40 )100
60 40

d dP ⋅ − − ⋅ −
= ⋅

⋅
 1 

• Als d groter wordt (op het interval 0, 40 ), dan wordt (60 )(40 )d d− −  
kleiner 1 

• Omdat er in de teller iets wordt afgetrokken wat kleiner is (en de 
noemer gelijk blijft), wordt P groter 1 

• (Als het percentage worpen dat op meerdere tegels komt groter wordt) 
dan wordt het percentage worpen dat een prijs oplevert kleiner 1 

of 

• 60 40 (60 ) (40 )100
60 40

d dP ⋅ − − ⋅ −
= ⋅

⋅
  1 

• Een plot van deze grafiek op de GR of een schets (op het interval 
0, 40 ) 1  

• Hieruit volgt: als d groter wordt, dan wordt P groter  1 
• (Als het percentage worpen dat op meerdere tegels komt groter wordt) 

dan wordt het percentage worpen dat een prijs oplevert kleiner 1 
 
Opmerkingen 
− Als met behulp van twee of meer concrete waarden van d de bewering 

wordt gecontroleerd, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen. 
− Als de kandidaat een oplossing geeft volgens het eerste alternatief met 

de formule voor P zonder L = 60 en B = 40 te hebben ingevuld, 
hiervoor geen scorepunten aftrekken. 

 
 7 maximumscore 4 

• B L=  1 

• ( ) ( )100 L L L d L dP
L L

⋅ − − ⋅ −
= ⋅

⋅
 1 

• 
2 2 2

2
( 2 )100 L L dL dP

L
− − +

= ⋅  1 

• 
2 2 2

2
2100 L L dL dP

L
− + −

= ⋅  (dus 
2

2
2100 dL dP

L
−

= ⋅ ) 1 

 
 8 maximumscore 4 

• Er moet gelden 50P =  bij 75L =  1 

• De vergelijking 
2

2
2 75100 50

75
d d⋅ ⋅ −

⋅ =  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 22 (cm) (of nauwkeuriger) 1 
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 HA-1024-f-13-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Ontslagvergoeding  
 

 9 maximumscore 3 
• Het aantal gewogen dienstjaren g  is 10 1 10 1,5 2 2⋅ + ⋅ + ⋅  ( 29)=  1 
• 1 0,5 4300 29= ⋅ ⋅V  1 
• Dit is 62 350  (euro) (en dit is meer dan 60 000  (euro)) 1 

of 

• Het aantal gewogen dienstjaren g  is 10 1 10 1,5 2 2⋅ + ⋅ + ⋅  ( 29)=  1 

• Bij 1 60000V =  geldt dat 60000 27,9
0,5 4300

g = ≈
⋅

 1 

• Dit is minder dan 29 (dus hij zal meer dan 60 000  (euro) krijgen) 1 
 

 10 maximumscore 4 
• Er moet gelden 6 2,4 54m m d m⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅  1 
• Dit is te vereenvoudigen tot 6 2, 4 54d+ ⋅ =  1 
• Het oplossen van deze vergelijking 1 
• Het antwoord: (minimaal) 20 dienstjaren 1 
 
Opmerking 
Als een concrete waarde voor m  gekozen is en het aantal dienstjaren op 
een juiste manier berekend is, hiervoor geen scorepunten aftrekken.  
 

 11 maximumscore 4 
• Bijvoorbeeld een werknemer die op zijn 20e verjaardag gaat werken en 

op zijn 35e ontslagen wordt  2 
• De bijbehorende berekeningen 1 0,5 15 7,5= ⋅ ⋅ = ⋅V m m  en 

2 6 2,4 0 6= ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅V m m m  2 
 
Opmerking 
Als een concrete waarde voor m  gekozen is, hiervoor geen scorepunten 
aftrekken.  
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 HA-1024-f-13-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 3 

• Er geldt 13,5= ⋅j m , daaruit volgt 
13,5

=
jm  1 

• Invullen geeft 2 6 2,4
13,5 13,5

j jV d= ⋅ + ⋅ ⋅  1 

• De gevraagde getallen zijn ( 6
13,5 = ) 0,44 en ( 2,4

13,5 = ) 0,18 1 

of  

• Een jaarsalaris is 13,5 keer een maandsalaris, dus de getallen in de 
formule moeten worden gedeeld door 13,5 2 

• De gevraagde getallen zijn ( 6
13,5 = ) 0,44 en ( 2,4

13,5 = ) 0,18 1 

 
Opmerkingen 
− Als de kandidaat het antwoord geeft in de vorm 2 0,44 0,18V j j d= ⋅ + ⋅ ⋅ , 

hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
− Als de antwoorden (6 · 13,5 =) 81 en (2,4 · 13,5 =) 32,4 worden 

gegeven, voor deze vraag geen scorepunten toekennen. 
 
 

Centenarians 
 

 13 maximumscore 4 
• Het percentage 90-jarige mannen dat supercentenarian wordt, is 

1 100% 0,0345(%)
2900

⋅ ≈  1 

• 
0,0345 100%

3,52
⋅  2 

• Het antwoord: 0,98(%) 1 

of 

• Van iedere 2900 90-jarige mannen worden er 3,52% centenarian 1 
• Dat zijn er 0,0352 2900 102⋅ ≈  1 

• 1 van de 102 100-jarigen wordt supercentenarian, dat is 1 100%
102

⋅  1 

• Het antwoord: 0,98(%) 1 
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 HA-1024-f-13-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 4 

• De groeifactor over de hele periode is 9600
1000

 1 

• De groeifactor per jaar is 
1
429600

1000
 
 
 

 1 

• 1,06g ≈  1 
• Het groeipercentage is 6 (of nauwkeuriger)  1 
 

 15 maximumscore 4 
• De groeifactor per jaar is 1,08 1 
• Het aantal centenarians op 1 januari 2034 is 259600 1,08⋅  1 
• Het aantal vrouwelijke centenarians is 257

8 9600 1,08⋅ ⋅  1 
• Het antwoord: 57 500 (of nauwkeuriger) 1 
 

 16 maximumscore 6 
• Er waren op 1 januari 2005 (ongeveer) 

35 50 120 195 370 600 1370+ + + + + =  eeuwelingen 2 
• Aflezen dat er (ongeveer) 16 mannelijke per 100 vrouwelijke 

eeuwelingen waren 1 
• Het aantal vrouwelijke eeuwelingen was 100

116 1370⋅  2 
• Het antwoord: 1180 (of 1181) 1 
 
Opmerkingen 
− De zes uit figuur 2 af te lezen waarden mogen afgelezen worden met 

een marge van 10. 
− De uit figuur 3 af te lezen waarde mag afgelezen worden met een marge 

van 2. 
− Als gerekend is met 84% vrouwelijke eeuwelingen, voor deze vraag 

maximaal 4 scorepunten toekennen. 
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 HA-1024-f-13-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Formule 1 
 

 17 maximumscore 3 
• Het aantal mogelijke opstellingen per gedeelte van de startopstelling 

(van voren naar achteren) is 10!, 7! en 7! 1 
• Het vermenigvuldigen van deze aantallen 1 
• Het antwoord: 139,2 10⋅  (of nauwkeuriger) 1 
 

 18 maximumscore 4 
• De coureur gebruikt 4 sets banden en heeft telkens keuze uit 

2 mogelijkheden 1 
• Dat zijn in totaal 42 ( 16)=  mogelijkheden 1 
• De 2 mogelijkheden waarbij slechts één soort band gebruikt wordt 

moeten ervan afgetrokken worden 1 
• Het antwoord: 14 1 

of 

• De coureur gebruikt de zachte banden 1, 2 of 3 keer 1 

• Dat kan op 
4 4 4
1 2 3
     

+ +     
     

 manieren 2 

• Het antwoord: 14 1 
 
Opmerkingen 
− Als alle mogelijkheden uitgeschreven worden, voor elke vergeten of 

foutieve mogelijkheid 1 scorepunt aftrekken.  
− Als uitgegaan is van 3 sets banden in plaats van 4, hiervoor 

2 scorepunten aftrekken. 
 

 19 maximumscore 5 
• In de 7 niet-gewonnen wedstrijden haalde hij 392 11 25 117− ⋅ =  punten 1 
• Het (systematisch) uitproberen van mogelijkheden 1 
• Er geldt: 5 18 1 15 1 12 117⋅ + ⋅ + ⋅ =  2 
• Het antwoord: hij werd 5 keer tweede, 1 keer derde en stond 1 keer op 

de vierde plaats 1 
 
Opmerking 
Er hoeft niet aangetoond te worden dat de gevonden oplossing uniek is. 
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 HA-1024-f-13-1-c 12 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Schuldsanering 
 

 20 maximumscore 6 
• Aflezen van het percentage schuldsaneringen in 2001: 39,5(%) en in 

2004: 44,6(%) 1 

• Het aantal schuldsaneringen in 2001 in heel Nederland: 3426 8673
0,395

≈  1 

• Aflezen van de toenames in West-Nederland van 2001 tot 2004: 
630 + 525 + 1700 (= 2855) 1 

• Het aantal schuldsaneringen in 2004 in West-Nederland: 
3426 + 2855 = 6281 1 

• Het aantal schuldsaneringen in 2004 in heel Nederland: 6281 14083
0,446

≈  1 

• Dus de toename van het aantal schuldsaneringen in heel Nederland: 
14 083 – 8673 = 5410 1 

 
Opmerkingen 
− Voor het aflezen van een ander percentage voor het jaar 2004 uit 

figuur 1 geldt een toegestane marge van 0,1. Dus elk percentage in het 
interval [44,5; 44,7] is acceptabel. 

− Voor het aflezen van andere toenames uit figuur 2 geldt een toegestane 
marge van 15. Dus voor 2001-2002 elke toename in het interval  
[615, 645], voor 2002-2003 elke toename in het interval [510, 540] en 
voor 2003-2004 elke toename in het interval [1685, 1715] is 
acceptabel. 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 

einde  
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 HA-1024-a-13-2-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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  Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 80 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één scorepunt 

afgetrokken tot het maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die 
vraag kan worden gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Korting 

 
 1 maximumscore 3 

• Het kiezen van twee geschikte bestellingen, bijvoorbeeld 10 000 en  
10 001 exemplaren 1 

• Een bestelling van 10 000 exemplaren kost 75 000 (euro) 1 
• Een bestelling van 10 001 exemplaren kost 

10 001 7,50 0,75 56 256⋅ ⋅ ≈ (euro) (en dit is voordeliger) 1 
 

 2 maximumscore 4 
• Bedrijf A: 45 000 7,50 0,50 168 750⋅ ⋅ =  (euro) 1 
• Bedrijf B: 5000 7,50 5000 5 10 000 3 25 000 2 142 500⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  (euro) 2 
• Bedrijf B is het voordeligst 1 
 

 3 maximumscore 4 
• 5a =  1 
• Bij een bestelling van 10 000 exemplaren geldt 

5000 7,50 5000 5 62 500T = ⋅ + ⋅ =  1 
• 5 10 000 62 500b⋅ + =  1 
• De formule is 5 12 500T x= +  1 

of 

• Als alle exemplaren 5 euro zouden kosten, dan was 5T x=  1 
• De eerste 5000 exemplaren kosten 2,50 (euro) extra 1 
• Dit kost in totaal 5000 2,50 12 500⋅ =  (euro) extra 1 
• De formule is 5 12 500T x= +  1 
 
Opmerkingen 
− Als in de eerste antwoordvariant b berekend is met behulp van het punt 

(5000, 37 500)  hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.  
− Als het antwoord is gevonden met behulp van het aflezen van een punt 

uit de grafiek, maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 

 4 maximumscore 5 
• Voor 10001x =  is 59 566benaderdT ≈  en voor 20 000x =  is 

89 656benaderdT ≈  1 

• 89 656 59 566
20 000 10 001

benaderdT
x

∆ −
=

∆ −
 2 

• Dit geeft 3,01 (euro) (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: het verschil is 0,01 (euro) (of nauwkeuriger) 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 340Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-13-2-c 6 lees verder ►►► 
 

 5 maximumscore 4 

• De gemiddelde prijs per stuk wordt gegeven door de formule 
0,59260 x

x
⋅  1 

• De vergelijking 
0,59260 2,75x

x
⋅

=  moet opgelost worden 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 66 000 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord is gevonden met behulp van gericht proberen en de 
gemiddelde prijs per stuk bij zowel 65 000 als 66 000 exemplaren berekend 
is, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-13-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Veiligheid in de luchtvaart 
 

 6 maximumscore 3 

• 3,933,93 2,7183
!

n
P

n
−= ⋅  2 

• Dit geeft (ongeveer) 3,93 0,0196
!

n
P

n
= ⋅  (dus 3,930,0196

!

n
P

n
= ⋅ ) 1 

 
 7 maximumscore 4 

• De kans op drie respectievelijk vier vliegtuigongelukken is 
33,930,0196

3!
⋅  respectievelijk 

43,930,0196
4!

⋅  1 

• Deze kansen zijn ongeveer 0,1983 respectievelijk 0,1948 1 
• De kansen moeten worden opgeteld 1 
• Het antwoord: 0,39 (of 39%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 8 maximumscore 3 
• De kans dat er in de eerste drie maanden drie maal achter elkaar vijf 

vliegtuigongelukken in een maand zijn, is 30,15  2 
• Het antwoord: 0,003  (of 0,3%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
De kandidaat mag ook, op grond van de formule, met een nauwkeuriger 
kans dan 0,15 rekenen.  
 

 9 maximumscore 4 
• De kans dat er een of meerdere ongelukken gebeuren is 0,98 1 
• De gevraagde kans is 100,02 0,02 0,98⋅ ⋅  2 
• Het antwoord: 0,0003  (of 0,03%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− Als de kans is berekend dat in precies 2 van de 12 maanden geen enkel 

ongeluk zal gebeuren, dus met de binomiale verdeling, met als 
antwoord 0,02 (of nauwkeuriger), maximaal 2 scorepunten toekennen.  

− Als gebruik is gemaakt van de kans op 0 vliegtuigongelukken uit de 
formule (0,0196), hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-13-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Paracetamol 
 

 10 maximumscore 4 
• De eerste 10 minuten wordt er 250 mg in het bloed opgenomen (en is er 

nog 250 mg in maag en darmen), de volgende 10 minuten wordt er 
125 mg in het bloed opgenomen 2 

• Verder halveren geeft 62,5 , 31,25 , 15,625  en 7,8125  1 
• 250 125 62,5 31,25 15,625 7,8125 492+ + + + + ≈  (mg) 1 

of 

• De hoeveelheid die in maag en darmen overblijft, wordt zesmaal 
gehalveerd 1 

• Na een uur zit er nog 6500 0,5 8⋅ ≈  mg in maag en darmen 2 
• Er is dus (ongeveer) 492 (mg) opgenomen 1 
 

 11 maximumscore 4 
• De vergelijking ( 1)492 0,84 200t−⋅ =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing is 6,16t ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: om tien over drie (of: na 6 uur en 10 minuten) 1 
 

 12 maximumscore 4 
 

 
• De grafiek behorend bij de eerste tablet wordt overgenomen tot t = 4 1 
• Het tekenen van het punt bij t = 5 en het punt bij t = 8 (coördinaten 

(5, 737) en (8, 437)) 1 
• Het tekenen van het punt bij t = 9 en het punt bij t = 12 (coördinaten 

(9, 859) en (12, 509)) 1 
• Het tekenen van de rest van de somgrafiek 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-13-2-c 9 lees verder ►►► 
 

 13 maximumscore 4 
• De groeifactor per minuut is 1 – 0,002 1 
• De groeifactor per uur is (1 – 0,002)60 1 
• De groeifactor per uur is 0,89 (of nauwkeuriger) 1 
• Dit is een afname van 11% per uur (of nauwkeuriger) 1 
 

 14 maximumscore 5 
• De kans dat een tablet tussen 495 en 505 mg paracetamol bevat, moet 

berekend worden 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de normale verdeling op de GR 

berekend kan worden 1 
• Deze kans is 0,977 (of nauwkeuriger) 1 
• De kans dat 25 tabletten worden goedgekeurd, is 250,977  1 
• Het antwoord: 0,56  (of 56%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als gebruik gemaakt is van de continuïteitscorrectie, leidend tot het 
antwoord 0,35, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-13-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Hog 
 

 15 maximumscore 4 
• Eerst de twee dobbelstenen kiezen waarmee 3 wordt gegooid 1 

• Dit geeft 
4

6
2
 

= 
 

 mogelijkheden 1 

• Bij de overige twee dobbelstenen zijn er 2 mogelijkheden waarmee de 2 
en de 5 worden gegooid 1 

• Het aantal mogelijkheden is 6 2 12⋅ =  1 

of 

• Met een 3 op de eerste dobbelsteen en 2, 3 en 5 op de andere 
dobbelstenen zijn er 3! mogelijkheden 2 

• Met de 2 (of de 5) op de eerste dobbelsteen en 3, 3 en 5 (of de 2) op de 
andere dobbelstenen zijn er 3 mogelijkheden 1 

• Het aantal mogelijkheden is 3! 2 3 12+ ⋅ =  1 

of 

• Het telprobleem is te ‘vertalen’ naar ‘hoeveel verschillende rijtjes kun 
je leggen met deze vier dobbelstenen waarvan er twee hetzelfde aantal 
ogen hebben’ 1 

• Het aantal verschillende rijtjes is 4!
2!

 2 

• Het antwoord: 12 1  
 
Opmerkingen 
− Voor de berekening 4! 24=  maximaal 2 scorepunten toekennen. 
− Als het aantal mogelijkheden uitgeschreven wordt: voor elke vergeten 

of foute mogelijkheid één scorepunt in mindering brengen. 
 

 16 maximumscore 3 

• Er moet gelden 51 0,5
6

n
 − < 
 

 1 

• Beschrijven hoe deze ongelijkheid kan worden opgelost 1 
• Je kunt met (maximaal) 3 dobbelstenen gooien 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord is gevonden met behulp van gericht proberen en de kans 
op 0 punten bij zowel 3 als 4 dobbelstenen berekend is, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-13-2-c 11 lees verder ►►► 
 

 17 maximumscore 5 
• Een correct afgemaakte tabel: 2 
 

bl
au

w
e 

do
bb

el
st

ee
n 

6 0 8 9 10 11 12 

5 0 7 8 9 10 11 

4 0 6 7 8 9 10 

3 0 5 6 7 8 9 

2 0 4 5 6 7 8 

1 0 0 0 0 0 0 

  1 2 3 4 5 6 

  rode dobbelsteen 

  
• De kansverdeling: 1 
  
aantal punten 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

kans 
11
36

 
1

36
 

2
36

 
3

36
 

4
36

 
5

36
 

4
36

 
3

36
 

2
36

 
1

36
 

 

• De verwachtingswaarde is dan 11 1 1 50 4 ... 12 5
36 36 36 9
⋅ + ⋅ + + ⋅ =  (of 5,6 (of 

nauwkeuriger)) 2 
 
Opmerkingen 
− Als de verwachtingswaarde is berekend door alle getallen in de tabel 

op te tellen en te delen door 36, hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 

− Als de verwachtingswaarde is berekend met behulp van de formule van 
de volgende vraag, hiervoor geen scorepunten toekennen. 

 
 18 maximumscore 3 

• Beschrijven hoe (met de GR) het maximum kan worden bepaald 1 
• De verwachtingswaarde is maximaal bij zowel 5 als 6 dobbelstenen 2 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-13-2-c 12 lees verder ►►► 
 

Hoe hard kun je rijden? 
 

 19 maximumscore 3 
• De grenswaarde bij een kans van 0,0001 (of 0,9999) moet worden 

berekend 1 
• Beschrijven hoe de grenswaarde met de (inverse) 

normaleverdelingsfunctie van de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 135 (km per uur) (of nauwkeuriger) 1 
 

 20 maximumscore 4 
• 0,0095 138s = ⋅  (≈ 1,311) 1 
• Beschrijven hoe de kans op een gemeten snelheid van 139 km per uur of 

meer met de normaleverdelingsfunctie van de GR berekend kan worden  1 
• De kans is 0,22 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 0, 22 20 4⋅ ≈  (automobilisten) 1 
 
Opmerkingen 
− Als voor de linkergrens 138,5 km per uur genomen is, leidend tot het 

antwoord 0,35 20 7⋅ ≈ , hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.  
− Als voor s de waarde 1,235 is genomen, maximaal 3 scorepunten 

toekennen. 
 

 21 maximumscore 3 
• P( 4)X ≤  moet berekend worden, waarbij X  (het aantal boetes) 

binomiaal verdeeld is met 10n =  en 0,5p =  1 
• Beschrijven hoe deze kans (met de GR) berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,38 (of nauwkeuriger) 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 21 juni naar Cito. 
 
 
 
 

einde  

Pagina: 347Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1024-f-13-2-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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  Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 81 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één scorepunt 

afgetrokken tot het maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die 
vraag kan worden gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Paracetamol in het bloed 

 
 1 maximumscore 4 

• De eerste 10 minuten wordt er 250 mg in het bloed opgenomen (en is er 
nog 250 mg in maag en darmen), de volgende 10 minuten wordt er 
125 mg in het bloed opgenomen 2 

• Verder halveren geeft 62,5 , 31,25 , 15,625  en 7,8125  1 
• 250 125 62,5 31,25 15,625 7,8125 492+ + + + + ≈  (mg) 1 

of 

• De hoeveelheid die in maag en darmen overblijft, wordt zesmaal 
gehalveerd 1 

• Na een uur zit er nog 6500 0,5 8⋅ ≈  mg in maag en darmen 2 
• Er is dus (ongeveer) 492 (mg) opgenomen 1 
 

 2 maximumscore 4 
• De vergelijking ( 1)492 0,84 200t−⋅ =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing is 6,16t ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: om tien over drie (of: na 6 uur en 10 minuten) 1 
 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 3 maximumscore 4 
 

 
• De grafiek behorend bij de eerste tablet wordt overgenomen tot t = 4 1 
• Het tekenen van het punt bij t = 5 en het punt bij t = 8 (coördinaten 

(5, 737) en (8, 437)) 1 
• Het tekenen van het punt bij t = 9 en het punt bij t = 12 (coördinaten 

(9, 859) en (12, 509)) 1 
• Het tekenen van de rest van de somgrafiek 1 
 
 

Resolutie 
 

 4 maximumscore 3 
• De vergelijking 20,1550 15 10 3 720 000R⋅ ⋅ ⋅ =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 400 (dpi) 1 
 

 5 maximumscore 3 

• Uit 1,5= ⋅l b  volgt 
1,5
lb =  1 

• Invullen geeft 20,1550
1,5
lP l R= ⋅ ⋅ ⋅  1 

• Dit wordt herleid tot 2 20,1033= ⋅ ⋅P l R  1 
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Antwoord 
 

Scores 
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 6 maximumscore 3 
• De kijkafstand is telkens tweemaal zo groot als de lengte 2 
• De formule: 2= ⋅K l  1 

of  

• Er is een lineair verband tussen K en l 1 
• Het berekenen van de richtingscoëfficiënt 1 
• De formule: 2= ⋅K l  1 
 

 7 maximumscore 4 
• Bij een lengte van 30 cm geldt een minimale resolutie van 150 dpi en 

een maximale resolutie van 225 dpi 1 
• 2 2

min 0,1033 30 150 2,1= ⋅ ⋅ ≈P  miljoen pixels 1 

• 2 2
max 0,1033 30 225 4,7= ⋅ ⋅ ≈P  miljoen pixels 1 

• Het verschil is 2,6  miljoen pixels (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
De resoluties mogen worden afgelezen met een marge van 10 dpi. 
 

 8 maximumscore 4 
• 0,8125500 1200 17,3...optimaalR −= ⋅ =  (dpi) 1 

• Bij de optimale resolutie zijn er 2 20,1033 600 17,3... 11,2...P = ⋅ ⋅ =  
miljoen pixels nodig 2 

• De conclusie: de resolutie is hoger dan de optimale resolutie  
(want 14,9 is meer dan 11,2)  1 

of 

• 0,8125500 1200 17,3...optimaalR −= ⋅ =  (dpi) 1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 2 20,1033 600 14 900 000R⋅ ⋅ =  kan 
worden opgelost 1 

• Hieruit volgt 20R ≈ (dpi) 1 
• De conclusie: de resolutie is hoger dan de optimale resolutie  

(want 20 is meer dan 17,3)  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Hog 
 

 9 maximumscore 4 
• Eerst de twee dobbelstenen kiezen waarmee 3 wordt gegooid 1 

• Dit geeft 
4

6
2
 

= 
 

 mogelijkheden 1 

• Bij de overige twee dobbelstenen zijn er 2 mogelijkheden waarmee de 2 
en de 5 worden gegooid 1 

• Het aantal mogelijkheden is 6 2 12⋅ =  1 

of 

• Met een 3 op de eerste dobbelsteen en 2, 3 en 5 op de andere 
dobbelstenen zijn er 3! mogelijkheden 2 

• Met de 2 (of de 5) op de eerste dobbelsteen en 3, 3 en 5 (of de 2) op de 
andere dobbelstenen zijn er 3 mogelijkheden 1 

• Het aantal mogelijkheden is 3! 2 3 12+ ⋅ =  1 

of 

• Het telprobleem is te ‘vertalen’ naar ‘hoeveel verschillende rijtjes kun 
je leggen met deze vier dobbelstenen waarvan er twee hetzelfde aantal 
ogen hebben’ 1 

• Het aantal verschillende rijtjes is 4!
2!

 2 

• Het antwoord: 12 1 
 
Opmerkingen 
− Voor de berekening 4! 24=  maximaal 2 scorepunten toekennen. 
− Als het aantal mogelijkheden uitgeschreven wordt: voor elke vergeten 

of foute mogelijkheid 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 10 maximumscore 2 
• (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6)  1 
• (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1) 1 

of 

 1 2 3 4 5 6 
1 11 12 13 14 15 16 
2 21 - - - - - 
3 31 - - - - - 
4 41 - - - - - 
5 51 - - - - - 
6 61 - - - - - 

• Een tabel met alle 36 mogelijke uitkomsten 1 
• De 11 gevraagde mogelijkheden duidelijk aangeven 1 
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Antwoord 
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 11 maximumscore 3 
• Het aantal mogelijke uitkomsten bij een worp met vier dobbelstenen 

is 46  1 
• Bij 45  van deze uitkomsten is met geen van de vier dobbelstenen een 

1 gegooid 1 
• Het aantal mogelijkheden om minimaal één 1 te gooien is dus 

4 46 5 ( 671)− =  1 
 

 12 maximumscore 3 
• De formule voor A invullen in de formule 6 5⋅ + nA  1 
• Haakjes wegwerken geeft 6 6 6 5 5n n n⋅ − ⋅ +  1 
• Dit geeft 1 16 6 5 5 6 5n n n n+ +⋅ − ⋅ = −  1 
 
 

Korting 
 

 13 maximumscore 3 
• Het kiezen van twee geschikte bestellingen, bijvoorbeeld 10 000 en  

10 001 exemplaren 1 
• Een bestelling van 10 000 exemplaren kost 75 000 (euro) 1 
• Een bestelling van 10 001 exemplaren kost 

10 001 7,50 0,75 56 256⋅ ⋅ ≈ (euro) (en dit is voordeliger) 1 
 

 14 maximumscore 4 
• Bedrijf A: 45 000 7,50 0,50 168 750⋅ ⋅ =  (euro) 1 
• Bedrijf B: 5000 7,50 5000 5 10 000 3 25 000 2 142 500⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  (euro) 2 
• Bedrijf B is het voordeligst 1 
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Antwoord 
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 15 maximumscore 4 
• 5a =  1 
• Bij een bestelling van 10 000 exemplaren geldt 

5000 7,50 5000 5 62 500T = ⋅ + ⋅ =  1 
• 5 10 000 62 500b⋅ + =  1 
• De formule is 5 12 500T x= +  1 

of 

• Als alle exemplaren 5 euro zouden kosten, dan was 5T x=  1 
• De eerste 5000 exemplaren kosten 2,50 (euro) extra 1 
• Dit kost in totaal 5000 2,50 12 500⋅ =  (euro) extra 1 
• De formule is 5 12 500T x= +  1 
 
Opmerkingen 
− Als in de eerste antwoordvariant b berekend is met behulp van het punt 

(5000, 37 500)  hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.  
− Als het antwoord is gevonden met behulp van het aflezen van een punt 

uit de grafiek, maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 

 16 maximumscore 5 
• Voor 10001x =  is 59 566benaderdT ≈  en voor 20 000x =  is 

89 656benaderdT ≈  1 

• De gemiddelde verandering van benaderdT  is 89 656 59 566
20 000 10 001

−
−

 2 

• Dit geeft 3,01 (euro) (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: het verschil is 0,01 (euro) (of nauwkeuriger) 1 
 

 17 maximumscore 4 

• De gemiddelde prijs per stuk wordt gegeven door de formule 
0,59260 x

x
⋅  1 

• De vergelijking 
0,59260 2,75x

x
⋅

=  moet opgelost worden 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 66 000 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord is gevonden met behulp van gericht proberen en de 
gemiddelde prijs per stuk bij zowel 65 000 als 66 000 exemplaren berekend 
is, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.   
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Antwoord 
 

Scores 
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Paracetamol slikken 
 

 18 maximumscore 5 
• Naast de genoemde ‘basismogelijkheden’ 1-1-1-1-1-1 en 2-1-1-1-1 zijn 

er nog de ‘basismogelijkheden’ 2-2-1-1 en 2-2-2 2 
• De ‘basismogelijkheden’ komen respectievelijk 

1, 5, 
4

6
2
 

= 
 

 en 1 keer voor 2 

• Het antwoord: 13 mogelijkheden 1 
 
Opmerking 
Als alle mogelijkheden zijn  uitgeschreven, voor iedere fout of vergeten 
mogelijkheid 1 scorepunt in mindering brengen; voor elk van de 
uitgeschreven ‘basismogelijkheden’ 2-2-1-1 en 2-2-2 echter maximaal 
1 scorepunt toekennen. 
 

 19 maximumscore 3 
• Het aantal mg paracetamol is 0,984 1000 984⋅ =  en het aantal liter bloed 

is 0,08 72 5,76⋅ =   1 

• De concentratie is 984
5,76

 1 

• Het antwoord: 171 (mg per liter) (of nauwkeuriger) 1 
 

 20 maximumscore 4 
• De groeifactor per minuut is 1 – 0,002 1 
• De groeifactor per uur is (1 – 0,002)60 1 
• De groeifactor per uur is 0,89 (of nauwkeuriger) 1 
• Dit is een afname van 11% per uur (of nauwkeuriger) 1 
 
 

Kunstwerk 
 

 21 maximumscore 8 

 
 

fase 0 1 2 3 4 5 6 
aantal nieuwe gekleurde 
vierkantjes - 1 8 64 512 4096 32 768 

totaal aantal gekleurde 
vierkantjes  0 1 9 73 585 4681 37 449 

Pagina: 358Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-13-2-c 12 lees verder ►►► 
 

• Rondom elk van de kleinste vierkantjes komen 8 nog kleinere vierkantjes 1 
• In fase 4 worden 64 8 512⋅ =  vierkantjes toegevoegd,  

in fase 5 en 6 zijn dat er respectievelijk  512 8 4096⋅ =  en 
4096 8 32 768⋅ =   1 

• In totaal zijn er 1 + 8 + 64 + 512 + 4096 + 32 768 gekleurde vierkantjes 1 
• Het eerste deel van het antwoord: 37 449 (gekleurde vierkantjes) 1 
• Van fase 0 naar 1 blijft 8

9  deel wit (groeifactor = 8
9 ) 1 

• Het witte deel van de oppervlakte in het uiteindelijke kunstwerk is ( )68
9  2 

• Het antwoord: 49(%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Rondom elk van de kleinste vierkantjes komen 8 nog kleinere vierkantjes 1 
• In fase 4 worden 64 8 512⋅ =  vierkantjes toegevoegd,  

in fase 5 en 6 zijn dat er respectievelijk  512 8 4096⋅ =  en 
4096 8 32 768⋅ =   1 

• In totaal zijn er 1 + 8 + 64 + 512 + 4096 + 32 768 gekleurde vierkantjes 1 
• Het eerste deel van het antwoord: 37 449 (gekleurde vierkantjes) 1 
• De zijden van de vierkantjes zijn bij fase 0, 1, 2, …., 6 gelijk aan  

270, 90, 30, 10, 1
33 , 1

91 , 10
27  (cm) 1 

• De totale oppervlakte van de vierkantjes is 2 2 21 90 8 30 64 10⋅ + ⋅ + ⋅ +  

( ) ( ) ( )2 2 2 2101 1
3 9 27512 3 4096 1 32 768 36 940,6 (cm )+ ⋅ + ⋅ + ⋅ ≈  2 

• Het antwoord: 
2

2
270 36 940,6 100(%) 49(%)

270
−

⋅ =  (of nauwkeuriger) 1 

 
Opmerking 
Als de kandidaat 8

9  tussentijds afrondt op 0,89, met als eindconclusie dat 
50% van het doek nog wit is, geen scorepunten in mindering brengen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 21 juni naar Cito. 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 84 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
 

Supersize me 
 

 1 maximumscore 3 
• 33,6 5000⋅ =G  1 
• 149≈G (kg) 1 
• Het antwoord: 149 85 64− =  (kg) (of nauwkeuriger) 1 
 

 2 maximumscore 4 
• Eb  = 33,6 ∙ 85 = 2856                                                    1 
• Zijn energieoverschot is 5000 – 2856 = 2144                      1 

• Dat is een gewichtstoename van 2144
7800

(kg) 1 

• Het antwoord: 275 (gram) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord gevonden is door gebruik te maken van de formule bij de volgende 
vraag, hoogstens 1 scorepunt toekennen. 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-12-1-c 5 lees verder ►►► 
 

 3 maximumscore 4 
• Er geldt 0,000128 (5000 33,6 )T G= ⋅ − ⋅  1 
• Dit herleiden tot 0,64 0,004T G= − ⋅  2 
• 0,004a = −  (of nauwkeuriger) en 0,64b =   1 
 

 4 maximumscore 3 
• 816 0,88 5,8= ⋅ ≈A  1 
• De man zit nog 5,8 kg boven het gewicht van 75 kg 1 
• Het antwoord: 81 (kg) (of nauwkeuriger) 1 
 

 5 maximumscore 4 
• De man moet dan nog 16 12 4− =  kg afvallen  1 
• De vergelijking 16 0,88 4t⋅ =  moet opgelost worden 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking (met de GR) kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 11 (maanden) (of nauwkeuriger) 1 

of  

• De vergelijking 75 16 0,88 91 12t+ ⋅ = −  moet opgelost worden 2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking (met de GR) kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 11 (maanden) (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-12-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Tai Sai 
 

 6 maximumscore 4 
• 2-2-2 kan op 1 manier 1 
• 1-1-4 kan op 3 manieren 1 
• 1-2-3 kan op 6 manieren 1 
• Het antwoord: 1 + 3 + 6 = 10 verschillende mogelijkheden 1 
 

 7 maximumscore 4 
• ‘Geen van beide’ treedt op als de som van de ogen 3 of 18 is 1 

• De kans op elk van deze twee uitkomsten is ( )31 1
6 216=  1 

• De kans op Tai en Sai samen is dan 1 214
216 2161 2− ⋅ =  1 

• De kans op Tai (en op Sai) apart is dus 1071 214
2 216 216⋅ =  1 

 
 8 maximumscore 3 

• X, het aantal keer Tai, is binomiaal verdeeld met 30=n  en 107
216=p  1 

• Beschrijven hoe P( 15)=X  berekend kan worden 1  
• Het antwoord: 0,14 (of 14%) (of nauwkeuriger) 1  
 
Opmerking 
Voor het antwoord 15 15107 109

216 216( ) ( )⋅  (of een benadering hiervan) hoogstens 
1 scorepunt toekennen. 
 

 9 maximumscore 5 
• De uitkomst van een worp moet minstens 13 keer Tai zijn 1 
• X, het aantal keer Tai, is binomiaal verdeeld met 25=n  en 107

216=p  1 
• P( 13) 1 P( 12)≥ = − ≤X X  1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,48 (of 48%) (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-12-1-c 7 lees verder ►►► 
 

 10 maximumscore 5 
• De kans op één vijf is 5 5 751

6 6 6 2163 ⋅ ⋅ ⋅ =  1 

• De kans op twee vijven is 5 151 1
6 6 6 2163 ⋅ ⋅ ⋅ =  (of 125 75 151

216 216 216 2161− − − = ) 1 
• De verwachtingswaarde van de uitbetaling bij Wu is 

125 75 15 20801
216 216 216 216 2160 20 30 130⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  (of 9,63) (euro) 1 

• De kans op geen Tai is 107 109
216 2161− =   1 

• De verwachtingswaarde van de uitbetaling bij Tai is 
109 107 2140
216 216 2160 20⋅ + ⋅ =  (of 9,91) (euro), dus Tai heeft de hoogste 

verwachtingswaarde 1 
 
Opmerking 
Als niet exact met breuken is gerekend, hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 
 

Pagina: 366Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-12-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Bloeiperiode 
 

 11 maximumscore 4 

• De groeifactor per 25 jaar is 83
30

 1 

• De groeifactor per jaar is 
1
2583 1,0415

30
  ≈ 
 

 2 

• Het groeipercentage per jaar is 4,15 (%) 1 

of 

• De vergelijking 2530 83⋅ =g  dient opgelost te worden 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• 1,0415≈g  1 
• Het groeipercentage per jaar is 4,15 (%) 1 
 

 12 maximumscore 3 
• De vergelijking 30 1,042 60⋅ =t  (of 1,042 2=t ) moet worden opgelost 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• Het antwoord: (bijna) 17 (jaar) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− Als er is doorgerekend met het onafgeronde antwoord van de vorige 

vraag met als antwoord (ruim) 17, hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 

− Het antwoord 17 (of 18) mag ook worden gevonden door zorgvuldig 
opmeten in figuur 1 en met voldoende toelichting. 

 
 13 maximumscore 3 

• Van 1950 tot 1980 bleef de bloeiperiode ongeveer gelijk, dus de 
toenamen zijn daar 0 1 

• Vanaf 1980 (is sprake van exponentiële groei, dus) worden de toenamen  
steeds groter 1 

• Diagram B is het juiste 1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat diagram B aanmerkt als juiste, zonder toelichting of met 
een foutieve toelichting, hiervoor geen scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-12-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Reactiesnelheid 
 

 14 maximumscore 4 
• De gemiddelde vangafstand is 16,6 cm 1 

• Per cm neemt de reactiesnelheid toe met 192 181 5,5
2
−

= (milliseconden) 1 

• De reactietijd is 181 0,6 5,5+ ⋅ (milliseconden) 1 
• Dit is 184,3 (milliseconden) (dus ongeveer 184 (milliseconden)) 1 
of 
• De gemiddelde vangafstand is 16,6 cm 1 
• Het lijnstuk door de punten met coördinaten (16, 181) en (18, 192) in 

een grafiek tekenen 2 
• Bij de gemiddelde vangafstand 16,6 aflezen dat de reactietijd ongeveer 

184 is 1 
 

 15 maximumscore 4 
• De kans dat de reactietijd van een man kleiner is dan 184 moet worden 

berekend 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de normaleverdelingsfunctie op de GR 

kan worden berekend 1 
• De kans is 0,67 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 67 (%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 16 maximumscore 6 
• Het correct gebruiken van 0,05 voor de grenswaarde 1 
• Beschrijven hoe met de normaleverdelingsfunctie op de GR de 

grenswaarde gevonden kan worden 1 
• De grenswaarde is 155 (of nauwkeuriger) 1 

• De vergelijking 100 155
4,9

⋅ =
A  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking (met de GR) opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 11,7 (cm) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Een naar boven afgerond antwoord in een of meer decimalen ook goed 
rekenen. 
 

 17 maximumscore 5 
• De kans dat de reactietijd van een vrouw kleiner is dan 178 moet 

worden berekend 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de normaleverdelingsfunctie op de GR 

kan worden berekend 1 
• De kans is 0,17 (of nauwkeuriger) 1 
• De kans dat ze allebei sneller zijn, is 20,17  1 
• Het antwoord: 0,03 (of 3%) (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 18 maximumscore 3 
• Er geldt 178 1,2 ( 30) 14 0,3 ( 30)m s t t+ = + ⋅ − + + ⋅ −  1 
• 178 1,2 36 14 0,3 9m s t t+ = + ⋅ − + + ⋅ −  1 
• 147 1,5m s t+ = + ⋅  1 
 

 19 maximumscore 3 
• De vergelijking 147 1,5 250t+ ⋅ =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 69 (jaar) 1 
 
of 
 
• De kans dat de reactiesnelheid groter is dan 147 1,5 t+ ⋅  moet gelijk zijn 

aan 0,16 1 
• Beschrijven hoe met de normaleverdelingsfunctie van de GR, met 

gemiddelde en de standaardafwijking uit tabel 3, de waarde van t kan 
worden berekend 1 

• Het antwoord: 69 (jaar) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-12-1-c 11    
 

einde  

Vogeltrek 
 

 20 maximumscore 3 

• In 2020 keert de gierzwaluw 40 3
10

⋅  dagen eerder terug 1 

• Dat zijn 12 dagen 1 
• Het antwoord: 20 april (2020) 1 
 

 21 maximumscore 3 

• De richtingscoëfficiënt is 3
10

−  2 

• De formule: 3122
10

= −A t  1 

 
 22 maximumscore 4 

• Het verblijf wordt elk jaar 0,3 0,06− ( 0,24= ) dagen langer 2 

• Het duurt 15 62,5
0,24

=  jaar (na 1980) 1 

• Het antwoord: 2043 1 
 
of 
 
• Met B het dagnummer van vertrek geldt: 222 0,06B t= −  1 
• Voor de verblijfsduur V geldt: 100 0,24V B A t= − = +  1 

• V = 115 geeft 15 62,5
0,24

t = =  1 

• Het antwoord: 2043 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
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 HA-1024-f-12-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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 HA-1024-f-12-1-c 4 lees verder ►►► 
 

3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 82 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 
 

Supersize me 
 

 1 maximumscore 3 
• 33,6 5000⋅ =G  1 
• 149≈G (kg) 1 
• Het antwoord: 149 85 64− =  (kg) (of nauwkeuriger) 1 
 

 2 maximumscore 4 
• Eb  = 33,6 ∙ 85 = 2856                                                    1 
• Zijn energieoverschot is 5000 – 2856 = 2144                      1 

• Dat is een gewichtstoename van 2144
7800

(kg) 1 

• Het antwoord: 275 (gram) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord gevonden is door gebruik te maken van de formule bij de 
volgende vraag, hoogstens 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-12-1-c 5 lees verder ►►► 
 

 3 maximumscore 4 
• Er geldt 0,000128 (5000 33,6 )T G= ⋅ − ⋅  1 
• Dit herleiden tot 0,64 0,004T G= − ⋅  2 
• 0,004a = −  (of nauwkeuriger) en 0,64b =   1 
 

 4 maximumscore 3 
• 816 0,88 5,8= ⋅ ≈A  1 
• De man zit nog 5,8 kg boven het gewicht van 75 kg 1 
• Het antwoord: 81 (kg) (of nauwkeuriger) 1 
 

 5 maximumscore 4 
• De man moet dan nog 16 12 4− =  kg afvallen  1 
• De vergelijking 16 0,88 4t⋅ =  moet opgelost worden 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking (met de GR) kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 11 (maanden) (of nauwkeuriger) 1 

of  

• De vergelijking 75 16 0,88 91 12t+ ⋅ = −  moet opgelost worden 2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking (met de GR) kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 11 (maanden) (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-12-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Knock-out 
 

 6 maximumscore 3 
• Een uitleg als: elke ronde halveert het aantal deelnemers, 128 kan 

7 keer gehalveerd worden 2 
• Het antwoord: (Venus speelt in alle ronden, dus) 7 (wedstrijden) 1 
 

 7 maximumscore 3 
• Er worden per kampioenschap 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 wedstrijden 

gespeeld 1 
• In totaal zijn er (64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1) ∙ 2 wedstrijden 1 
• Het antwoord: 254 (wedstrijden) 1 

of 

• Er moeten per kampioenschap 127 personen afvallen (en elke wedstrijd 
valt er iemand af) 1 

• In totaal zijn er 127 2⋅  wedstrijden 1 
• Het antwoord: 254 (wedstrijden) 1 
 

 8 maximumscore 4 

• De eerste wedstrijd kan op 
8
2
 
 
 

 manieren ingevuld worden 1 

• De tweede wedstrijd kan op 
6
2
 
 
 

 manieren ingevuld worden 1 

• Het totaal aantal manieren is 
8 6 4 2

( )
2 2 2 2
       

⋅ ⋅ ⋅       
       

 1 

• Het antwoord: 2520 1 

of 

• De spelers kunnen op 8! manieren gerangschikt worden  1 
• A - B is hetzelfde als B - A en dat geldt voor elk van de vier 

wedstrijden, dus het aantal wedstrijden is 8!
2 2 2 2⋅ ⋅ ⋅

 2 

• Het antwoord: 2520 1 
 

 9 maximumscore 3 
• Voor elke halvefinalewedstrijd zijn er 2 × 2 = 4 manieren  1 
• In totaal zijn er 4 + 4 manieren 1 
• Het antwoord: 8 1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat het antwoord 16 geeft, met berekening  
24 = 16 of 4 × 4 = 16, maximaal 1 scorepunt toekennen 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-12-1-c 7 lees verder ►►► 
 

 10 maximumscore 4 
• Een correct ingevuld wedstrijdschema 2 
• De toelichting: eerst speler B in ronde 1 in de derde of vierde wedstrijd 

plaatsen 1 
• De rest van de toelichting: spelers C en D in ronde 1 elk in een van de 

overige twee nog vrije wedstrijden plaatsen (en het schema afmaken) 1 

of 

• Een correct ingevuld wedstrijdschema 2 
• De toelichting: eerst spelers A en B in de finale plaatsen 1 
• De rest van de toelichting: de halvefinalewedstrijden zijn A - C, B - D 

of A - D, B - C (en het schema afmaken) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-12-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Bloeiperiode 
 

 11 maximumscore 4 

• De groeifactor per 25 jaar is 83
30

 1 

• De groeifactor per jaar is 
1
2583 1,0415

30
  ≈ 
 

 2 

• Het groeipercentage per jaar is 4,15 (%) 1 

of 

• De vergelijking 2530 83⋅ =g  dient opgelost te worden 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• 1,0415≈g  1 
• Het groeipercentage per jaar is 4,15 (%) 1 
 

 12 maximumscore 3 
• De vergelijking 30 1,042 60⋅ =t  (of 1,042 2=t ) moet worden opgelost 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• Het antwoord: (bijna) 17 (jaar) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− Als er is doorgerekend met het onafgeronde antwoord van de vorige 

vraag met als antwoord (ruim) 17, hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 

− Het antwoord 17 (of 18) mag ook worden gevonden door zorgvuldig 
opmeten in figuur 1 en met voldoende toelichting. 

 
 13 maximumscore 3 

• Van 1950 tot 1980 bleef de bloeiperiode ongeveer gelijk, dus de 
toenamen zijn daar 0 1 

• Vanaf 1980 (is sprake van exponentiële groei, dus) worden de toenamen  
steeds groter 1 

• Diagram B is het juiste 1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat diagram B aanmerkt als juiste, zonder toelichting of met 
een foutieve toelichting, hiervoor geen scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-12-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Reactiesnelheid 
 

 14 maximumscore 4 
• De gemiddelde vangafstand is 16,6 cm 1 

• Per cm neemt de reactiesnelheid toe met 192 181 5,5
2
−

= (milliseconden) 1 

• De reactietijd is 181 0,6 5,5+ ⋅ (milliseconden) 1 
• Dit is 184,3 (milliseconden) (dus ongeveer 184 (milliseconden)) 1 
 
of 
 
• De gemiddelde vangafstand is 16,6 cm 1 
• Het lijnstuk door de punten met coördinaten (16, 181) en (18, 192) in 

een grafiek tekenen 2 
• Bij de gemiddelde vangafstand 16,6 aflezen dat de reactietijd ongeveer 

184 is 1 
 

 15 maximumscore 3 

•  0,01
4,9
A R= ⋅  1 

• 20,0001
4,9
A R= ⋅  1 

• 20,00049A R= ⋅ , dus 0,00049=c  (of 0,0005) 1 
 

 16 maximumscore 3 
• R = 184 invullen in de formule 1 
• Dit geeft 67,5P ≈  1 
• Het antwoord: (100 – 67,5 =) 32,5 (%) 1 
 

 17 maximumscore 4 
• Beschrijven hoe de vergelijking 5P =  met de GR kan worden opgelost 1 
• De reactietijd R is 153 (of nauwkeuriger) 1 
• Deze waarde voor R invullen in de vergelijking 20,00049A R= ⋅  1 
• Het antwoord: 11,5 (cm) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als is doorgerekend met een afgeronde of een foute waarde van c die in de 
vorige vraag is gevonden, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 18 maximumscore 4 
• 95 178 1,2 ( 30) 14 0,5 ( 30)= + ⋅ − + + ⋅ −R l l  1 
• 95 178 1,2 36 14 0,5 15= + ⋅ − + + ⋅ −R l l  2 
• 95 1,7 141= ⋅ +R l  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-12-1-c 10 lees verder ►►► 
 

 19 maximumscore 3 
• De richtingscoëfficiënt van de grafiek van 95R  is 1,2 0,5+  en die van de 

grafiek van 5R  is 1,2 0,5−  1 
• Het verschil is precies 1 1 
• Dit betekent 1 milliseconde per jaar (dus deze persoon heeft gelijk) 1 

of 

• De spreiding beschrijven met de formule 95 5 28 30 2− = + − = −R R l l  1 
• De richtingscoëfficiënt hiervan is 1 1 
• Dit betekent 1 milliseconde per jaar (dus deze persoon heeft gelijk) 1 
 
Opmerking 
Als uitsluitend getallenvoorbeelden genomen zijn voor l, voor deze vraag 
geen scorepunten toekennen.  
 
 

Vogeltrek 
 

 20 maximumscore 3 

• In 2020 keert de gierzwaluw 40 3
10

⋅  dagen eerder terug 1 

• Dat zijn 12 dagen 1 
• Het antwoord: 20 april (2020) 1 
 

 21 maximumscore 3 

• De richtingscoëfficiënt is 3
10

−  2 

• De formule: 3122
10

= −A t  1 

 
 22 maximumscore 4 

• Het verblijf wordt elk jaar 0,3 0,06− ( 0,24= ) dagen langer 2 

• Het duurt 15 62,5
0,24

=  jaar (na 1980) 1 

• Het antwoord: 2043 1 
 
of 
 
• Met B het dagnummer van vertrek geldt: 222 0,06B t= −  1 
• Voor de verblijfsduur V geldt: 100 0,24V B A t= − = +  1 

• V = 115 geeft 15 62,5
0,24

t = =  1 

• Het antwoord: 2043 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-12-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Gewichtloosheid ervaren 
 

 23 maximumscore 6 
• Beschrijven hoe de grafiek van h als functie van t kan worden getekend 

op de GR (met een waarde voor v) 1 
• Beschrijven hoe met de GR bij een getekende grafiek van h kan worden 

bepaald of de periode van gewichtloosheid korter of langer is dan 
20 seconden 2 

• Laten zien dat deze periode bij v = 510 korter is dan 20 seconden en bij 
v = 520 langer is dan 20 seconden 2 

• De conclusie: v moet minimaal 520 (km/uur) (of nauwkeuriger) zijn 1 

of 

• Er moet gelden dat h = 7600 bij t = 20 1 
• De vergelijking 29,81 20 0,38 20 7600 7600v− ⋅ + ⋅ ⋅ + =  moet worden 

opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing: 516,3≈v  1 
• Berekenen of beredeneren dat bij een hogere beginsnelheid de periode 

van gewichtloosheid langer is 1 
• De conclusie: v moet minimaal 517 (km/uur) (of nauwkeuriger) zijn 1 
 
Opmerking 
Als bij de tweede oplosmethode wordt geconcludeerd dat v minimaal 
520 (km/uur) moet zijn, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma 
WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 

einde  
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 HA-1024-a-12-2-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de  
 behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 79 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één scorepunt 

afgetrokken tot het maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die 
vraag kan worden gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Benzineverbruik 

 
 1 maximumscore 4 

• Het berekenen van de kans dat het benzineverbruik meer dan 6,0 is met 
de normaleverdelingsfunctie van de GR 1 

• Dit geeft 0,20 (of nauwkeuriger) 1 
• Het berekenen van 0,20 70⋅  1 
• Het antwoord: 14 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Het gebruiken van 0,10 voor het berekenen van de grenswaarde 1 
• Beschrijven hoe de grenswaarde met de normaleverdelingsfunctie van 

de GR kan worden berekend 1 
• Het antwoord: 5,4 (liter per 100 km) (of nauwkeuriger) 1 
 

 3 maximumscore 4 
• Geschikte punten aflezen, bijvoorbeeld (120; 16,3) en (170; 10,3) 1 

• 10,3 16,3 0,12
170 120

−
= = −

−
a  1 

• 16,3 0,12 120 30,7= + ⋅ =b  1 
• 0,12 30,7= − ⋅ +L v  1 
 
Opmerkingen 
− De afgelezen waarden van L mogen 0,1 afwijken. 
− Als andere punten zijn gebruikt om af te lezen, kunnen de getallen in de 

formule afwijken. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-12-2-c 5 lees verder ►►► 
 

 4 maximumscore 5 

• 75 17,05
4,4

= ≈L  1 

• Aflezen dat de snelheid ongeveer 122 km/u is (of deze snelheid 
aangeven in de figuur) 1 

• Aflezen bij deze snelheid en buitentemperatuur 25 ºC geeft  18,8≈L  1 
• Aantal km is 18,8 4,4 83⋅ ≈  1 
• Het antwoord: 8 (km) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− De afgelezen waarde van v mag 1 afwijken.  
− De afgelezen waarde van L mag 0,2 afwijken. 
 

 5 maximumscore 3 
• Bij een temperatuurstijging van 15 oC neemt L  met 24,3 21,9 2,4− =  

toe 1 

• Bij een temperatuurstijging van 3 oC neemt L  met 2, 4 3 0,5
15

⋅ ≈  toe 1 

• Het antwoord: (21,9 0,5 ) 22,4+ =  (km) (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-12-2-c 6 lees verder ►►► 
 

Pig 
 

 6 maximumscore 3 
• De eerste drie keer mag er geen 1 geworpen worden; de laatste keer 

mag dat wel 1 
• Het aantal mogelijkheden is 5 5 5 6⋅ ⋅ ⋅   1 
• Het antwoord: 750 1 
 
Opmerkingen 
− Voor het uitrekenen van 64 geen scorepunten toekennen. 
− Voor het uitrekenen van 54 maximaal 1 scorepunt toekennen. 
 

 7 maximumscore 3 
• De eerste twee keer mag er geen 1 geworpen worden; de derde keer 

moet er een 1 geworpen worden 1 
• De kans daarop is 5 5 1

6 6 6⋅ ⋅   1 

• Het antwoord: 25
216  of 0,12 (of nauwkeuriger) 1 

 
 8 maximumscore 4 

• (In drie worpen 16 punten kan met:) 6-6-4, 6-4-6 en 4-6-6 1 
• (In drie worpen 16 punten kan ook met:) 6-5-5, 5-6-5 en 5-5-6 1 
• (In drie worpen 17 punten kan met:) 6-6-5, 6-5-6 en 5-6-6 1 
• (In drie worpen 18 punten kan met:) 6-6-6 1 
 

 9 maximumscore 3 
• De winst per worp is 0, 2, 3, 4, 5 of 6 1 
• De verwachtingswaarde is 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 60 2 3 4 5 6⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  1 

• Het antwoord: 1
33  1 

of 

• Het gemiddelde: 0 2 3 4 5 6
6

+ + + + +  2 

• Het antwoord: 1
33  1 

 
 10 maximumscore 3 

• De ongelijkheid 1 1
6 33K >  moet worden opgelost 1 

• De vergelijking 1 1
6 33K =  geeft als oplossing K = 20 1 

• Het antwoord: 21 of meer  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-12-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Pitotbuis 
 

 11 maximumscore 4 
• De toenamen zijn achtereenvolgens: 0,2; 0,6; 0,9; 1,3; 1,7 en 2,1 2 
• Een correct toenamediagram 2 
 

 12 maximumscore 3 
• Het kiezen van een paar (v, h) uit de tabel, bijvoorbeeld (120; 6,8) 1 
• Invullen geeft 26,8 120= ⋅a  1 
• Het antwoord: 0,0005a =  (of nauwkeuriger) 1 
 

 13 maximumscore 4 
• Volgens het verband geldt 2 2116 7, 2 15 235, 2v = ⋅ =  1 
• De snelheid is 15 235,2 123,4≈  (km/uur) 1 

• De procentuele afwijking is dan 110 123,4 100%
123,4
−

⋅  1 

• Het antwoord: (–) 11 (%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 14 maximumscore 5 
• Afleiden uit a is mogelijk: vermenigvuldigen met 2116 geeft 

2 2116= ⋅v h  of 22116 ⋅ =h v  1 
• Afleiden uit b is niet mogelijk 1 
• Afleiden uit c is mogelijk: vermenigvuldigen met h geeft 2 2116= ⋅v h  1 
• Afleiden uit d is niet mogelijk 1 
• Afleiden uit e is mogelijk: kwadrateren geeft 2 2116= ⋅v h  1 
 
Opmerkingen 
− Als uitsluitend met getallenvoorbeelden gewerkt is, ten hoogste 

2 scorepunten toekennen voor het aantonen dat afleiden uit b en d niet 
mogelijk is.  

− Als gewerkt is vanuit het verband 2 2116v h= ⋅ , hiervoor 1 scorepunt in 
mindering brengen. 

 

Pagina: 388Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-12-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Meer dan één prijs … 
 

 15 maximumscore 4 
• Het aantal keer X dat Antonio’s nummer wordt getrokken is binomiaal  
 verdeeld met n = 500 en 1

2 400 000=p  1 

• P( 2) 1 P( 1)≥ = − ≤X X  1 
• Beschrijven hoe deze kans (met de GR) berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 82 10−⋅  (of nauwkeuriger) 1 
  

 16 maximumscore 3 
• De kans is 99 98 97 96

100 100 100 1001⋅ ⋅ ⋅ ⋅  2 
• Dit is inderdaad ongeveer 0,9035 1 

of 

• Vijf lottonummers trekken kan op 1005 manieren 1 
• Vijf verschillende nummers kan op 100 99 98 97 96⋅ ⋅ ⋅ ⋅  manieren 1 

• De kans is 5
100 99 98 97 96 0,9035

100
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

≈   1  

  
 17 maximumscore 4 

• Er geldt dat n =100 en x = 5 1 

• ( )21
100 (5 5)

0,6065p
⋅ −

=  1 
• 0,9048≈p  1 
• Het antwoord: (–) 0,001 (of nauwkeuriger) 1 
 

 18 maximumscore 4 
• Er geldt dat n = 2 400 000 en x = 500 1 

• ( )21
2 400 000 (500 500)

0,6065p
⋅ −

=  1 
• 0,95≈p  1 
• De gevraagde kans is gelijk aan 1 – p , dus het antwoord is 0,05 (of 

nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-12-2-c 9  
 

einde  

Radioactieve stoffen 
 

 19 maximumscore 4 
• In 24 uur vinden 4 halveringen plaats 1 
• De berekening 0,54 1 
• De uitkomst 0,0625 1 
• Het antwoord: 6 (%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 20 maximumscore 5 
• 7 dagen is 168 uur 1 

• De groeifactor per uur is 
1

1680,173  2 
• De groeifactor is 0,9896 (of nauwkeuriger) 1 
• Dit komt overeen met een afname van 1,04 (%) 1 

of 

• 7 dagen is 168 uur 1 
• De vergelijking 168 0,173=g  moet worden opgelost 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• De groeifactor is 0,9896 (of nauwkeuriger) 1 
• Dit komt overeen met een afname van 1,04 (%) 1 

of 

• Bij een afname met 1,04% hoort groeifactor 0,9896 1 
• 7 dagen is 168 uur 1 
• Berekend moet worden 1680,9896  1 
• Dit is 0,173 (of nauwkeuriger) 1 
• Na 7 dagen blijft dus inderdaad 17,3% van de stof over 1 
 

 21 maximumscore 4 
• De groeifactor per uur is 0,9896 1 
• De vergelijking 0,9896 0,5=T  moet worden opgelost 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• Het antwoord: 66 of 67 (uur) (of nauwkeuriger) 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
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Correctievoorschrift HAVO 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 78 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één 

scorepunt afgetrokken tot het maximum van het aantal scorepunten dat 
voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten 

de Grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen 
doen de kandidaten er verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 

Benzineverbruik 
 

 1 maximumscore 3 

• Volgens de fabrikant 25000 4,3 1075
100

⋅ =  liter 1 

• Volgens de ecotest 25000 5,0 1250
100

⋅ =  liter 1 

• Dus hij moet (1250 – 1075 =) 175 liter meer tanken 1 

of 

• Het verschil in liter/100 km is 5,0 – 4,3 = 0,7 liter 2 

• Dus hij moet 25000 0,7
100

⋅ = 175 liter meer tanken 1 

 

Vraag 
 

 

Antwoord 
 

Scores 
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 HA-1024-f-12-2-c 5 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 2 maximumscore 4 
• Geschikte punten aflezen, bijvoorbeeld (120; 16,3) en (170; 10,3) 1 

• 10,3 16,3 0,12
170 120

−
= = −

−
a  1 

• 16,3 0,12 120 30,7= + ⋅ =b  1 
• 0,12 30,7= − ⋅ +L v  1 
 
Opmerkingen 
− De afgelezen waarden van L mogen 0,1 afwijken. 
− Als andere punten zijn gebruikt om af te lezen, kunnen de getallen in de 

formule afwijken. 
 

 3 maximumscore 5 

• 75 17,05
4,4

= ≈L  1 

• Aflezen dat de snelheid ongeveer 122 km/u is (of deze snelheid 
aangeven in de figuur) 1 

• Aflezen bij deze snelheid en buitentemperatuur 25 ºC geeft 18,8≈L  1 
• Aantal km is 18,8 4,4 83⋅ ≈  1 
• Het antwoord: 8 (km) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− De afgelezen waarde van v mag 1 afwijken.  
− De afgelezen waarde van L mag 0,2 afwijken. 
 

 4 maximumscore 3 
• Bij een temperatuurstijging van 15 oC neemt L  met 24,3 21,9 2,4− =  

toe 1 

• Bij een temperatuurstijging van 3 oC neemt L  met 2, 4 3 0,5
15

⋅ ≈  toe 1 

• Het antwoord: (21,9 0,5 ) 22,4+ =  (km) (of nauwkeuriger) 1 
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 HA-1024-f-12-2-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Haagse blokkenset 
 

 5 maximumscore 3 
• Het aantal mogelijkheden is 5 4 3⋅ ⋅  2 
• Het antwoord: 60 1 
 

 6 maximumscore 3 

• Het aantal mogelijkheden is 
6
3
 
 
 

 2 

• Het antwoord: 20 1 
 

 7 maximumscore 4 
• Als rood en blauw aan elkaar grenzen, zijn er 4! mogelijkheden 1 
• Als rood en blauw niet aan elkaar grenzen, zijn er 3! mogelijkheden 1 
• Het totale aantal mogelijkheden is 4! + 3! 1 
• Het antwoord: 30 1 
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 HA-1024-f-12-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pitotbuis 
 

 8 maximumscore 5 
• De toenamen zijn achtereenvolgens: 0,2; 0,6; 0,9; 1,3 en 1,7 2 
• Toenamediagram A is juist 1 
• De toename van 100 naar 120 km per uur is 2,1 (of 2,0) (cm) 1 
• De hoogte bij 120 km per uur is 6,8 (of 6,7) (cm) 1 
 
Opmerking 
Als het verkeerde toenamediagram gekozen is en hiermee op correcte wijze 
de volgende toename en de bijbehorende hoogte berekend is, ten hoogste 
2 scorepunten toekennen. 
 

 9 maximumscore 3 
• Het kiezen van een paar (v, h) uit de tabel, bijvoorbeeld (100; 4,7) 1 
• Invullen geeft 24,7 100a= ⋅  1 
• Het antwoord: 0,0005a =  (of nauwkeuriger) 1 
 

 10 maximumscore 4 
• Volgens het verband geldt 2 2116 7, 2 15 235, 2v = ⋅ =  1 
• De snelheid is 15 235,2 123,4≈  (km/uur) 1 

• De procentuele afwijking is dan 110 123,4 100%
123,4
−

⋅  1 

• Het antwoord: (–) 11 (%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 11 maximumscore 5 
• Afleiden uit a is mogelijk: vermenigvuldigen met 2116 geeft 

2 2116= ⋅v h  of 22116 ⋅ =h v  1 
• Afleiden uit b is niet mogelijk 1 
• Afleiden uit c is mogelijk: vermenigvuldigen met h geeft 2 2116= ⋅v h  1 
• Afleiden uit d is niet mogelijk 1 
• Afleiden uit e is mogelijk: kwadrateren geeft 2 2116= ⋅v h  1 
 
Opmerkingen 
− Als uitsluitend met getallenvoorbeelden gewerkt is, ten hoogste 

2 scorepunten toekennen voor het aantonen dat afleiden uit b en d niet 
mogelijk is.  

− Als gewerkt is vanuit het verband 2 2116v h= ⋅ , hiervoor 1 scorepunt in 
mindering brengen. 
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 HA-1024-f-12-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Atletiekbaan 
 

 12 maximumscore 3 
• Als de baanlengte met (331,3 290,4 )− =  40,9 meter toeneemt, neemt het 

aantal meters bocht met (200 175 )− =  25 toe 1 

• Het aantal meters bocht neemt toe met 400 331,3 25 ( 42)
40,9
−

⋅ ≈  1 

• Het aantal meters bocht wordt: 200 42 242+ =  (of nauwkeuriger) 1 
 

 13 maximumscore 3 
• In tabel 2 is af te lezen dat bij deze baanlengte 21,49r =  1 

• 2 21,49 2
3,14 21,49

V ⋅ +
=

⋅
 1 

• 0,67V ≈ en dat is ongeveer 2
3  1 

 
 14 maximumscore 4 

• Er geldt 2 10
3,14 10

dV ⋅ +
=

⋅
 1 

• Dit is te schrijven als 20
31,4 31,4

dV = +  1 

• 0,64b ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• 0,03a ≈  (of nauwkeuriger) 1 
 

 15 maximumscore 6 

• De vergelijking 2 11,55 0,944
3,14
r

r
⋅ +

=
⋅

 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 11,98r ≈  (meter) 1 
• Het aantal meters bocht is 6, 28 11,98 75,23⋅ ≈  (meter) 1 
• De lengte van een recht stuk is 2 11,98 11,55 35,51⋅ + =  (meter) 1 
• De totale lengte is 2 35,51 75,23 146⋅ + =  (meter) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• De vergelijking 2 11,55 0,944
3,14
r

r
⋅ +

=
⋅

 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 11,98r ≈  (meter) 1 
• Het aantal meters bocht is 6, 28 11,98 75,23⋅ ≈  (meter) 1 
• De totale lengte is 75,23 0,944 75,23+ ⋅  1 
• Het antwoord: 146 (meter) (of nauwkeuriger) 1 
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 HA-1024-f-12-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 
 

Radioactieve stoffen 
 

 16 maximumscore 4 
• In 24 uur vinden 4 halveringen plaats 1 
• De berekening 0,54 1 
• De uitkomst 0,0625 1 
• Het antwoord: 6 (%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 17 maximumscore 4 

• De groeifactor per dag is 
1
70,173  2 

• De groeifactor is 0,778 (of nauwkeuriger) 1 
• Dit komt overeen met een afname van 22,2 (%) 1 

of 

• De vergelijking 7 0,173g =  moet worden opgelost 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• De groeifactor is 0,778 (of nauwkeuriger) 1 
• Dit komt overeen met een afname van 22,2 (%) 1 

of 

• Bij een afname met 22,2% hoort groeifactor 0,778 1 
• Berekend moet worden 70,778  1 
• Dit is 0,173 (of nauwkeuriger) 1 
• Na 7 dagen blijft dus inderdaad 17,3% van de stof over 1 
 

 18 maximumscore 5 
• De groeifactor per dag is 0,778 1 
• De vergelijking 0,778 0,5T =  moet worden opgelost 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• Na (ongeveer) 2,76 (dagen) is de hoeveelheid gehalveerd 1 
• Dat is na ( 24 2,76⋅ ≈ ) 66 (of 67) (uur) (of nauwkeuriger) 1 
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 HA-1024-f-12-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 
 

Reclamefolders 
 

 19 maximumscore 7 
• In 5

6 2,618 2,18⋅ ≈  miljoen eenpersoonshuishoudens worden folders 
ontvangen 1 

• In 5
6 (7,313 2,618) 3,91⋅ − ≈  miljoen meerpersoonshuishoudens worden 

folders ontvangen 1 

• De folders worden door 3
4 (2,18 3,91 2,3) 8,4⋅ + ⋅ ≈  miljoen personen 

ouder dan 16 jaar bekeken 2 

• 0,27 8,4 2,3⋅ ≈  miljoen personen ouder dan 16 jaar gaan tot actie over 1 

• 2,3 100% 14%
16,53

⋅ ≈  (of nauwkeuriger) (of 0,15 16,53 2,48⋅ ≈  miljoen) 1 

• Een passende conclusie 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 

einde  
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 HA-1024-a-11-1-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift HAVO 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 HA-1024-a-11-1-c 2 lees verder ►►►

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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 HA-1024-a-11-1-c 3 lees verder ►►►

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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 HA-1024-a-11-1-c 4 lees verder ►►►

3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 82 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Zuinig rijden 
 

 1 maximumscore 3 
• Met 35 liter rijd je in de vierde versnelling 35 19,63 690⋅ ≈ km 1 
• Met 35 liter rijd je in de vijfde versnelling 35 21,68 760⋅ ≈ km 1 
• Met 35 liter rijd je dus in de vijfde versnelling 70 km meer 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat een nauwkeuriger antwoord geeft, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 

 2 maximumscore 3 

• Bij 60 km/uur is het verbruik 300 11,8
25,35

≈  liter 1 

• Bij 80 km/uur is het verbruik 300 13,8
21,68

≈  liter 1 

• Je verbruikt 2 liter benzine meer 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat een nauwkeuriger antwoord geeft, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 

Vraag Antwoord Scores
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 3 maximumscore 3 
• Het aangeven van de literafstand bij 70 km/u in de vierde versnelling 1 
• De horizontale verbinding met de lijn van de derde versnelling 1 
• Het aflezen op de horizontale as: 55 km/u 1 
 
Opmerking 
Voor het aflezen op de horizontale as geldt een toelaatbare marge van  
1 km/u, dus iedere snelheid vanaf 54 km/u tot en met 56 km/u is acceptabel. 
 

 4 maximumscore 4 
• De richtingscoëfficiënt is –0,1838 1 
• Uit tabel 1 gebruiken: 16,92derde versnellingL =  voor 80v =  1 
• 0,1838 80 16,92b− ⋅ + =  geeft 31,62b ≈  1 
• De formule: 0,1838 31,62derde versnellingL v= − ⋅ +  1 

of 

• De richtingscoëfficiënt is –0,1838 1 
• Uit de figuur geschikte waarden aflezen, bijvoorbeeld: 

15derde versnellingL =  bij 90v =  1 
• 0,1838 90 15b− ⋅ + =  geeft 31,54b ≈  1 
• De formule: 0,1838 31,54derde versnellingL v= − ⋅ +  1 

 
Opmerking 
Voor een andere richtingscoëfficiënt dan –0,1838 maximaal 3 scorepunten 
toekennen. 
 

 5 maximumscore 4 
• Uit het gegeven verband volgt  0,1838 36,38vijfde versnellingv L⋅ = − +  2 

• 1 5,4
0,1838

a −
= = −  1 

• 36,38 197,9
0,1838

b = =  1 

 
Opmerking 
Als de formule is afgeleid met behulp van twee punten die berekend zijn met 
het gegeven verband, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores

HA-1024-a-11-1-c 6 lees verder ►►►

De grootste taart 
 

 6 maximumscore 3 

• De kans is 1 1 1 1 1( )
5 4 3 2 1
⋅ ⋅ ⋅ ⋅   2 

• Het antwoord: 1 ( 0,008)
120

≈  1 

of 
• Er zijn 5! mogelijke volgordes 1 
• Dat is 120 1 

• Het antwoord: 1 ( 0,008)
120

≈  1 

 
 7 maximumscore 3 

• Elke taart heeft dezelfde kans als tweede voorbij te komen 2 

• De kans is 1
4

 1 

of 
• Als Richard de grootste taart krijgt, is de eerste taart 1, 2 of 3 en de 

tweede taart 4  1 

• De kans daarop is 3 1
4 3
⋅  1 

• Het antwoord: 1
4

 1 

 
 8 maximumscore 3 

• Hij kiest in 11 gevallen de grootste taart 1 
• Er zijn 24 mogelijke volgordes 1 

• De kans is 11
24

 en dat is ongeveer 0,4583 1 
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Vraag Antwoord Scores

HA-1024-a-11-1-c 7 lees verder ►►►

 9 maximumscore 5 
• Een tabel als: 3 

• De kans is dus 10
24

 1 

• Dat is kleiner dan 0,4583, dus nee (Marlies heeft juist een kleinere kans 
op de grootste taart) 1 

of 

• Een tabel als: 3 

• Er zijn 10 gevallen waarbij Marlies de grootste taart kiest 1 
• Dat is minder dan 11, dus nee (Marlies heeft juist een kleinere kans op 

de grootste taart) 1 
 

 10 maximumscore 4 

• Het aantal is binomiaal verdeeld met 26n =  en 52
120

p =  1 

• P(minstens 10) = 1 – P(hoogstens 9) 1 
• Beschrijven hoe P(hoogstens 9) met de GR kan worden berekend 1 
• De kans is 0,76 (of nauwkeuriger) 1 
 
 

1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2 

2 1 3 4 2 1 4 3 2 3 1 4 2 3 4 1 2 4 1 3 2 4 3 1 

3 1 2 4 3 1 4 2 3 2 1 4 3 2 4 1 3 4 1 2 3 4 2 1 

4 1 2 3 4 1 3 2 4 2 1 3 4 2 3 1 4 3 1 2 4 3 2 1 

1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2 

2 1 3 4 2 1 4 3 2 3 1 4 2 3 4 1 2 4 1 3 2 4 3 1 

3 1 2 4 3 1 4 2 3 2 1 4 3 2 4 1 3 4 1 2 3 4 2 1 

4 1 2 3 4 1 3 2 4 2 1 3 4 2 3 1 4 3 1 2 4 3 2 1 
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Vraag Antwoord Scores

HA-1024-a-11-1-c 8 lees verder ►►►

Woei wordt waaide 
 

 11 maximumscore 5 

• De groeifactor in 1200 jaar is 98
177

 1 

• De groeifactor in 100 jaar is 
1

1298
177
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 2 

• Dat is 0,95 (of nauwkeuriger) 1 
• Het afnamepercentage per 100 jaar is 5 1 
 
Opmerking 
Als gewerkt wordt met de gegevens van het Middelengels, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 

 12 maximumscore 3 
• De vergelijking 432 0,9995 80t⋅ =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking, bijvoorbeeld met de GR, kan worden 

opgelost 1 
• Het antwoord: in het jaar 3372 1 
 
Opmerking 
Als met behulp van de tabel het jaartal 3360 gevonden is, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 

 13 maximumscore 4 
• t = 2000 invullen geeft 159W ≈  1 
• 159 komt overeen met 3% 1 

• Het aantal is 159
0,03

 1 

• Het antwoord: 5300 (of nauwkeuriger) 1 
 

 14 maximumscore 4 
• De groeifactor per jaar is 0,9999  1 
• De vergelijking 0,9999 0,5t =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking, bijvoorbeeld met de GR, kan worden 

opgelost 1 
• Het antwoord: 6900 jaar (of nauwkeuriger)  1 
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Vraag Antwoord Scores

HA-1024-a-11-1-c 9 lees verder ►►►

 15 maximumscore 3 

• Worden wordt 946623 3,54
267532

≈   keer zo vaak gebruikt als komen 1 

• Bij worden duurt het dus 13000 3,54⋅  jaar 1 
• Het antwoord: 24 000 jaar (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag Antwoord Scores

Zijn meisjes beter in taal? 
 

 16 maximumscore 3 

• Er zijn 
7
3
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (of 
7
4
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ) rijen mogelijk 2 

• Het antwoord: 35 1 
 

 17 maximumscore 3 
Een voorbeeld als: 
• U-waarde 5 wordt bereikt door 0 + 1 + 2 + 2 1 
• Daar hoort de rij M J M J M M J bij  2 
 

 18 maximumscore 4 
• Het gemiddelde is 2625 1 
• De standaardafwijking is 253 (of nauwkeuriger) 1 
• Beschrijven hoe met de normale-verdelingsfunctie op de GR de kans 

dat de U-waarde tussen 2400 en 2800 ligt, kan worden berekend 1 
• Het antwoord: 0,57 (of nauwkeuriger) 1 
 

 19 maximumscore 4 
• Het correct gebruiken van 0,05 (of 0,95) voor de grenswaarde 1 
• Beschrijven hoe met de normale-verdelingsfunctie op de GR de 

bijbehorende grenswaarde kan worden gevonden 1 
• Het antwoord 3041 1 
• De conclusie: er wordt niet besloten dat de meisjes beter zijn in taal 

(omdat 2984 onder de 3041 ligt) 1 
of 
• De kans dat de grenswaarde groter is dan of gelijk is aan 2984 moet 

worden berekend 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de normale-verdelingsfunctie op de GR 

kan worden berekend 1 
• Het antwoord: 0,08 (of nauwkeuriger) 1 
• De conclusie: er wordt niet besloten dat de meisjes beter zijn in taal 

(omdat 0,08 groter is dan 0,05) 1 
 
Opmerking 
Als gemiddelde en/of standaardafwijking bij de vorige vraag verkeerd zijn 
bepaald en bij deze vraag weer gehanteerd worden, hiervoor bij deze vraag 
geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores

Gebruiksduur 
 

 20 maximumscore 3 
• Invullen van 5,5t =  in formule 1 levert 70,7P ≈  (%) 1 
• Invullen van 5,5t =  in formule 2 levert 75,3P ≈  (%) 1 
• Het antwoord: bij formule 2 1 
 

 21 maximumscore 3 
• De vergelijking 100 (1 0,8 ) 100 (50 100) 0,61t tt⋅ − = − + ⋅  moet opgelost 

worden 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 4,1t =  (jaar) 1 
 

 22 maximumscore 3 
• Als t groter wordt, wordt 0,8t  kleiner 1 
• Dan wordt 1 0,8t−  groter 1 
• 100 (1 0,8 )t⋅ − wordt ook groter, dus P neemt toe 1 
 
Opmerking 
Als alleen getallenvoorbeelden gegeven worden, hiervoor geen scorepunten 
toekennen. 
 

 23 maximumscore 5 
• Voor 5t =  geldt 67P ≈  1 
• X (het aantal apparaten dat binnen 5 jaar defect is) is binomiaal 

verdeeld met 11n =  en 0,67p =  1 
• Het inzicht dat P( 6)X ≤ berekend moet worden 1 
• Beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• Het antwoord: 0,28 (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als met de onafgeronde waarde van P als antwoord 0,27 (of nauwkeuriger) 
is gevonden, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 

einde  HA-1024-a-11-1-c* 
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 HA-1024-f-11-1-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift HAVO 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 

1 Regels voor de beoordeling 

 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 HA-1024-f-11-1-c 2 lees verder ►►►

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 

2 Algemene regels 

 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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 HA-1024-f-11-1-c 3 lees verder ►►►

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de  
 behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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3 Vakspecifieke regels 

 
Voor dit examen kunnen maximaal 80 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 

4 Beoordelingsmodel 

 
 

 
 

Zuinig rijden 

 
 1 maximumscore 3 

• Met 35 liter rijd je in de vierde versnelling 35 19,63 690  km 1 
• Met 35 liter rijd je in de vijfde versnelling 35 21,68 760  km 1 

• Met 35 liter rijd je dus in de vijfde versnelling 70 km meer 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat een nauwkeuriger antwoord geeft, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 

 2 maximumscore 3 

• Bij 60 km/uur is het verbruik 
300

11,8
25,35

  liter 1 

• Bij 80 km/uur is het verbruik 
300

13,8
21,68

  liter 1 

• Je verbruikt 2 liter benzine meer 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat een nauwkeuriger antwoord geeft, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 

Vraag Antwoord Scores
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 3 maximumscore 3 
• Het aangeven van de literafstand bij 70 km/u in de vierde versnelling 1 
• De horizontale verbinding met de lijn van de derde versnelling 1 
• Het aflezen op de horizontale as: 55 km/u 1 
 
Opmerking 
Voor het aflezen op de horizontale as geldt een toelaatbare marge van  
1 km/u, dus iedere snelheid vanaf 54 km/u tot en met 56 km/u is acceptabel. 
 

 4 maximumscore 4 
• De richtingscoëfficiënt is –0,1838 1 
• Uit tabel 1 gebruiken: 16,92derde versnellingL   voor 80v   1 

• 0,1838 80 16,92b     geeft 31,62b   1 

• De formule: 0,1838 31,62derde versnellingL v     1 

of 

• De richtingscoëfficiënt is –0,1838 1 
• Uit de figuur geschikte waarden aflezen, bijvoorbeeld: 

15derde versnellingL   bij 90v   1 

• 0,1838 90 15b     geeft 31,54b   1 

• De formule: 0,1838 31,54derde versnellingL v     1 

 
Opmerking 
Voor een andere richtingscoëfficiënt dan –0,1838 maximaal 3 scorepunten 
toekennen. 
 

 5 maximumscore 4 
• Uit het gegeven verband volgt  0,1838 36,38vijfde versnellingv L     2 

• 
1

5,4
0,1838

a


    1 

• 
36,38

197,9
0,1838

b    1 

 
Opmerking 
Als de formule is afgeleid met behulp van twee punten die berekend zijn met 
het gegeven verband, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores

De grootste taart 

 
 6 maximumscore 4 

• Op de eerste plaats kunnen 4 taarten staan 1 
• Voor de overige taarten zijn er 4! mogelijke volgordes 2 
• Het antwoord: 4 4! 96   1 
 

 7 maximumscore 3 
• Op de tweede plaats staat de grootste taart 1 
• Er zijn 3! mogelijke volgordes voor de overige taarten 1 
• Er zijn dus 1 3! 6   volgordes waarbij Richard de grootste taart kiest 1 

of 

• Er zijn 4! mogelijke volgordes 1 
• Elke taart is evenvaak de tweede 1 

• Er zijn dus 
4!

6
4
  volgordes waarbij Richard de grootste taart kiest 1 

 
 8 maximumscore 5 

• Een tabel als: 3 

   

1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2 

2 1 3 4 2 1 4 3 2 3 1 4 2 3 4 1 2 4 1 3 2 4 3 1 

3 1 2 4 3 1 4 2 3 2 1 4 3 2 4 1 3 4 1 2 3 4 2 1 

4 1 2 3 4 1 3 2 4 2 1 3 4 2 3 1 4 3 1 2 4 3 2 1 
 

• Er zijn 10 volgordes waarbij Marlies de grootste taart kiest 1 
• Dat is minder dan 11, dus Marlies kiest bij minder volgordes de 

grootste taart 1 
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Vraag Antwoord Scores

Woei wordt waaide 

 
 9 maximumscore 5 

• De groeifactor in 1200 jaar is 
98

177
 1 

• De groeifactor in 100 jaar is 

1

1298

177
 
 
 

 2 

• Dat is 0,95 (of nauwkeuriger) 1 
• Het afnamepercentage per 100 jaar is 5 1 
 
Opmerking 
Als gewerkt wordt met de gegevens van het Middelengels, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 

 10 maximumscore 3 

• De vergelijking 432 0,9995 80t   moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking, bijvoorbeeld met de GR, kan worden 
opgelost 1 

• Het antwoord: in het jaar 3372 1 
 
Opmerking 
Als met behulp van de tabel het jaartal 3360 gevonden is, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 

 11 maximumscore 4 
• t = 2000 invullen geeft 159W   1 
• 159 komt overeen met 3% 1 

• Het aantal is 
159

0,03
 1 

• Het antwoord: 5300 (of nauwkeuriger) 1 
 

 12 maximumscore 4 
• De groeifactor per jaar is 0,9999  1 

• De vergelijking 0,9999 0,5t   moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking, bijvoorbeeld met de GR, kan worden 
opgelost 1 

• Het antwoord: 6900 jaar (of nauwkeuriger)  1 
 

 13 maximumscore 3 

• Worden wordt 
946623

3,54
267532

   keer zo vaak gebruikt als komen 1 

• Bij worden duurt het dus 13000 3,54  jaar 1 

• Het antwoord: 24 000 jaar (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag Antwoord Scores

Kinderalimentatie 

 
 14 maximumscore 4 

• Gebruik maken van de bedragen bijvoorbeeld bij G = 3500 en G = 4000 
levert: bij 500G   geldt 977 841 136A     1 

• Bij 820G   geldt 
136

820
500

A    1 

• 
136

977 820
500

A     1 

• Het antwoord: 1200 (euro) (of nauwkeuriger) 1 
 

 15 maximumscore 3 
• Er is (bij benadering) sprake van een lineair verband, dus elke euro 

toename van G zorgt telkens voor dezelfde toename van A 1 
• Bij 500G   geldt 533 359 174A     1 

• Dit is 
174

0,35
500

 (= 35 cent) (dus de jurist heeft gelijk)  1 

 
 16 maximumscore 5 

• Bij meer dan 4 kinderen wordt eenzelfde bedrag verdeeld over meer 
kinderen, waardoor de gemiddelde alimentatie per kind daalt,  
dus de figuren 2 en 4 zijn niet juist  2 

• Het berekenen bij (bijvoorbeeld) 4000G   van de gemiddelde 
alimentatie per kind bij drie kindertallen (bijvoorbeeld) bij 1 kind  

644 (euro), bij 2 kinderen 
977

488,50
2

  (euro) en bij 3 kinderen 

1226
409

3
  (euro) 2 

• Het antwoord: figuur 3 is de juiste 1 
 
of 
 
• Het berekenen bij (bijvoorbeeld) 4000G   van de gemiddelde 

alimentatie per kind: bij 1 kind 644 (euro),  

bij 2 kinderen 
977

488,50
2

  (euro), bij 3 kinderen 
1226

409
3

  (euro), 

bij 4 kinderen 
1485

371,25
4

  (euro), bij 5 kinderen 
1485

297
5

  (euro) 

en bij 6 kinderen 
1485

247,50
6

  (euro) 2 

• Deze aantallen nemen af, maar niet gelijkmatig  2 
• Het antwoord: figuur 3 is de juiste 1 
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Vraag Antwoord Scores

Gebruiksduur 

 
 17 maximumscore 3 

• Invullen van 5,5t   in formule 1 levert 70,7P   (%) 1 
• Invullen van 5,5t   in formule 2 levert 75,3P   (%) 1 

• Het antwoord: bij formule 2 1 
 

 18 maximumscore 3 

• De vergelijking 100 (1 0,8 ) 100 (1 0,61 ) 50 0,61t t tt           moet opgelost 

worden 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 4,1t   (jaar) 1 

 
 19 maximumscore 4 

• Als t groter wordt, wordt 0,8t  kleiner 1 

• Dan wordt 1 0,8t  groter 1 

• 100 (1 0,8 )t  wordt ook groter, dus P neemt toe 1 

• Als t groter wordt, nadert 0,8t  naar nul, dus nadert P naar 
100 (1 0) 100    1 

 
Opmerking 
Als alleen getallenvoorbeelden gegeven worden, hiervoor geen scorepunten 
toekennen. 
 

 20 maximumscore 3 

• 100 100 0,61 50 0,61t tP t       1 

• 100 ( 50 100) 0,61tP t       1 
• Het antwoord: 100a  , 50b    en 100c    1 
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Vraag Antwoord Scores

Parkstad Limburg 

 
 21 maximumscore 7 

• De berekening van de percentages 65-plussers bij ten minste  
3 verschillende jaren 3 

• Het tekenen van de grafiek 2 
• Een verantwoorde, toegelichte schatting van het aantal 65-plussers  

in 2050, bijvoorbeeld met behulp van grafisch extrapoleren 2 
 
Voorbeeld van een goede uitwerking 

jaar 0-21 22-64 65+ totaal % 
2000 60 152 40 252 15,9
2010 50 140 42 232 18,1
2020 42 126 52 220 23,6
2030 38 104 60 202 29,7
2040 32   88 60 180 33,3
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Als de grafiek vloeiend wordt voortgezet tot 2050, blijkt het percentage  
65-plussers in 2050 ongeveer 37 te worden. 

of 

Als door de punten in de grafiek een goed passende rechte lijn is getekend 
(bijvoorbeeld een rechte lijn door het eerste en laatste punt) die wordt 
voortgezet tot 2050, blijkt het percentage 65-plussers in 2050 ongeveer 38 
te worden. 
 
Opmerking 
Voor de afgelezen aantallen personen uit de figuur geldt een toegestane 
marge van 2 (×1000). 
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5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 84 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één 

scorepunt afgetrokken tot het maximum van het aantal scorepunten dat 
voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten 

de Grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen 
doen de kandidaten er verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 
 

Voetbalwetten 
 

 1 maximumscore 3 
• Elke club speelt tegen 17 andere clubs 1 
• Het totaal aantal wedstrijden is daarmee 18 17⋅  1 
• Het antwoord: 306 1 
 

 2 maximumscore 4 
• Per wedstrijd worden 2 of 3 punten behaald 1 
• In ieder geval zijn er 306 2 612⋅ =  punten in totaal behaald  1 
• Er zijn echter 858 612 246− =  punten meer behaald 1 
• Het antwoord: (306 − 246 =) 60 keer gelijk 1 

of 

• Er kunnen maximaal 306 3 918⋅ =  punten behaald worden 1 
• Er zijn echter 918 858 60− =  punten minder behaald 1 
• Een gelijkspel levert 1 punt minder op dan een andere wedstrijd 1 
• Dus er zijn 60 wedstrijden in gelijkspel geëindigd 1 

of 

• Met g het aantal wedstrijden gelijkspel geldt dat  
het aantal punten behaald uit gelijkspel gelijk is aan 2g  1 

• Het aantal punten behaald in niet-gelijkspel-wedstrijden is 3(306 )g−  1 
• Er geldt: 2 3(306 ) 858g g+ − =  1 
• Hieruit volgt: g = 60 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 3 maximumscore 5 
• Er moeten 9 wedstrijden gespeeld worden 1 
• De betreffende kans is binomiaal verdeeld met p = 0,2 en n = 9 1 
• P(minstens 5)= 1 − P(hoogstens 4) moet berekend worden 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend wordt 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,02 1 
 

 4 maximumscore 4 
• P(2 doelpunten) + P(3 doelpunten) moet berekend worden 1 

• 
23,1P(2) 0,045 0,2162

2!
= ⋅ ≈  1 

• 
33,1P(3) 0,045 0,2234

3!
= ⋅ ≈  1 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,44 1 
 

 5 maximumscore 5 

• P(0 doelpunten) =
03,10,045 0,045

0!
⋅ =  1 

• Het aantal wedstrijden zonder doelpunten is binomiaal verdeeld met  
p =  0,045 en n  =  7 1 

• Het inzicht dat P(hoogstens 2) berekend moet worden  1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend wordt 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,997 1  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-11-2-c 6 lees verder ►►► 

 

Woningvoorraad 
 

 6 maximumscore 3 
• 3b =  1 

• 6 3 0,1
30 0

a −
= =

−
 2 

 
Opmerkingen 
− Als voor het verschil in jaren 31 of 29 genomen is, hiervoor geen 

scorepunten in mindering brengen. 
− Als a en b berekend worden door 6 miljoen en 3 miljoen te gebruiken 

(in plaats van 6 en 3), ten hoogste 2 scorepunten voor deze vraag 
toekennen. 

 
 7 maximumscore 4 

• De groeifactor per 50 jaar is 0,54
0,29

 1 

• De groeifactor per jaar is 

1
500,54

0,29
 
 
 

 1 

• De groeifactor per jaar is (ongeveer) 1,0125 1 
• Het koopwoningendeel groeit dus jaarlijks met 1,25% 1 

of 

• Bij een jaarlijks groeipercentage van 1,25% is de jaarlijkse groeifactor 
1,0125 1 

• 500,29 1,0125 0,54⋅ ≈  2 
• Dit komt overeen met de tabel (dus het koopwoningendeel groeit 

jaarlijks met 1,25%) 1 

of 

• Er moet gelden: 500,29 0,54g⋅ =  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 1,0125g ≈  1 
• Het koopwoningendeel groeit dus jaarlijks met 1,25% 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-11-2-c 7 lees verder ►►► 

 

 8 maximumscore 5 
• 20% van de woningvoorraad van 2006 is van vóór 1945 1 
• Er zijn in 2006 0,2 6,9 1,38⋅ =  miljoen woningen van vóór 1945 1 
• Het koopwoningendeel van de woningen die vóór 1945 gebouwd zijn, is 

900 000 0,65
1380 000

≈  2 

• Dit is (veel) groter dan de 0,54 uit 2006 (dus het is juist) 1 
of 
• Er zijn in 2006 0,54 6,9 3,73⋅ ≈ miljoen koopwoningen 1 

• Daarvan is 0,9 100% 24%
3,73

⋅ ≈  vóór 1945 gebouwd 2 

• 20% van de woningvoorraad van 2006 is van vóór 1945 1 
• 24 (%) is meer dan 20 (%) (dus het is juist) 1 
of 
• Het percentage koopwoningen die vóór 1945 gebouwd zijn, is 

0,9 100(%) 13
6,9

⋅ ≈ (%) 2 

• 20% van de woningvoorraad van 2006 is van vóór 1945 1 
• Op grond van de tabel zou je een percentage koopwoningen van vóór 

1945 van 0,54 20(%) 11(%)⋅ ≈  verwachten 1 
• 13 (%) is meer dan 11 (%) (dus het is juist) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-11-2-c 8 lees verder ►►► 

 

Verzekeren 
 

 9 maximumscore 3 
• N is binomiaal verdeeld met 800 en 0,01n p= =  1 
• Beschrijven hoe P( 6)N =  met de GR berekend wordt 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,12 1 
 

 10 maximumscore 4 
• De gevraagde kans is P( 20)N ≥  1 
• P( 20) 1 P( 19)N N≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend wordt 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,0002 1 
 

 11 maximumscore 3 

• 
1,77

50000100 100 86
150000

P
 

= − ⋅ ≈ 
 

 2 

• Het antwoord: (ongeveer) 100 86 14− =  (procent) 1 
 

 12 maximumscore 4 

• De vergelijking 
1,7750000100 100 95

x
 − ⋅ = 
 

 moet worden opgelost 2 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 270 000 (euro) 1 
 
Opmerking 

Als de vergelijking 
1,7750000100 100 5

x
 − ⋅ = 
 

 wordt opgelost in plaats van 

de bovenstaande, ten hoogste 2 scorepunten voor deze vraag toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-11-2-c 9 lees verder ►►► 

 

 13 maximumscore 4  

• Er geldt: 71396 50 000
y x

=  1 

• 
71396 50 000

y x
=  of 50000 71396y x⋅ = ⋅  1  

• 71396
50 000

y x= ⋅  (en daarmee is de evenredigheid aangetoond) 1 

• Het getal a (of 71396
50 000

 of 1,43) geeft aan hoeveel dollar je moet betalen 

voor 1 euro 1 
 
Opmerking 
Als het evenredige karakter is aangetoond door het verband terug te 

brengen tot de vorm x b y= ⋅ , de vorm x c
y
=  danwel y d

x
= , hiervoor geen 

scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-11-2-c 10 lees verder ►►► 

 

De frikandel van Beckers 
 

 14 maximumscore 4 

• In Nederland worden 600 1,644
365

≈  miljoen frikandellen per dag gegeten 1 

• Daarvan zijn er 0,5 1,15 0,575⋅ =  miljoen van Beckers 1 

• De berekening: 0,575 100%
1,644

⋅  1 

• Het antwoord: (ongeveer) 35%  1 

of 

• Beckers produceert 1,15 365 419,75⋅ =  miljoen frikandellen per jaar 1 
• Daarvan is 0,5 419,75 209,875⋅ =  miljoen voor de Nederlandse markt 1 

• De berekening: 209,875 100%
600

⋅  1 

• Het antwoord: (ongeveer) 35%  1 
 
Opmerking 
Als er wordt gerekend met 366 of 365,25 in plaats van 365, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 

 15 maximumscore 3 
• Het gebruiken van de kans 0,10 (of 0,90) horend bij de grenswaarde 1 
• Beschrijven hoe de normale-verdelingsfunctie op de GR kan worden  

gebruikt om de grenswaarde te berekenen 1 
• Het antwoord: (minimaal) 88,1 (gram) 1 
 

 16 maximumscore 4 
• Het gebruik van de normale-verdelingsfunctie met variabele  

standaardafwijking 1 
• De bij de grenswaarde 65,5 horende kans 0,02 1 
• Beschrijven hoe de standaardafwijking met de GR gevonden kan 

worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 2,1 (of 2,2) (gram)  1 
 

 17 maximumscore 4 
• P(eerste frikandel weegt minder dan 70 gram en de andere drie niet) 

 = 4 8 7 6
12 11 10 9

⋅ ⋅ ⋅  2 

• P(precies één frikandel weegt minder dan 70 gram) = 4 8 7 64
12 11 10 9
⋅ ⋅ ⋅ ⋅  1 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,45   1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-11-2-c 11 lees verder ►►► 

 

Elfstedentocht  
 

 18 maximumscore 3 
• Het aantal mogelijke Elfstedentochten is 38  1 
• Het aantal werkelijk gereden Elfstedentochten is 15  1 

• De kans 15 0,395
38

p = ≈   1 

 19 maximumscore 4 
• De toenames zijn constant want er is sprake van lineaire stijging  1 

• De toename per interval is 3,6 0,72
5

=   1 

• Het tekenen van 5 staafjes met hoogte 0,72 bij  
2020, 2040, ..., 2100t t t= = =   2 

 
 20 maximumscore 4 

• De beginwaarde 38b =   1 

• De groeifactor per 4 °C temperatuurstijging is 5
38

  1 

• 
1
45 0,6

38
g  = ≈ 

 
(of nauwkeuriger)  2 

of 

• De beginwaarde 38b =   1 
• Voor groeifactor per jaar g geldt: 438 5g⋅ =   1 
• 0,6g ≈ (of nauwkeuriger)  2 
 
Opmerkingen 
− Als voor b een waarde afgelezen is in het interval [37,5; 38,5], hiervoor 

geen scorepunten in mindering brengen. 
− Als gewerkt is met een ander geschikt punt van de grafiek, hiervoor 

geen scorepunten in mindering brengen.  
 

 21 maximumscore 3 

• 3,674 (0,65 0,65 0,6 )
3,6wE = ⋅ − ⋅   2 

• Het antwoord: 11  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-a-11-2-c 12 lees verder ►►► 

 

 22 maximumscore 4 

• 3,674 ( 0,6 )
3,6wE p p= ⋅ − ⋅   1 

• 20,56 ( 0,16)wE p p≈ ⋅ − ⋅   1 
• 20,56 0,84wE p≈ ⋅ ⋅  (of 20,56 3, 27wE p p≈ ⋅ − ⋅ )  1 
• 17,3wE p≈ ⋅  dus 17a ≈ (of nauwkeuriger)  1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito. 
 

einde  HA-1024-a-11-2-c* 
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 HA-1024-f-11-2-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 HA-1024-f-11-2-c 2 lees verder ►►► 
 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

Pagina: 436Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1024-f-11-2-c 3 lees verder ►►► 
 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de  
 behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 79 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één 

scorepunt afgetrokken tot het maximum van het aantal scorepunten dat 
voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten 

de Grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen 
doen de kandidaten er verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 

Woningvoorraad 
 

 1 maximumscore 3 
• 3b =  1 

• 6 3 0,1
30 0

a −
= =

−
 2 

 
Opmerkingen 
− Als voor het verschil in jaren 31 of 29 genomen is, hiervoor geen 

scorepunten in mindering brengen. 
− Als a en b berekend worden door 6 miljoen en 3 miljoen te gebruiken 

(in plaats van 6 en 3), ten hoogste 2 scorepunten voor deze vraag 
toekennen. 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-11-2-c 5 lees verder ►►► 
 

 2 maximumscore 4 

• De groeifactor per 50 jaar is 0,54
0,29

 1 

• De groeifactor per jaar is 

1
500,54

0,29
 
 
 

 1 

• De groeifactor per jaar is (ongeveer) 1,0125 1 
• Het koopwoningendeel groeit dus jaarlijks met 1,25% 1 

of 

• Bij een jaarlijks groeipercentage van 1,25% is de jaarlijkse groeifactor 
1,0125 1 

• 500,29 1,0125 0,54⋅ ≈  2 
• Dit komt overeen met de tabel (dus het koopwoningendeel groeit 

jaarlijks met 1,25%) 1 

of 

• Er moet gelden: 500,29 0,54g⋅ =  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 1,0125g ≈  1 
• Het koopwoningendeel groeit dus jaarlijks met 1,25% 1 
 

 3 maximumscore 5 
• 20% van de woningvoorraad van 2006 is van vóór 1945 1 
• Er zijn in 2006 0,2 6,9 1,38⋅ =  miljoen woningen van vóór 1945 1 
• Het koopwoningendeel van de woningen die vóór 1945 gebouwd zijn, is 

900 000 0,65
1380 000

≈  2 

• Dit is (veel) groter dan de 0,54 uit 2006 (dus het is juist) 1 

of 

• Er zijn in 2006 0,54 6,9 3,73⋅ ≈ miljoen koopwoningen 1 

• Daarvan is 0,9 100% 24%
3,73

⋅ ≈  vóór 1945 gebouwd 2 

• 20% van de woningvoorraad van 2006 is van vóór 1945 1 
• 24 (%) is meer dan 20 (%) (dus het is juist) 1 

of 

• Het percentage koopwoningen die vóór 1945 gebouwd zijn, is 
0,9 100(%) 13
6,9

⋅ ≈ (%) 2 

• 20% van de woningvoorraad van 2006 is van vóór 1945 1 
• Op grond van de tabel zou je een percentage koopwoningen van vóór 

1945 van 0,54 20(%) 11(%)⋅ ≈  verwachten 1 
• 13 (%) is meer dan 11 (%) (dus het is juist) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-11-2-c 6 lees verder ►►► 
 

Verzekeren 
 

 4 maximumscore 4 
• De verzekeraar krijgt 20 000 + 60 000 = 80 000 (euro) terug 1 
• Het totale schadebedrag is 60 750 70000 110000 225000⋅ + + = (euro) 1 

• Het gedeelte dat de verzekeraar terugkrijgt is 80000
225000

 1 

• Het antwoord: 0,36 (of nauwkeuriger) (en dit is meer dan een derde) 1 
 

 5 maximumscore 3 

• 
1,77

50000100 100 86
150000

P
 

= − ⋅ ≈ 
 

 2 

• Het antwoord: (ongeveer) 100 86 14− =  (procent) 1 
 

 6 maximumscore 4 

• De vergelijking 
1,7750000100 100 95

x
 − ⋅ = 
 

 moet worden opgelost 2 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 270 000 (euro) 1 
 
Opmerking 

Als de vergelijking 
1,7750000100 100 5

x
 − ⋅ = 
 

 wordt opgelost in plaats van 

de bovenstaande, ten hoogste 2 scorepunten voor deze vraag toekennen. 
 

 7 maximumscore 4  

• Er geldt: 71396 50 000
y x

=  1 

• 
71396 50 000

y x
=  of 50000 71396y x⋅ = ⋅  1  

• 71396
50 000

y x= ⋅  (en daarmee is de evenredigheid aangetoond) 1 

• Het getal a (of 71396
50 000

 of 1,43) geeft aan hoeveel dollar je moet betalen 

voor 1 euro 1 
 
Opmerking 
Als het evenredige karakter is aangetoond door het verband terug te 

brengen tot de vorm x b y= ⋅ , de vorm x c
y
=  danwel y d

x
= , hiervoor geen 

scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-11-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Elfstedentocht 
 

 8 maximumscore 3 
• Het aantal mogelijke Elfstedentochten is 38 1 
• Het aantal werkelijk gereden Elfstedentochten is 15 1 

• Het percentage 15 100 39,5
38

p = × ≈  1 

 9 maximumscore 4 
• De toenames zijn constant, dus er is sprake van lineaire stijging 2 

• De toename per interval is 3,6 0,72
5

=  1 

• De juiste schaalverdeling bij de roosterlijntjes op de  
verticale as: 0; 0,1; ...  1 

 
 10 maximumscore 4 

• De beginwaarde 38b =  1 

• De groeifactor per 4 °C temperatuurstijging is 5
38

 1 

• 
1
45 0,6

38
g  = ≈ 

 
(of nauwkeuriger) 2 

of 

• De beginwaarde 38b =  1 
• Voor groeifactor per jaar g geldt: 438 5g⋅ =  1 
• 0,6g ≈ (of nauwkeuriger) 2 
 
Opmerkingen 
− Als voor b een waarde afgelezen is in het interval [37,5; 38,5], hiervoor 

geen scorepunten in mindering brengen. 
− Als gewerkt is met een ander geschikt punt van de grafiek, hiervoor 

geen scorepunten in mindering brengen.  
 

 11 maximumscore 3 

• 3,60,74 (65 65 0,60 )
3,6wE = ⋅ − ⋅  2 

• Het antwoord: 11 1 
 

 12 maximumscore 4 

• 3,60,74 ( 0,60 )
3,6wE p p= ⋅ − ⋅  1 

• 0,206 ( 0,16)wE p p≈ ⋅ − ⋅  1 
• 0,206 0,84wE p≈ ⋅ ⋅  (of 0, 206 0,0327wE p p≈ ⋅ − ⋅ ) 1 
• 0,173wE p≈ ⋅  dus 0,17a ≈ (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-11-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Korfbal  
 

 13 maximumscore 4 

• De jongens voor het aanvalsvak kunnen op 
4
2
 
 
 

 manieren aangewezen 

worden  1 

• De meisjes voor het aanvalsvak kunnen op 
4
2
 
 
 

 manieren aangewezen 

worden  1 

• In totaal zijn er 
4 4
2 2
   

⋅   
   

 mogelijke opstellingen   1 

• Het antwoord: 36   1 
 

 14 maximumscore 3 

• Er zijn per poule 4 3
2
⋅

=  6 (of 
4

6
2
 

= 
 

) wedstrijden  2 

• In de eerste ronde zijn er in totaal 4 ⋅ 6 = 24 wedstrijden  1 
 
Opmerking 
Het aantal wedstrijden in een poule kan ook door uitschrijven worden 
bepaald. 
 

 15 maximumscore 5 
• Nederland en België kunnen op 2 manieren ingevuld worden  1 
• Voor de overige zes plaatsen van categorie A zijn er 6! manieren  1 
• Voor de acht plaatsen van categorie B zijn er 8! manieren   1 
• Het totaal aantal manieren is 2 6! 8!⋅ ⋅   1 
• Het antwoord: 58 060 800  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-11-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Gehoorschade 
 

 16 maximumscore 4 

• De vergelijking 0,35
16,3 73 100
t

+ =  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR opgelost kan worden 1 
• 0,236t ≈  uur 1 
• Het antwoord: (0, 236 60 )⋅ = 14 (minuten) (of nauwkeuriger) 1 
 

 17 maximumscore 3 
• Met c wordt de verschuiving van de grafiek van 1G  naar boven of 

beneden aangegeven 2 
• Aflezen in de grafiek bij bijvoorbeeld 3t =  geeft 6c =  1 
 
Opmerking 
Als voor c een waarde afgelezen is in het interval [5,5; 6,5], hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 

 18 maximumscore 4 
• De intensiteit wordt 5 keer ‘telkens de helft minder’ 1 

• De intensiteit wordt ( )51
2  keer zo groot 1 

• Dat is een groeifactor van 0,03125 1 
• De intensiteit neemt af met 97 (%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• De intensiteit wordt 5 keer ‘telkens de helft minder’ 1 
• Dat geeft als waarden 50%, 25%, 12,5%, 6,25% en 3,125% 2 
• De intensiteit neemt af met 97 (%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 19 maximumscore 4 
• Bij 75G =  geldt 31,6I =  1 
• De vergelijking ( 75)31,6 1, 259 3160G−⋅ =  moet opgelost worden 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 95 dB (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-11-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Mobiel bellen 
 

 20 maximumscore 7 
• Berekenen wanneer prepaid en abonnement evenveel kosten: bij 

9,95
0,15 66,3≈  belminuten 1 

• Prepaid is goedkoper bij maximaal 66 belminuten (per maand) 1 
• Een formule voor prepaid: 0,15preK m= ⋅  1 
• Een formule voor het abonnement, met 75m > : 

9,95 ( 75) 0,23abK m= + − ⋅  2 
• Berekenen wanneer prepaid en abonnement evenveel kosten:  

0,15 9,95 ( 75) 0,23m m⋅ = + − ⋅  geeft 91,3m ≈  1 
• Het antwoord: prepaid is ook goedkoper vanaf 92 belminuten (per 

maand) 1 

of 

• Berekenen wanneer prepaid en abonnement evenveel kosten: bij 
9,95
0,15 66,3≈  belminuten 1 

• Prepaid is goedkoper bij maximaal 66 belminuten (per maand) 1 
• Bij 75 belminuten kost prepaid € 11,25, dus prepaid kost dan € 1,30 

meer dan een abonnement 1 
• Voor elke belminuut na 75 minuten is prepaid (23 – 15 =) 8 cent 

goedkoper 1 

• Prepaid en abonnement kosten evenveel na 1,3075 91,25
0,08

+ =  minuten 2 

• Het antwoord: prepaid is ook goedkoper vanaf 92 belminuten (per 
maand) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

HA-1024-f-11-2-c.doc 11 lees verder ►►► 
 

of 

• Het tekenen van de grafiek van prepaid, bijvoorbeeld door de punten  
(0, 0) en (100, 15) 1 

• Het tekenen van het eerste deel van de grafiek van het abonnement 1 
• Het berekenen van een punt van het tweede deel van de grafiek van het 

abonnement, bijvoorbeeld bij 100m =  hoort 9,95 25 0,23 15,70A = + ⋅ =  
en het tekenen van het tweede deel van de grafiek van het abonnement 1 

• Voor het eerste snijpunt geldt 9,95
0,15 66,3m = ≈  1 

• Bij 75m =  betaal je bij prepaid 75 0,15 11,25⋅ = , dit is € 1,30 meer dan 
bij het abonnement; daarna betaal je € 0,08 minder per belminuut, dus 

het tweede snijpunt is 1,30 16,3
0,08

≈  belminuten na 75m =  2 

• Het antwoord: prepaid is goedkoper bij maximaal 66 belminuten (per 
maand) en ook bij minimaal 92 belminuten (per maand) 1 

 

 
 
Opmerkingen 
− Als de aantallen belminuten op een correcte manier bepaald zijn met 

behulp van inklemmen, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen.  

− Als de aantallen belminuten slechts gevonden zijn door aflezen, 
hiervoor 3 scorepunten in mindering brengen. 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito. 
 
 

einde  
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 HA-1024-a-10-1-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift HAVO 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. 
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 

 
Voor dit examen kunnen maximaal 82 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt 

afgetrokken tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel 
van die vraag kan worden gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten 

de Grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen 
doen de kandidaten er verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 

Een tenniswedstrijd 
 

 1 maximumscore 3 
• P(sterkste speler wint 10 keer) = 100,94  2 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,54 1 
 

 2 maximumscore 4 
• Van de eerste services mislukken er 36 van de 86 1 

• Dat is 36 100% 42%
86

⋅ ≈  1 

• Na de 36 mislukte eerste services lukken er 35 tweede services 1 

• Dat is 35 100% 97%
36

⋅ ≈  1 

 
 3 maximumscore 3 

• De kans is 0,58 0,82 0,42 0,97 0,80⋅ + ⋅ ⋅  2 
• Dit is (ongeveer) 0,80 1 

of 

• Het aantal punten is 0,82 50 0,80 35 ( 69)⋅ + ⋅ =  2 

• De kans is 69
86

 (of (ongeveer) 0,80) 1 

 
 4 maximumscore 4 

• Het aantal keren dat de eerste service mislukt, is binomiaal verdeeld 
met 9n =  en 0,42p =  1 

• P( 4) 1 P( 4)X X> = − ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,31 1 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 6 
• De percentages 61 en 39 bij de eerste service 1 
• De percentages 94 en 6 bij de tweede service 1 
• De percentages 69, 31, 49 en 51 1 
 
Voorbeeld van een schema 

tweede service gelukt

tweede service mislukt, punt Federer

eerste service mislukt

eerste service gelukt spel gaat door

punt Gonzalez

Gonzalez serveert

 77
127 (=0,61) punt Federer

punt Federer

punt Gonzalez 
 50
127 (=0,39)  47

50 (=0,94)

0,69

0,31

0,49

0,51

 3
50 (=0,06)  

 
• De kans is 0,61 0,31 0,39 0,94 0,51 0,39 0,06⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅  2 
• Dit is (ongeveer) 0,40 1 
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Vraag Antwoord Scores

China’s defensie-uitgaven 
 

 6 maximumscore 3 

• Van 1994 tot 1999 is de toename 56 37 3,8
5
−

=  miljard dollar per jaar 1 

• Van 1999 tot 2003 is de toename 4 ⋅ 3,8 = 15,2 miljard dollar 1 
• De defensie-uitgaven zouden in 2003 op 56 15,2 71+ ≈  miljard dollar 

zijn geschat 1 
 

 7 maximumscore 4 

• De groeifactor per vier jaar is 93
65

  1 

• De groeifactor per jaar is 
1
493 1,094

65
⎛ ⎞ ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

  2 

• Het jaarlijkse groeipercentage is 9,4 1 

of 

• 493 65 g= ⋅  1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• 1,094g ≈   1 
• Het jaarlijkse groeipercentage is 9,4 1 
 

 8 maximumscore 5 
• defensie-uitgavenlage schatting = 65 ⋅ 1,085t 1 
• defensie-uitgavenhoge schatting = 93 ⋅ 1,095t  1 
• Er moet gekeken worden voor welke (gehele) waarde van t de 

uitdrukking 93 ⋅ 1,095t – 65 ⋅ 1,085t voor het eerst groter is dan 50 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• Dit is het geval voor t = 6, dus in 2011 1 
 

 9 maximumscore 5 
• Aflezen van de gegevens 1994: 9,5% (of 9,4%) en  

2005: 7,2% (of 7,3%) 1 

• Het bnp in 1994 is 8 100 84
9,5

⋅ ≈  miljard dollar en het bnp in 2005 is 

29 100 403
7,2

⋅ ≈  miljard dollar 3 

• Het bnp is met 403 84 100% 380%
84
−

⋅ ≈  gestegen 1 
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Vraag Antwoord Scores

Gastransport 
 

 10 maximumscore 3 

• De vergelijking 185,5 94,5 5,5
30

T−
+ ⋅ =  moet worden opgelost 1 

• De beschrijving van de werkwijze met de GR 1 
• Het antwoord: 18 (°C) 1 

of 

• Het inzicht dat 18 94,5 0
30

T−
⋅ =  moet zijn 1 

• Er moet dan gelden 18 0T− =  1 
• Het antwoord: 18 (°C) 1 
 

 11 maximumscore 3 
• Het invullen van T = –12 in de formule 1 
• Dit geeft P = 100 1 
• Dan is de maximale capaciteit bereikt 1 
 
Opmerking  
Als uitsluitend een of meer temperaturen lager dan –12 °C zijn ingevuld, 
voor deze vraag maximaal 2 punten toekennen. 
 

 12 maximumscore 2 
• In totaal zijn er in deze periode 100 ⋅ 90 = 9000 winterdagen geweest 1 

• De kans is dus 21
9000

 (of ongeveer 0,002) 1 

 
Opmerking 
Als in het totaal aantal winterdagen 25 (of 24) schrikkeldagen zijn 
meegeteld, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores

13 maximumscore 3 

• De formule is te herleiden tot )18(
30

5,945,5 TP −⋅+=  1 

• Dit is te herleiden tot TP 15,37,565,5 −+=  1 
• a = –3,15 en b = 62,2 1 

of 

• 94,5
30

a = −  1 

• 185,5 94,5
30

b = + ⋅  1 

• a = –3,15 en b = 62,2 1 

of 

• De formule wordt bepaald door de punten (–12, 100) en (18; 5,5) 1 

• 5,5 100 3,15
18 12

a −
= = −

− −
 1 

• 100 3,15 12 62,2b = + ⋅− =  1 
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Vraag Antwoord Scores

Kogelwerende vesten 
 

 14 maximumscore 4 
• De kans dat de kogel doordringt bij 420 m/s, is 0,3 1 
• De kans dat een kogel niet doordringt, is 1 – 0,3 = 0,7  1 
• De kans dat er vijf kogels niet doordringen, is 0,75  1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,17 1 
 

 15 maximumscore 3 
• Het aantal series waarin geen enkele kogel door het vest dringt, is 

binomiaal verdeeld met n = 8 en p = 0,17 1 
• Beschrijven hoe deze kans (met de GR) berekend kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,11 1 
 

 16 maximumscore 2 
Het antwoord ‘beter’ met een uitleg als: het vest is beter als het vest bij een 
hogere snelheid de helft van de kogels tegenhoudt. 
 
Opmerking  
Als het antwoord ‘beter’ is gegeven zonder uitleg of met een onjuiste uitleg, 
voor deze vraag geen punten toekennen. 
 

 17 maximumscore 3 
• De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft na het invoeren van de 

linkergrens 360, een voldoende grote rechtergrens, het gemiddelde 350 
en de standaardafwijking 5,8 als antwoord 0,0423 2 

• Het antwoord: (ongeveer) 4% 1 
 

 18 maximumscore 4 
• Het invoeren van de linkergrens 480, de rechtergrens 500, het 

gemiddelde 490 en de standaardafwijking als variabele in de normale- 
verdelingsfunctie van de GR 1 

• Dit moet leiden tot 0,9 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• De standaardafwijking is (ongeveer) 6,1 1 

of 

• Van de kogels heeft 5% een snelheid kleiner dan 480 m/s 1 

• 480 490 0,05
s
−⎛ ⎞Φ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 1 

• 10 1,64
s

−
= −  (of 1,65− ) 1 

• De standaardafwijking is (ongeveer) 6,1 1 
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Vraag Antwoord Scores

Brandstofverbruik 
 

 19 maximumscore 3 

• Het brandstofverbruik per skm is 26 325 000
210 4500⋅

 2 

• Dit is ongeveer 27,86 gram (dus bijna 28 gram) 1 
 

 20 maximumscore 4 
• Het vliegtuig verbruikt 36 gram brandstof per skm 1 
• Het aantal skm is 524 9000 4 716 000⋅ =   1 
• De hoeveelheid brandstof is 4 716 000 36 169 776 000⋅ =  gram 1 
• Dat is ongeveer 170 000 kg 1 
 
Opmerking 
De afgelezen waarde mag hoogstens 0,5 gram afwijken. 
 

 21 maximumscore 4 
• Het vliegtuig verbruikt 33,5 gram brandstof per skm 1 
• De hoeveelheid brandstof is 4716000 33,5 157986000⋅ =  gram 1 

• De afname is 169776000 157986000 100%
169776000

−
⋅   1 

• Het antwoord: 6,9% 1 

of 

• Het vliegtuig verbruikt 33,5 gram brandstof per skm  1 
• Dat is 2,5 gram minder dan 36 gram 1 

• De besparing is 2,5 100%
36

⋅   1 

• Het antwoord: 6,9% 1 

Opmerking 
De afgelezen waarde mag hoogstens 0,5 gram afwijken. Als met een fout 
antwoord uit vraag 20 is doorgerekend, hiervoor geen punten aftrekken. 
 

 22 maximumscore 4 

• De vergelijking 
20,001 25 16500 38⋅ + ⋅ +

=
L L

L
 moet worden opgelost 1 

• De beschrijving van de werkwijze met de GR 1 
• De antwoorden: (ongeveer) 1426 km en 11 574 km 2 
 

 23 maximumscore 3 
• De beschrijving van de werkwijze met de GR om het minimum van B te 

vinden 2 
• Het antwoord: (ongeveer) 4062 km 1 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 

einde  HA-1024-a-10-1-c* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. 
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald. 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten 
      de Grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen  
      doen de kandidaten er verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 

Haaienpak 
 

 1 maximumscore 4 
• 59,0traditioneelI ≈ en 53,5haaienpakI ≈  2 

• Het percentage is 53,5 59,0 100 (%)
59,0
−

⋅  1 

• Het antwoord: (ongeveer) 9 (%) 1 
 

 2 maximumscore 4 
• De vergelijking 23,32 ⋅ v2,29 = 21,66 ⋅ v2,23 moet worden opgelost 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• De oplossing is v ≈ 0,29 (en v = 0) 1 
• Het antwoord: voor snelheden tot 0,29 (m/s) 1 
 

 3 maximumscore 6 

• 100 2,09 m/s
47,84

v = ≈  1 

• Bij deze snelheid is 112,13haaienpakI ≈  (N) 1 

• De vergelijking 2,2923,32 112,13v⋅ =  moet worden opgelost 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• De oplossing 1,9852 m/sv ≈  1 

• De tijd 100 50,37
1,9852

≈  (seconden) 1 

 
Opmerkingen 
Als er tussendoor is afgerond, maar het eindantwoord ligt in het interval 
[50,25 ; 50,51], hiervoor geen punten aftrekken. 
Als het eindantwoord correct op 1 decimaal nauwkeurig is afgerond, 
hiervoor geen punten aftrekken. 
Als voor v  de waarde 47,84 is ingevuld, maximaal 3 punten toekennen. 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

HA-1024-a-10-2-c 5 lees verder ►►►

Te zwaar voor je lengte? 
 

 4 maximumscore 3 
• De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft, na invoeren van een 

voldoende kleine linkergrens, de rechtergrens 70, het gemiddelde 79,6 
en standaardafwijking 11,2 als antwoord ongeveer 0,1957 2 

• Het antwoord: (ongeveer) 20 (%) 1 
 

 5 maximumscore 3 
• Het cumulatieve percentage is 95 1 
• In de inverse normale-verdelingsfunctie op de GR wordt ingevoerd: 

0,95, het gemiddelde 182,5 en de standaardafwijking 6,2 1 
• Het antwoord: 192,7 (of 193) cm 1 

of 

• In de normale-verdelingsfunctie op de GR wordt ingevoerd: een 
variabele linkergrens, een voldoende grote rechtergrens, het gemiddelde 
182,5 en de standaardafwijking 6,2 1 

• Het beschrijven van de werkwijze met de GR om met de waarde 0,05 de 
linkergrens te vinden 1 

• Het antwoord: 192,7 (of 193) cm 1 
 

 6 maximumscore 6 
• In de normale-verdelingsfunctie op de GR wordt ingevoerd: een 

voldoende kleine linkergrens, de rechtergrens 188, het gemiddelde 
182,5 en de standaardafwijking 6,2 1 

• Dit leidt tot een percentage van (ongeveer) 81 1 
• In de normale-verdelingsfunctie op de GR wordt ingevoerd: een 

voldoende kleine linkergrens, de rechtergrens 91, het gemiddelde 79,6 
en de standaardafwijking 11,2 1 

• Dit leidt tot een percentage van (ongeveer) 85 1 

• 85 1,05
81

V = ≈  1 

• Ja, hij heeft een normaal gewicht 1 
 
Opmerking 
Als er wordt gerekend met nauwkeuriger afgeronde percentages of met 
(bijvoorbeeld) de getallen 0,81 en 0,85, hiervoor geen punten aftrekken. 
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Vraag Antwoord Scores

HA-1024-a-10-2-c 6 lees verder ►►►

 7 maximumscore 3 
• De noemer van V is 50 1 
• De teller van V kan maximaal (vrijwel) 100 zijn 1 

• max
100 2
50

V = =  1 

 
Opmerking 
Om het maximum van V te bepalen moet voor de teller ten minste 99 zijn 
ingevuld: lagere waarden dan 99 dienen niet als ‘(vrijwel) 100’ gezien te 
worden. 
 

 8 maximumscore 4 
• Het kiezen van bijvoorbeeld een man met bijbehorend percentage 60 1 
• Het gewicht van die man is 82,44 1 
• De lengte van die man is 1,841 1 

• Er geldt 2
82,44 24,3
1,841

BMI = ≈  dus het is niet waar  1 

of 

• Het kiezen van bijvoorbeeld een man die zowel in lengte als in gewicht 
één standaardafwijking boven het gemiddelde ligt 1 

• Die man is 1,887 m (of 188,7 cm) lang en weegt 90,8 kg 2 

• Er geldt 2
90,8 25,5

1,887
BMI = ≈  dus het is niet waar  1 
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Gewicht ongeboren kind 
 

 9 maximumscore 4 

• De groeifactor per 10 weken is 1500
350

 1 

• De groeifactor per week is 
1

101500 1,157
350

⎛ ⎞ ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 2 

• Het groeipercentage per week is 15,7 1 

of 

• 101500 350 g= ⋅  1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• 1,157g ≈  1 
• Het groeipercentage per week is 15,7 1 
 

 10 maximumscore 3 

• Het gewicht is 12
350

1,16
 2 

• Het antwoord: (ongeveer) 59 (gram) 1 

of 

• 121,16 350g ⋅ =  1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 59 (gram) 1 
 
Opmerkingen 
Als er teruggerekend is met behulp van het antwoord van de vorige vraag 
met als antwoord ongeveer 61 (gram), hiervoor geen punten aftrekken. 
Als er gerekend wordt met 22 weken en 1500 gram, met als antwoord 
57 (gram), hiervoor geen punten aftrekken. 
 

 11 maximumscore 4 
• Het gewicht volgens de formule is (ongeveer) 1559 (gram) 2 

• Dit wijkt 1559 1500 100% 4%
1500
−

⋅ ≈  af 2 

 
 12 maximumscore 4 

• De vergelijking ( 20)
3200 300 3480

(1 63 0,69 )t− + =
+ ⋅

 moet worden opgelost 1 

• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• De oplossing: 44,83t ≈  1 
• Het antwoord: 4,83 7 34⋅ ≈  dagen later 1 
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HA-1024-a-10-2-c 8 lees verder ►►►

Dobbelspel 
 

 13 maximumscore 3 
• Frédérique gooit in de eerste en in de tweede ronde geen 6 1 

• 5 5 1P(in de 3e ronde een 6)
6 6 6

= ⋅ ⋅  en dit is ongeveer 0,116 2 

 
 14 maximumscore 4 

• Anne gooit in de eerste, of in de tweede of in de derde ronde een 6 1 

• 1 5 1 5 5 1P(Anne mag mee delen in de pot)
6 6 6 6 6 6

= + ⋅ + ⋅ ⋅  2 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,421 1 

of 

• P(Anne mag mee delen in de pot) 1 P(3 keer geen 6)= −  2 

• 5 5 5P(3 keer geen 6)
6 6 6

= ⋅ ⋅  1 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,421 1 
 

 15 maximumscore 5 

• P(2 keer gooien) 5 1 5
6 6 36

= ⋅ =  (of (ongeveer) 0,139) 1 

• P(3 keer gooien) 6 5 251
36 36 36

= − − =  (of (ongeveer) 0,694) 1 

• verwachtingswaarde 6 5 251 2 3
36 36 36

= ⋅ + ⋅ + ⋅   

(of 1 ⋅ 0,167 + 2 ⋅ 0,139 + 3 ⋅ 0,694) 2 
• Het antwoord: (ongeveer) 2,5 1 
 

 16 maximumscore 3 

• P(niemand gooit zes) = 
155

6
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 2 

• Het antwoord: 0,0649 1 
 

 17 maximumscore 4 
• Het aantal keer is binomiaal verdeeld met n = 45 en p = 0,065 1 
• P(meer dan 4 keer) = 1 − P(hoogstens 4 keer) 1 
• De berekening van deze kans met de GR 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,166  1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat als succeskans p een nauwkeuriger waarde genomen 
heeft dan de gegeven waarde 0,065, hiervoor geen punten in mindering 
brengen.
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HA-1024-a-10-2-c 9 lees verder ►►►

Drinkwater 
 

 18 maximumscore 4 
• Het vastrecht is 52,80 47,52 5,28− =  euro duurder geworden 1 

• Dat komt overeen met 5, 28 37,7
0,14

≈  m3 drinkwater 2 

• Het antwoord: vanaf (ongeveer) 38 (m3)  1 
of 
• Een formule voor 2006 is 2006 1,24 47,52B x= +  1 
• Een formule voor 2007 is 2007 1,10 52,80B x= +  1 
• Beschrijven hoe de vergelijking 2006 2007B B=  moet worden opgelost 1 
• Het antwoord: vanaf (ongeveer) 38 (m3) 1 
 

 19 maximumscore 5 
• Tarief 180 1,10 52,80⋅ +  1 
• Belasting en gemeentelijke belasting 180 0,149 36,10⋅ +  1 
• Dit geeft een totaal van 313,72 1 
• De btw erbij geeft 313,72 1,06 332,54⋅ ≈  (euro) 2 
 

 20 maximumscore 4 
• Geschikte punten aflezen: bijvoorbeeld (0; 1,0) en (6; 2,4) 1 

• 2,4 1,0 0,2
6 0
−

≈
−

 dus a = 0,2 2 

• 1,0b =  1 
 
Opmerking 
Als b = 1,2 is berekend, uitgaande van het punt (6; 2,4), hiervoor geen 
punten aftrekken. 
 

 21 maximumscore 3 
• Het totale verbruik in 2004 is 3 16⋅ miljoen = 48 miljoen (liter per dag) 1 
• Het aantal Nederlanders dat over een vaatwasmachine beschikt in 2004 

is ( 0,58 16⋅  miljoen =) 9,28 miljoen 1 

• Het gecorrigeerde verbruik is 48 miljoen 5,2
9,28 miljoen

≈  (liter per persoon per 

dag) 1 
of 
• Aflezen: verbruik is 3 (liter per persoon per dag) 1 

• Het gecorrigeerde verbruik is 3 5,2
0,58

≈  (liter per persoon per dag) 2 

Opmerking 
Als bij t = 9 de waarde van V met de formule van de vorige vraag is 
bepaald, hiervoor geen punten aftrekken. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar Cito. 
 

einde  HA-1024-a-10-2-c* 
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 923-1024-a-HA-1-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift HAVO 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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 923-1024-a-HA-1-c 2 lees verder ►►►

De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 85 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 

 
 

Autobanden 
 

 1 maximumscore 4 
• De diameter van de velg is 14 ⋅ 2,54 = 35,56 (cm) 1 
• De bandhoogte is 0,65 ⋅ 18,5 = 12,025 (cm) 1 
• De bandhoogte is tweemaal nodig 1 
• De diameter van de band is 35,56 + 2 ⋅ 12,025 = 59,61 (dus ongeveer 

60 cm) 1 
 

 2 maximumscore 4 
• Er zijn 8 bandbreedtes 1 
• Er zijn 4 verhoudingen 1 
• Er zijn 3 diameters 1 
• Het aantal bandenmaten is 8 ⋅ 4 ⋅ 3 = 96 1 
 
Opmerking 
Als de berekening 7 ⋅ 3 ⋅ 3 met als antwoord 63 is uitgevoerd, hiervoor 
maximaal 3 punten toekennen. 
 

 3 maximumscore 3 
• Bij een LI-getal toename van 100 naar 105 hoort een 

draagvermogentoename van 925 – 800 = 125 (kg) 1 
• Bij een LI-getal toename van 100 naar 103 hoort dus een 

draagvermogentoename van 1253 75
5

⋅ =  (kg) 1 

• Het draagvermogen is 800 + 75 = 875 (kg) 1 
 

Vraag Antwoord Scores

Pagina: 470Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag Antwoord Scores

923-1024-a-HA-1-c 5 lees verder ►►►

 4 maximumscore 4 
• Het gebruik van twee punten, bijvoorbeeld (100, 800) en (105, 925) 1 

• De groeifactor is 
1
5925 1,0295

800
⎛ ⎞ ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

  2 

• Het draagvermogen is 800 ⋅ 1,02953 ≈ 873 (kg) 1 

of 

• Het gebruik van twee punten, bijvoorbeeld (100, 800) en (105, 925) 1 
• De vergelijking 5800 925g⋅ =   1 
• g ≈ 1,0295 1 
• Het draagvermogen is 800 ⋅ 1,02953 ≈ 873 (kg) 1 
 

 5 maximumscore 5 
• De bandhoogte was 0,60 20,5 12,3⋅ =  (cm) 1 
• De bandhoogte wordt 0, 45 24,5 11,0⋅ ≈  (cm) 1 
• De diameter van de band was 16 2,54 2 12,3 65,24⋅ + ⋅ =  (cm) 1 
• De diameter van de grotere velgen is 65,24 2 11,0 43,24− ⋅ =  (cm) 1 

• Dat is 43,24 17
2,54

≈ (inch) 1 
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Vraag Antwoord Scores

923-1024-a-HA-1-c 6 lees verder ►►►

Hebben is schieten? 
 

 6 maximumscore 4 
• Tegenstanders: de trendlijn geeft aan dat hoe hoger het vuurwapenbezit 

is, hoe hoger het aantal sterfgevallen door vuurwapens 2 
• De voorstanders kunnen bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Finland 

vergelijken: in Finland meer vuurwapens maar minder sterfgevallen 
door vuurwapens 2 

 
 7 maximumscore 5 

• Nederland en de Verenigde Staten hebben respectievelijk 1 en 
13,6 sterfgevallen per 100 000 inwoners 2 

• Nederland heeft 16000000 1 160
100000

⋅ =  vuurwapensterfgevallen 1 

• De Verenigde Staten hebben 295000000 13,6 40120
100000

⋅ =  

vuurwapensterfgevallen  1 

• Er zijn in de Verenigde Staten dus 40120 251
160

≈  maal zo veel 

vuurwapensterfgevallen als in Nederland 1 
 
Opmerking 
De aflezingen mogen 0,3 afwijken van 1 en 13,6. 
 

 8 maximumscore 5 
• Aan de hand van een punt (bijvoorbeeld (20, 4)) op de trendlijn de 

evenredigheidsfactor 4 0,2
20

=  berekenen 1 

• Het verband: S = 0,2 ⋅ V 1 

• In Brazilië is 40000 100000 22,22
180000000

S = ⋅ ≈  1 

• In Brazilië is 22,22 111,1
0,2

V = =  1 

• Het aantal vuurwapens is dus 180000000 111,1 20
1000

⋅ ≈  miljoen 1 
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Vraag Antwoord Scores

923-1024-a-HA-1-c 7 lees verder ►►►

Motivatietest  

 9 maximumscore 3 

• 7,8 4,2 1,06
3,4
−

≈   1 

• Bas zit 1,06 keer de standaardafwijking onder het gemiddelde 1 
• Bas zit dus in categorie 3 1 

of 

• De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft na invoeren van een 
voldoende kleine linkergrens, de rechtergrens 4,2, het gemiddelde 7,8 
en de standaardafwijking 3,4 als antwoord 0,145 1 

• 14,5% is meer dan categorie 1+2, maar minder dan categorie 1+2+3 1 
• Bas zit dus in categorie 3 1 

Opmerking 
Wanneer als linkergrens 0 genomen is (met als uitkomst 0,134), hiervoor 
geen punten aftrekken. 

of 

• Grenzen van klasse 3 zijn 7,8 1,25 3,4 3,55− ⋅ =  en 7,8 0,75 3,4 5,25− ⋅ =  2 
• De score 4,2 ligt hiertussen, dus zit Bas in klasse 3 1 
 

 10 maximumscore 3 
• De grenzen zijn 12,05 en 13,75 1 
• De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft na invoeren van deze 

grenzen, het gemiddelde 7,8 en de standaardafwijking 3,4 als antwoord 
0,0656 1 

• Het antwoord: 6,6% 1 

of 

• De standaardnormale-verdelingsfunctie op de GR geeft na invoeren van 
de waarden 1,25 en 1,75 als antwoord 0,0656 2 

• Het antwoord: 6,6% 1 
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Vraag Antwoord Scores

923-1024-a-HA-1-c 8 lees verder ►►►

 11 maximumscore 4 
• In de normale-verdelingsfunctie op de GR wordt ingevoerd: een 

variabele linkergrens, een voldoende grote rechtergrens, het gemiddelde 
7,8 en de standaardafwijking 3,4 1 

• Dit moet leiden tot de waarde 0,20 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 10,7 1 

of 

• 80% van de scores zit onder de gevraagde score 1 
• Een uitleg hoe het gemiddelde 7,8, de standaardafwijking 3,4 en het 

getal 0,8 zijn gebruikt met de GR 2 
• Het antwoord: (ongeveer) 10,7 1 

 12 maximumscore 3 
• De kans dat je niet ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ scoort is 0,89 1 
• De kans dat niemand ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ scoort is 0,8925  1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,054 1 
 

 13 maximumscore 4 
• X (het aantal ‘zwak’ of ‘zeer zwak’) is binomiaal verdeeld met n = 25 

en p = 0,11 1 
• P(X ≥ 6) = 1 − P(X ≤ 5) 1 
• Beschrijven hoe met de GR de kans P(X ≤ 5) gevonden wordt  1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,05  1 
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Vraag Antwoord Scores

923-1024-a-HA-1-c 9 lees verder ►►►

Volumes 
 

 14 maximumscore 3 

• 6 1,5
4

r = =  1 

• V = 43 ⋅ (0,142 ⋅ 0,11,5 + 0,318 ⋅ 1,5 – 0,142)  1 
• Het antwoord: (ongeveer) 22 (liter) 1 
 

 15 maximumscore 3 
• a = b geeft r = 1 2 
• 0,142 ⋅ 0,11 + 0,318 ⋅ 1 – 0,142 = 0,1902, dus de formule wordt 

V = 0,1902 ⋅ a3  1 
 

 16 maximumscore 5 
• Voor het vierkante kussen geldt V = 0,1902 ⋅ 53 = 23,775 (liter) 1 
• De vergelijking 3,53 ⋅ (0,142 ⋅ 0,1r + 0,318 ⋅ r – 0,142) = 23,775 moet 

worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR wordt opgelost 1 
• De oplossing van de vergelijking: r ≈ 2,19  1 
• De lengte van het kussen is 2,19 ⋅ 3,5 ≈ 7,7 (dm) 1 
 

 17 maximumscore 4 

• De vergelijking 3 0,56 0,159 52
3,142 6
b −⎛ ⎞⋅ − =⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR wordt opgelost 1 
• De oplossing van de vergelijking is 8,0359…, dus b ≈ 8 (dm) 2 

of 

• 3 0,56 0,159 52
3,142 6
b −⎛ ⎞⋅ − =⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

 1 

• 0,5 0,159 0,24074...
18,852
b −

− ≈  1 

• 0,5 0,39974... 18,852b − = ⋅  1 
• b ≈ 8 (dm) 1 
 
 

 18 maximumscore 4 

• 3 7,55 0,159
3,142 5

xV −⎛ ⎞= ⋅ −⎜ ⎟⋅⎝ ⎠
 1 

• 
3 3

35 5 7,5 5 0,159
3,142 5 3,142 5

V x− ⋅
= + − ⋅

⋅ ⋅
 1 

• 7,957 39,800V x= − ⋅ +  2 
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923-1024-a-HA-1-c 10 lees verder ►►►

Datingshow 
 

 19 maximumscore 4 
• P(minstens één van de jongens kiest Maaike) =  

1 – P(geen enkele jongen kiest Maaike) 1 

• P(een jongen kiest Maaike niet) = 2
3

 1 

• P(geen enkele jongen kiest Maaike) = 
32

3
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (of 0,2963) 1 

• Het antwoord: 
32 191

3 27
⎛ ⎞− =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (of (ongeveer) 0,70) 1 

of 

• P(minstens één van de jongens kiest Maaike) =  
1 – P(geen enkele jongen kiest Maaike) 1 

• Het aantal jongens X is binomiaal verdeeld met n = 3 en p = 1
3

 1 

• Beschrijven hoe met de GR de kans P(X = 0) ≈ 0,2963 gevonden wordt  1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,70  1 
 

 20 maximumscore 3 
• De zes manieren: R-K,S-L,T-M ; R-K,S-M,T-L ; R-L,S-M,T-K ; 

 R-L,S-K,T-M ; R-M,S-K,T-L ; R-M,S-L,T-K 3 
 
Opmerkingen 
Voor iedere foutieve of vergeten mogelijkheid 1 punt aftrekken.  
Als de in de tekst genoemde mogelijkheid niet genoteerd is, hiervoor geen 
punten aftrekken. 
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Vraag Antwoord Scores

923-1024-a-HA-1-c 11 lees verder ►►►

 21 maximumscore 4 
• De verwachtingswaarde van het aantal stelletjes per show is 

156 423 144 60 1 2 3
729 729 729 729

⎛ ⎞⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

  2 

• Dat is 1 stelletje per show 1 
• De organisatie kan per show een bedrag van 1 4000 4000⋅ =  (euro) 

verwachten 1 

of 

• De organisatie is 0, 4000, 8000 of 12 000 euro kwijt 1 
• De verwachtingswaarde van het bedrag per show is 

156 423 144 60 4000 8000 12000
729 729 729 729

⎛ ⎞⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

  2 

• Dat is 4000 (euro) 1 
 

 22 maximumscore 4 
• In één show 1 stelletje en in de andere twee shows geen 1 

• De kans is 
2423 1563

729 729
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 2 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,08 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in 
het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  923-1024-a-HA-1-c* 
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 923-0142-a-HA-1-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift HAVO 

2009 
tijdvak 1 

 
 

oud programma wiskunde A1,2 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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 923-0142-a-HA-1-c 2 lees verder ►►►

De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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 923-0142-a-HA-1-c 3 lees verder ►►►

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 

Autobanden 
 

 1 maximumscore 4 
• De diameter van de velg is 14 ⋅ 2,54 = 35,56 (cm) 1 
• De bandhoogte is 0,65 ⋅ 18,5 = 12,025 (cm) 1 
• De bandhoogte is tweemaal nodig 1 
• De diameter van de band is 35,56 + 2 ⋅ 12,025 = 59,61 (dus ongeveer 

60 cm) 1 
 

 2 maximumscore 4 
• Er zijn 8 bandbreedtes 1 
• Er zijn 4 verhoudingen 1 
• Er zijn 3 diameters 1 
• Het aantal bandenmaten is 8 ⋅ 4 ⋅ 3 = 96 1 
 
Opmerking 
Als de berekening 7 ⋅ 3 ⋅ 3 met als antwoord 63 is uitgevoerd, hiervoor 
maximaal 3 punten toekennen. 
 

 3 maximumscore 4 
• Het gebruik van twee punten, bijvoorbeeld (100, 800) en (105, 925) 1 

• De groeifactor is 
1
5925 1,0295

800
⎛ ⎞ ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

  2 

• Het draagvermogen is 3800 1,0295 873 (kg)⋅ ≈  1 

of 

• Het gebruik van twee punten, bijvoorbeeld (100, 800) en (105, 925) 1 
• De vergelijking 5800 925g⋅ =   1 
• 1,0295g ≈  1 
• Het draagvermogen is 3800 1,0295 873 (kg)⋅ ≈  1 
 

 4 maximumscore 5 
• De bandhoogte was 0,60 20,5 12,3⋅ =  (cm) 1 
• De bandhoogte wordt 0, 45 24,5 11,0⋅ ≈  (cm) 1 
• De diameter van de band was 16 2,54 2 12,3 65,24⋅ + ⋅ = (cm) 1 
• De diameter van de grotere velgen is 65,24 2 11,0 43,24− ⋅ = (cm) 1 

• Dat is 43,24 17
2,54

≈ (inch) 1 

 

Vraag Antwoord Scores
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Schoolexamencijfer 
 

 5 maximumscore 4 
• Het gemiddelde voor de toetsen telt voor 80% mee 1 
• 0,20 ⋅ 6,90 = 1,38 en 0,80 ⋅ 6,00 = 4,80 2 
• Het gevraagde gemiddelde is 1,38 + 4,80 = 6,18 (of 6,2) 1 
 

 6 maximumscore 3 
• Johans gemiddelde wordt hoger en komt dichter bij het 

groepsgemiddelde te liggen 1 
• De spreiding in de cijfers wordt dus kleiner 1 
• Dus wordt de standaardafwijking kleiner 1 
 

 7 maximumscore 4 
• Bewering A is niet met zekerheid af te leiden, omdat niets bekend is 

over de spreiding van de laagste 25% tussen de cijfers 2 en 6 2 
• Bewering B is niet met zekerheid af te leiden, want het hoeft niet zo te 

zijn dat het laagste gemiddelde cijfer voor de toetsen en het laagste 
gemiddelde cijfer voor de PO’s door dezelfde leerling zijn behaald 2 

 
 8 maximumscore 4 

• In de normale-verdelingsfunctie op de GR wordt ingevoerd: een 
voldoende kleine linkergrens, de rechtergrens (5,5), het gemiddelde 
(6,2) en een variabele standaardafwijking 1 

• Dit moet leiden tot de waarde 0,22 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR om met de waarde 0,22 de 

standaardafwijking te vinden 1 
• Het antwoord: 0,91 (of 0,9) 1 
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Hebben is schieten? 
 

 9 maximumscore 5 
• Nederland en de Verenigde Staten hebben respectievelijk 1 en 

13,6 sterfgevallen per 100 000 inwoners 2 

• Nederland heeft 16000000 1 160
100000

⋅ =  vuurwapensterfgevallen 1 

• De Verenigde Staten hebben 295000000 13,6 40120
100000

⋅ =  

vuurwapensterfgevallen  1 

• Er zijn in de Verenigde Staten dus 40120 251
160

≈  maal zo veel 

vuurwapensterfgevallen als in Nederland 1 
 
Opmerking 
De aflezingen mogen 0,3 afwijken van 1 en 13,6. 
 

 10 maximumscore 5 
• Aan de hand van een punt (bijvoorbeeld (20, 4)) op de trendlijn de 

evenredigheidsfactor 4 0,2
20

=  berekenen 1 

• Het verband: S = 0,2 ⋅ V 1 

• In Brazilië is 40000 100000 22,22
180000000

S = ⋅ ≈  1 

• In Brazilië is 22,22 111,1
0,2

V = =  1 

• Het aantal vuurwapens is dus 180000000 111,1 20
1000

⋅ ≈  miljoen 1 
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923-0142-a-HA-1-c 7 lees verder ►►►

T-shirts 

 11 maximumscore 5 
• De vergelijking 

0,89 0,56 3 24500 18000 0,12 0,85 150 100 000q q q q q+ = − + +  moet worden 
opgelost 1 

• Beschrijven hoe met de GR de oplossingen gevonden kunnen worden 1 
• De oplossingen: q ≈ 10,190 en q ≈ 178,522 2 
• Er wordt winst gemaakt bij een productie van minstens 10 190 en 

hoogstens 178 522 T-shirts 1 
 

 12 maximumscore 6 
• 0,11 0,444005 10080TO' q q− −= +  2 
• 20,36 1,7 150TK' q q= − +  2 
• Beschrijven hoe met de GR de oplossing van de vergelijking 

0,11 0,44 24005 10080 0,36 1,7 150q q q q− −+ = − +  gevonden kan worden 1 
• Het antwoord: 102 040 T-shirts 1 
 

 13 maximumscore 4 
• Beschrijven hoe met de GR het minimum van 

3 20,12 0,85 150 100 000
1000

q q q
q

− + +
⋅

 gevonden kan worden 2 

• Het minimum ligt bij 75,889q ≈  dus bij 75 889 T-shirts (of 76q ≈  dus 
bij 76 000 T-shirts) 1 

• De minimale gemiddelde kosten zijn 2,09 dollar per T-shirt 1 
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923-0142-a-HA-1-c 8 lees verder ►►►

Datingshow 
 

 14 maximumscore 4 
• P(minstens één van de jongens kiest Maaike) =  

1 – P(geen enkele jongen kiest Maaike) 1 

• P(een jongen kiest Maaike niet) = 2
3

 1 

• P(geen enkele jongen kiest Maaike) = 
32

3
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (of 0,2963) 1 

• Het antwoord: 
32 191

3 27
⎛ ⎞− =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (of (ongeveer) 0,70) 1 

 
 15 maximumscore 3 

• De zes manieren: R-K,S-L,T-M ; R-K,S-M,T-L ; R-L,S-M,T-K ; 
 R-L,S-K,T-M ; R-M,S-K,T-L ; R-M,S-L,T-K 3 

 
Opmerkingen 
Voor iedere foutieve of vergeten mogelijkheid 1 punt aftrekken.  
Als de in de tekst genoemde mogelijkheid niet genoteerd is, hiervoor geen 
punten aftrekken. 
 

 16 maximumscore 4 
• De verwachtingswaarde van het aantal stelletjes per show is 

156 423 144 60 1 2 3
729 729 729 729

⎛ ⎞⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

  2 

• Dat is 1 stelletje per show 1 
• De organisatie kan per show een bedrag van 1 4000 4000⋅ =  (euro) 

verwachten 1 

of 

• De organisatie is 0, 4000, 8000 of 12 000 euro kwijt 1 
• De verwachtingswaarde van het bedrag per show is 

156 423 144 60 4000 8000 12000
729 729 729 729

⎛ ⎞⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

  2 

• Dat is 4000 (euro) 1 
 

 17 maximumscore 3 

• De kans op 0 stelletjes bij een show is 156
729

 1 

• Bij twee shows is die kans 
2156

729
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• Het antwoord: 0,05 (of 0,0458 of 5%) 1 
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Vraag Antwoord Scores

923-0142-a-HA-1-c 9 lees verder ►►►

Volumes 
 

 18 maximumscore 3 

• 6 1,5
4

r = =  1 

• V = 43 ⋅ (0,142 ⋅ 0,11,5 + 0,318 ⋅ 1,5 – 0,142)  1 
• Het antwoord: (ongeveer) 22 (liter) 1 
 

 19 maximumscore 5 
• Voor het vierkante kussen geldt V = 0,1902 ⋅ 53 = 23,775 (liter) 1 
• De vergelijking 3,53 ⋅ (0,142 ⋅ 0,1r + 0,318 ⋅ r – 0,142) = 23,775 moet 

worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR wordt opgelost 1 
• De oplossing van de vergelijking: r ≈ 2,19  1 
• De lengte van het kussen is 2,19 ⋅ 3,5 ≈ 7,7 (dm) 1 
 

 20 maximumscore 4 

• De vergelijking 3 0,56 0,159 52
3,142 6
b −⎛ ⎞⋅ − =⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR wordt opgelost 1 
• De oplossing van de vergelijking is 8,0359…, dus 8 (dm)b ≈  2 

of 

• 3 0,56 0,159 52
3,142 6
b −⎛ ⎞⋅ − =⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

 1 

• 0,5 0,159 0,24074...
18,852
b −

− ≈  1 

• 0,5 0,39974... 18,852b − = ⋅  1 
• 8 (dm)b ≈  1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  923-0142-a-HA-1-c* 
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 947-1024-a-HA-2-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift HAVO 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

Pagina: 488Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 947-1024-a-HA-2-c 3 lees verder ►►►

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 81 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Verf 

 
 1 maximumscore 3 

• De vergelijking 10 6712
d
⋅

=  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord is (ongeveer) 56 (micrometer) 1 
 

 2 maximumscore 5 

• 10 30 6
50huismerkR ⋅

= =  (m2/liter) 1 

• Prijs per m2 aangebrachte verf van huismerk: 21 3,50
6
=  (euro) 1 

• 10 40 8
50topmerkR ⋅

= =  (m2/liter) 1 

• Prijs per m2 aangebrachte verf van topmerk: 25 3,125
8
=  (euro) 1 

• De conclusie: het topmerk is goedkoper 1 

of 

• Het topmerk heeft 4
3  maal zo veel vaste stof als het huismerk 1 

• Met dezelfde hoeveelheid verf schilder je met het topmerk 4
3  maal zo 

veel oppervlak 1 
• Het topmerk zou dus 4

3  maal zo duur mogen zijn 1 
• Dat is 28 euro, maar het topmerk kost 25 euro en is dus goedkoper 2 
 
Opmerking 
Als de merken zijn vergeleken op basis van het aantal vierkante meters per 
euro en er een goede conclusie volgt, hiervoor geen punten in mindering 
brengen. 
 

 3 maximumscore 4 
• Om de maximale oppervlakte te berekenen moet het verliespercentage 5 

zijn 1 

• De vergelijking 10 702,5
35 (100 5)

A⋅ ⋅
=

⋅ −
 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord is (ongeveer) 12 m2 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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 4 maximumscore 4 
• 600 15 67 (100 )A p⋅ = ⋅ ⋅ −  1 
• 600 100500 1005A p⋅ = −  1 
• 167,5 1,675A p= −  1 
• a = –1,675 en b = 167,5  1 

of 

• Twee punten (p, A) bepalen die aan de gegeven vergelijking voldoen, 
bijvoorbeeld (5; 159,125) en (10; 150,75) 2 

• De richtingscoëfficiënt a van de lijn door deze twee punten is –1,675 1 
• De vergelijking van de lijn is 1,675 167,5A p= − +  dus b = 167,5 1 
 
Opmerking 
Als bij de tweede oplossingsvariant punten (p, A) bepaald zijn met  
p-waarden kleiner dan 5 of groter dan 10, hiervoor geen punten in 
mindering brengen. 
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Comfort Class 
 

 5 maximumscore 4 
• Opbrengst bij 41 rijen (van 7 stoelen): 41 ⋅ 7 ⋅ 229 = 65 723 (euro) 1 

• Aantal rijen bij 84 cm ruimte is ( 76 41
84

⋅ ≈ ) 37 1 

• Opbrengst bij 37 rijen (van 7 stoelen): 37 ⋅ 7 ⋅ (229 + 49) = 72 002 (euro) 1 
• Extra opbrengst: 72 002 – 65 723 = 6279 (euro) 1 
 

 6 maximumscore 4 
• Opbrengst bij 17 rijen van 7 stoelen: 17 ⋅ 7 ⋅ 229 = 27 251 (euro) 1 
• Opbrengst bij 10 rijen (met 84 cm ruimte) van 7 stoelen:  

10 ⋅ 7 ⋅ 278 = 19 460 (euro) 1 
• Opbrengst van de 4 rijen van 6 stoelen minstens:  

27 251 – 19 460 = 7791 (euro) 1 

• De ticketprijs moet minstens 7791 324,63
24

≈  (of 325) (euro) zijn 1 

 
 7 maximumscore 4 

• Het betreft mensen met een reikdiepte groter dan 76 cm 1 
• Het invoeren van de linkergrens 76, een voldoend grote rechtergrens, 

het gemiddelde 76,6 en de standaardafwijking 5,0 in de normale-
verdelingsfunctie van de GR 1 

• De uitkomst: (ongeveer) 0,55 1 
• 55% van de betreffende leeftijdscategorie zit niet gerieflijk 1 
 

 8 maximumscore 4 
• Het invoeren van de linkergrens 170,6, een voldoend grote 

rechtergrens, het gemiddelde 161,1 en een variabele standaardafwijking 
in de normale-verdelingsfunctie van de GR 1 

• Het beschrijven van de werkwijze met de GR om met de waarde 0,10 de 
standaardafwijking te vinden 1 

• De uitkomst: (ongeveer) 7,4128… 1 
• Het antwoord: 7,4 (cm) (of 74 mm) 1 

of 

• Het invoeren van 0,90, het gemiddelde 161,1 en een variabele 
standaardafwijking in de inverse normale-verdelingsfunctie van de GR 1 

• Dit moet leiden tot de waarde 170,6 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• Het antwoord: 7,4 (cm) (of 74 mm) 1 
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Geursorteerproef 
 

 9 maximumscore 3 
• In elke rij zijn er 7! mogelijkheden 1 
• 7! 7!⋅  1 
• Het antwoord 25 401 600 1 
 

 10 maximumscore 4 
• De hond wordt afgekeurd als hij niet tweemaal A aanwijst  1 
• De kans is 1 P(beide rijen A)−  1 
• 1 1

7 7P(beide rijen A) = ⋅  1 

• 1 – P(beide rijen A) 0,9759≈  (dus ongeveer 0,98) of 1 1
7 71 0,9759...− ⋅ =  

(dus ongeveer 0,98) 1 
 

 11 maximumscore 4 
• 1 1

7 7P(beide rijen A) = ⋅  en 1 1
6 6P(daarna beide rijen X) = ⋅  2 

• 1 1 1 1
7 7 6 6⋅ ⋅ ⋅  1 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,0006 1 

of 

• P(beide rijen A) 1 0,98= −  en 1 1
6 6P(daarna beide rijen X) = ⋅  2 

• 1 1
6 60,02 ⋅ ⋅  1 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,0006 1 
 

 12 maximumscore 2 
• 10

36114 32⋅ ≈  keer 2 
 

 13 maximumscore 4 
• Het is een binomiale verdeling met 114n =  en 10

36p =  1 
• P( 45) 1 P( 44)X X≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe het antwoord met de GR gevonden kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,005 1 
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Sparen 
 

 14 maximumscore 3 
• De groeifactor per jaar is 1,0275 1 
• De groeifactor per dag is 

1
365( )1,0275  1 

• Het antwoord is 1,000074328 1 

of 

• De groeifactor per jaar is 3651,000074328  1 
• De uitkomst: 1,0275 1 
• Dat betekent 2,75% rente per jaar 1 
 

 15 maximumscore 3 
• Over het bedrag wordt 22 dagen rente berekend 1 
• Na 22 dagen heeft deze persoon 2212 500 1,000074328⋅  (euro) 1 
• Het saldo is dan 12 520,46 (euro) 1 
 

 16 maximumscore 4 
• Bij de gewone internetspaarrekening is het bedrag 11 162,62 (euro) 1 
• Bij de internetspaarrekening met opnamekosten is het saldo 11 699,13 

(euro) voordat de opnamekosten eraf gaan 1 
• Daar gaan opnamekosten van 116,99 (euro) af 1 
• Het netto bedrag bij de internetspaarrekening met opnamekosten is 

11 582,14 (euro) 1 
 

 17 maximumscore 5 
• De vergelijking 10000 1,02 9900 1,03t t⋅ = ⋅  dient te worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking (bijvoorbeeld met de GR) kan 

worden opgelost 1 
• De uitkomst is (ongeveer) 1,03 1 
• Dat is 0,03 365 11⋅ ≈  dagen langer dan een jaar 2 
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Spelletje 
 

 18 maximumscore 3 

• 
32 1P(10,10,1,10)

3 3
⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 1 

• Een opbrengst van 31 euro kan op 4 manieren 1 

• De kans op een opbrengst van 31 euro is 8 324 ( 0,3951)
81 81
⋅ = ≈  1 

of 

• Het aantal keer 10 is binomiaal verdeeld met 4n =  en 2
3

p =  1 

• Een uitleg hoe de kans P( 3)X = berekend kan worden met de GR 1 
• Het antwoord: 0,3951 1 
 

 19 maximumscore 5 

•  32 24 8 1 65 16P(10 euro winst) 1 1
81 81 81 81 81 81

⎛ ⎞= − + + + = − =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 2 

• De winstverwachting is 16 32 24 8 110 1 8 17 26
81 81 81 81 81
⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅  2 

• Het antwoord: –2 (euro) (of 2 euro verlies)  1 

of 

• 
42 16P(10 euro winst) P(10,10,10,10)

3 81
⎛ ⎞= = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 2 

• De winstverwachting is 16 32 24 8 110 1 8 17 26
81 81 81 81 81
⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅  2 

• Het antwoord: –2 (euro) (of 2 euro verlies)  1 

Opmerking 
Als het antwoord als gevolg van tussentijds afronden niet exact –2 (euro) 
(of 2 euro verlies) is, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
 

 20 maximumscore 4 
• Het aantal keer 17 euro verlies is binomiaal verdeeld met 50n =  en 

8
81

p =  1 

• P( 11) 1 P( 10)X X≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe het antwoord met de GR gevonden kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,009 1 
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 21 maximumscore 5 
• Als A het aantal keer met opbrengst 40 euro is, dan is 36 – A het aantal 

keer dat de opbrengst 22 euro is 1 
• De totale opbrengst is dan: 40 (36 ) 22 1080A A⋅ + − ⋅ =  1 
• Haakjes wegwerken in deze vergelijking geeft: 18 792 1080A⋅ + =  1 
• Het oplossen van deze vergelijking 1 
• Het antwoord: 16 keer  1 

of 

• De opbrengst is in ieder geval 36 22 792⋅ =  euro 1 
• Deze opbrengst kan nog verhoogd worden door A keer een opbrengst 

van 40 euro te hebben in plaats van 22 euro; deze meeropbrengst is dan 
(40 22) 18A A⋅ − = ⋅  1 

• Omdat de totale opbrengst 1080 euro was, geldt er: 18 792 1080A⋅ + =  1 
• Het oplossen van deze vergelijking 1 
• Het antwoord: 16 keer  1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  947-1024-a-HA-2-c* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 81 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Verf 

 
 1 maximumscore 3 

• De vergelijking 10 6712
d
⋅

=  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord is (ongeveer) 56 (micrometer) 1 
 

 2 maximumscore 5 

• 10 30 6
50huismerkR ⋅

= =  (m2/liter) 1 

• Prijs per m2 aangebrachte verf van huismerk: 21 3,50
6
=  (euro) 1 

• 10 40 8
50topmerkR ⋅

= =  (m2/liter) 1 

• Prijs per m2 aangebrachte verf van topmerk: 25 3,125
8
=  (euro) 1 

• De conclusie: het topmerk is goedkoper 1 

of 

• Het topmerk heeft 4
3  maal zo veel vaste stof als het huismerk 1 

• Met dezelfde hoeveelheid verf schilder je met het topmerk 4
3  maal zo 

veel oppervlak 1 
• Het topmerk zou dus 4

3  maal zo duur mogen zijn 1 
• Dat is 28 euro, maar het topmerk kost 25 euro en is dus goedkoper 2 
 
Opmerking 
Als de merken zijn vergeleken op basis van het aantal vierkante meters per 
euro en er een goede conclusie volgt, hiervoor geen punten in mindering 
brengen. 
 

 3 maximumscore 4 
• Om de maximale oppervlakte te berekenen moet het verliespercentage 5 

zijn 1 

• De vergelijking 10 702,5
35 (100 5)

A⋅ ⋅
=

⋅ −
 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord is (ongeveer) 12 m2 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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 4 maximumscore 4 
• 600 15 67 (100 )A p⋅ = ⋅ ⋅ −  1 
• 600 100500 1005A p⋅ = −  1 
• 167,5 1,675A p= −  1 
• a = –1,675 en b = 167,5  1 

of 

• Twee punten (p, A) bepalen die aan de gegeven vergelijking voldoen, 
bijvoorbeeld (5; 159,125) en (10; 150,75) 2 

• De richtingscoëfficiënt a van de lijn door deze twee punten is –1,675 1 
• De vergelijking van de lijn is 1,675 167,5A p= − +  dus b = 167,5 1 
 
Opmerking 
Als bij de tweede oplossingsvariant punten (p, A) bepaald zijn met  
p-waarden kleiner dan 5 of groter dan 10, hiervoor geen punten in 
mindering brengen. 
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Comfort Class 
 

 5 maximumscore 4 
• Opbrengst bij 41 rijen (van 7 stoelen): 41 ⋅ 7 ⋅ 229 = 65 723 (euro) 1 

• Aantal rijen bij 84 cm ruimte is ( 76 41
84

⋅ ≈ ) 37 1 

• Opbrengst bij 37 rijen (van 7 stoelen): 37 ⋅ 7 ⋅ (229 + 49) = 72 002 (euro) 1 
• Extra opbrengst: 72 002 – 65 723 = 6279 (euro) 1 
 

 6 maximumscore 4 
• Opbrengst bij 17 rijen van 7 stoelen: 17 ⋅ 7 ⋅ 229 = 27 251 (euro) 1 
• Opbrengst bij 10 rijen (met 84 cm ruimte) van 7 stoelen:  

10 ⋅ 7 ⋅ 278 = 19 460 (euro) 1 
• Opbrengst van de 4 rijen van 6 stoelen minstens:  

27 251 – 19 460 = 7791 (euro) 1 

• De ticketprijs moet minstens 7791 324,63
24

≈  (of 325) (euro) zijn 1 

 
 7 maximumscore 4 

• Het betreft mensen met een reikdiepte groter dan 76 cm 1 
• Het invoeren van de linkergrens 76, een voldoend grote rechtergrens, 

het gemiddelde 76,6 en de standaardafwijking 5,0 in de normale-
verdelingsfunctie van de GR 1 

• De uitkomst: (ongeveer) 0,55 1 
• 55% van de betreffende leeftijdscategorie zit niet gerieflijk 1 
 

 8 maximumscore 4 
• Het invoeren van de linkergrens 170,6, een voldoend grote 

rechtergrens, het gemiddelde 161,1 en een variabele standaardafwijking 
in de normale-verdelingsfunctie van de GR 1 

• Het beschrijven van de werkwijze met de GR om met de waarde 0,10 de 
standaardafwijking te vinden 1 

• De uitkomst: (ongeveer) 7,4128… 1 
• Het antwoord: 7,4 (cm) (of 74 mm) 1 

of 

• Het invoeren van 0,90, het gemiddelde 161,1 en een variabele 
standaardafwijking in de inverse normale-verdelingsfunctie van de GR 1 

• Dit moet leiden tot de waarde 170,6 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• Het antwoord: 7,4 (cm) (of 74 mm) 1 
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Vraag Antwoord Scores

947-1024-a-HA-2-c 7 lees verder ►►►

Geursorteerproef 
 

 9 maximumscore 3 
• In elke rij zijn er 7! mogelijkheden 1 
• 7! 7!⋅  1 
• Het antwoord 25 401 600 1 
 

 10 maximumscore 4 
• De hond wordt afgekeurd als hij niet tweemaal A aanwijst  1 
• De kans is 1 P(beide rijen A)−  1 
• 1 1

7 7P(beide rijen A) = ⋅  1 

• 1 – P(beide rijen A) 0,9759≈  (dus ongeveer 0,98) of 1 1
7 71 0,9759...− ⋅ =  

(dus ongeveer 0,98) 1 
 

 11 maximumscore 4 
• 1 1

7 7P(beide rijen A) = ⋅  en 1 1
6 6P(daarna beide rijen X) = ⋅  2 

• 1 1 1 1
7 7 6 6⋅ ⋅ ⋅  1 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,0006 1 

of 

• P(beide rijen A) 1 0,98= −  en 1 1
6 6P(daarna beide rijen X) = ⋅  2 

• 1 1
6 60,02 ⋅ ⋅  1 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,0006 1 
 

 12 maximumscore 2 
• 10

36114 32⋅ ≈  keer 2 
 

 13 maximumscore 4 
• Het is een binomiale verdeling met 114n =  en 10

36p =  1 
• P( 45) 1 P( 44)X X≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe het antwoord met de GR gevonden kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,005 1 
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Vraag Antwoord Scores

947-1024-a-HA-2-c 8 lees verder ►►►

Sparen 
 

 14 maximumscore 3 
• De groeifactor per jaar is 1,0275 1 
• De groeifactor per dag is 

1
365( )1,0275  1 

• Het antwoord is 1,000074328 1 

of 

• De groeifactor per jaar is 3651,000074328  1 
• De uitkomst: 1,0275 1 
• Dat betekent 2,75% rente per jaar 1 
 

 15 maximumscore 3 
• Over het bedrag wordt 22 dagen rente berekend 1 
• Na 22 dagen heeft deze persoon 2212 500 1,000074328⋅  (euro) 1 
• Het saldo is dan 12 520,46 (euro) 1 
 

 16 maximumscore 4 
• Bij de gewone internetspaarrekening is het bedrag 11 162,62 (euro) 1 
• Bij de internetspaarrekening met opnamekosten is het saldo 11 699,13 

(euro) voordat de opnamekosten eraf gaan 1 
• Daar gaan opnamekosten van 116,99 (euro) af 1 
• Het netto bedrag bij de internetspaarrekening met opnamekosten is 

11 582,14 (euro) 1 
 

 17 maximumscore 5 
• De vergelijking 10000 1,02 9900 1,03t t⋅ = ⋅  dient te worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking (bijvoorbeeld met de GR) kan 

worden opgelost 1 
• De uitkomst is (ongeveer) 1,03 1 
• Dat is 0,03 365 11⋅ ≈  dagen langer dan een jaar 2 
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Vraag Antwoord Scores

947-1024-a-HA-2-c 9 lees verder ►►►

Spelletje 
 

 18 maximumscore 3 

• 
32 1P(10,10,1,10)

3 3
⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 1 

• Een opbrengst van 31 euro kan op 4 manieren 1 

• De kans op een opbrengst van 31 euro is 8 324 ( 0,3951)
81 81
⋅ = ≈  1 

of 

• Het aantal keer 10 is binomiaal verdeeld met 4n =  en 2
3

p =  1 

• Een uitleg hoe de kans P( 3)X = berekend kan worden met de GR 1 
• Het antwoord: 0,3951 1 
 

 19 maximumscore 5 

•  32 24 8 1 65 16P(10 euro winst) 1 1
81 81 81 81 81 81

⎛ ⎞= − + + + = − =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 2 

• De winstverwachting is 16 32 24 8 110 1 8 17 26
81 81 81 81 81
⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅  2 

• Het antwoord: –2 (euro) (of 2 euro verlies)  1 

of 

• 
42 16P(10 euro winst) P(10,10,10,10)

3 81
⎛ ⎞= = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 2 

• De winstverwachting is 16 32 24 8 110 1 8 17 26
81 81 81 81 81
⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅  2 

• Het antwoord: –2 (euro) (of 2 euro verlies)  1 

Opmerking 
Als het antwoord als gevolg van tussentijds afronden niet exact –2 (euro) 
(of 2 euro verlies) is, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
 

 20 maximumscore 4 
• Het aantal keer 17 euro verlies is binomiaal verdeeld met 50n =  en 

8
81

p =  1 

• P( 11) 1 P( 10)X X≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe het antwoord met de GR gevonden kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,009 1 
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Vraag Antwoord Scores

947-1024-a-HA-2-c 10 lees verder ►►►

 21 maximumscore 5 
• Als A het aantal keer met opbrengst 40 euro is, dan is 36 – A het aantal 

keer dat de opbrengst 22 euro is 1 
• De totale opbrengst is dan: 40 (36 ) 22 1080A A⋅ + − ⋅ =  1 
• Haakjes wegwerken in deze vergelijking geeft: 18 792 1080A⋅ + =  1 
• Het oplossen van deze vergelijking 1 
• Het antwoord: 16 keer  1 

of 

• De opbrengst is in ieder geval 36 22 792⋅ =  euro 1 
• Deze opbrengst kan nog verhoogd worden door A keer een opbrengst 

van 40 euro te hebben in plaats van 22 euro; deze meeropbrengst is dan 
(40 22) 18A A⋅ − = ⋅  1 

• Omdat de totale opbrengst 1080 euro was, geldt er: 18 792 1080A⋅ + =  1 
• Het oplossen van deze vergelijking 1 
• Het antwoord: 16 keer  1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  947-1024-a-HA-2-c* 
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 800023-1-052c 1 lees verder 

Correctievoorschrift HAVO 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A1,2 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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 800023-1-052c 2 lees verder 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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 800023-1-052c 3 lees verder 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 80 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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 800023-1-052c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Suikerbieten 

 
 1 maximumscore 3 

• In 2003 is er ongeveer 97 mm en in 2004 is er ongeveer 170 mm regen 
gevallen 1 

• De toename is 170 97 100% 75%
97
−

⋅ ≈  2 

 
Opmerking 
De afgelezen getallen mogen niet meer dan 2 afwijken van de 
bovenstaande. 
 

 2 maximumscore 3 
• De oogst in de jaren 1997 tot en met 2004 was achtereenvolgens 

ongeveer 90 000, 202 000, 290 000, 175 000, 63 000, 263 000, 298 000 
en 237 000 ton 2 

• Het gemiddelde is 1618000 202000
8

≈  ton 1 

 
Opmerking 
De afgelezen getallen mogen niet meer dan 5000 afwijken van de 
bovenstaande. 
 

 3 maximumscore 4 
• De vergelijking –39,5N 2 + 9450N – 245 000 = 150 000 moet worden 

opgelost 1 
• Beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• De antwoorden (ongeveer) 54 en (ongeveer) 185 mm 1 
• Als er tussen 54 en 185 mm neerslag valt, moet de fabriek 

uitzendkrachten inhuren 1 
 

 4 maximumscore 5 
• S' = –79N + 9450 2 
• De vergelijking –79N + 9450 = 0 moet worden opgelost 1 

• De oplossing N = 9450
79

 1 

• Het antwoord is (ongeveer) 120 mm 1 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Citotoets 
 

 5 maximumscore 4 
• Zijn totale score is 79 + 51 + 27 = 157  1 

• 157500 50 539,25
200

+ ⋅ =  2 

• Zijn standaardscore is dus 539 1 
 

 6 maximumscore 5 
• Gericht proberen en de resultaten bijvoorbeeld in een tabel zetten als 3 
 
aantal goed bij Taal  76  77  78  79  80  81 
totaal aantal goed  161  162  163  164  165  166 
standaardscore  540,25  540,5  540,75  541  541,25  541,5 

 
• Bij 76 of 81 goed wordt er niet afgerond op 541 1 
• Arno kan dus 77, 78, 79 of 80 opgaven goed hebben gehad 1 
 
of 

• Onderzocht moet worden voor welke x geldt dat 85500 50
200

x+
+ ⋅  

afgerond 541 oplevert 2 
• Beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• Bij 76 of 81 goed wordt er niet afgerond op 541 1 
• Arno kan dus 77, 78, 79 of 80 opgaven goed hebben gehad 1 
 
Opmerking 
Als alleen het antwoord 79 gegeven wordt, hiervoor maximaal 
2 scorepunten toekennen. 
 

 7 maximumscore 4 
• Anneke’s score zit nagenoeg 1 standaardafwijking links van het 

gemiddelde 2 
• Haar percentielscore is dus 16% 2 
of 
• Berekend moet worden: P(X ≤ 21 ⎜ μ = 27,6 en σ = 6,6)  

(of P(X ≤ 21,5 ⎜ μ = 27,6 en σ = 6,6))  1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR gevonden kan worden 1 
• De kans is (ongeveer) 0,159 (of 0,178) 1 
• De percentielscore is 16 (of 15,9) (of 18 (of 17,8)) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 8 maximumscore 4 
• Het invoeren van een voldoende kleine linkergrens, de rechtergrens 48 

(of 48,5), de standaardafwijking 8,4 en het gemiddelde als variabele in 
de normale-verdelingsfunctie van de GR 1 

• Het omzetten van 59% in 0,59 1 
• Beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• Het gemiddelde is 46 1 
of 
• P(X ≤ 48) = 0,59 1 
• z ≈ 0,23 1 

• 48 μ 0,23
8,4
−

≈  1 

• μ ≈ 46 1 
 

 9 maximumscore 5 
• Het vinden van de benodigde getallen: kleinste waarde 505 (of 506), 

eerste kwartiel 529 (of 528), mediaan 536, derde kwartiel 543 (of 542) 
en grootste waarde 550 3 

• De boxplot 2 
 
 

Olie 
 

 10 maximumscore 3 

• De berekening 20071000 159
293000000

⋅   2 

• Het antwoord is (ongeveer) 11 liter per inwoner per dag 1 
 

 11 maximumscore 3 

• De berekening 1147700000000
41 365⋅

  2 

• Het antwoord is (ongeveer) 77 miljoen vaten per dag 1 
 
Opmerking 
Wanneer in de berekening rekening is gehouden met schrikkeljaren, dit 
natuurlijk goed rekenen. 
 

 12 maximumscore 3 
• De consumptie is toegenomen in deze periode 1 
• Omdat de verhouding constant is, moeten de reserves zijn toegenomen 2 
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Vraag Antwoord Scores 

 13 maximumscore 4 
• De vergelijking 28,29n + 0,27n2 = 1147,7 moet worden opgelost 2 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• Het antwoord: n ≈ 31,2 jaar (of 31 jaar) (na 2003) 1 
 
Opmerking 
Wanneer het antwoord 32 jaar wordt gegeven, met de verklaring dat het na 
31 jaar nog niet, maar pas na 32 hele jaren zover is, dit ook goed rekenen. 
 

 14 maximumscore 4 
• De vergelijking 106,1 12,2g⋅ =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking algebraïsch of met de GR opgelost 

kan worden 1 
• 1,072g ≈  1 
• Het jaarlijkse groeipercentage is dan 7,2% 1 
of 
• De groeifactor voor 10 jaar is 2 1 
• De groeifactor voor één jaar is dan 

1
102   1 

• Dat is ongeveer 1,072 1 
• Het jaarlijkse groeipercentage is dan 7,2% 1 
 

 15 maximumscore 5 
• De reserves zijn gelijk aan 1147,7 + 15,8n 2 
• De vergelijking 1450,43 ⋅ (1,0197n – 1) = 1147,7 + 15,8n moet worden 

opgelost 1 
• Beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• Het antwoord n ≈ 41,4 jaar (of 41 jaar) (na 2003) 1 
 
Opmerking 
Wanneer het antwoord 42 jaar wordt gegeven, met de verklaring dat het na 
41 jaar nog niet, maar pas na 42 hele jaren zover is, dit ook goed rekenen. 
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Vraag Antwoord Scores 

Niemand ontkomt aan de bril 
 

 16 maximumscore 3 
• Er komen 53,3 – 29,2 = 24,1% brildragers bij  1 
• Er gaan 13,3 – 10,0 = 3,3% contactlensdragers af 1 
• Er komen dus 24,1 – 3,3 = 20,8% gebruikers van een 

gezichtshulpmiddel bij 1 
of 
• Tussen 30 en 40 jaar gebruiken 13,3 + 29,2 = 42,5% mensen een 

gezichtshulpmiddel 1 
• Tussen 40 en 50 jaar gebruiken 10,0 + 53,3 = 63,3% mensen een 

gezichtshulpmiddel 1 
• Er komen dus 63,3 – 42,5 = 20,8% gebruikers van een 

gezichtshulpmiddel bij 1 
 

 17 maximumscore 5 
• In de leeftijdscategorie ‘20 tot 30 jaar’ heeft 15,0 + 25,8 = 40,8% een 

gezichtshulpmiddel 1 
• 40,8% van 1 962 279 is (ongeveer) 800 610 mensen 1 
• In de leeftijdscategorie ‘30 tot 40 jaar’ heeft 13,3 + 29,2 = 42,5% een 

gezichtshulpmiddel 1 
• 42,5% van 2 505 504 is (ongeveer) 1 064 839 mensen 1 
• Er zijn ongeveer (1 064 839 – 800 610 ≈) 264 200 meer mensen met een 

gezichtshulpmiddel 1 
 

 18 maximumscore 3 
• P(leerling heeft geen gezichtshulpmiddel nodig) = 0,95 1 
• P(alle 50 leerlingen hebben geen gezichtshulpmiddel nodig) = 0,9550 1 
• Het antwoord is (ongeveer) 0,08 1 
 

 19 maximumscore 3 
• Op elk van de zes plaatsen kun je steeds kiezen uit vier soorten 

openingen 1 
• Het aantal verschillende rijen is 46  1 
• Het antwoord is 4096 1 
 

 20 maximumscore 3 

• Er zijn 
6
2
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 verschillende rijen mogelijk 2 

• Het antwoord is 15 1 
 
Opmerking 
Als door systematisch uitschrijven van de mogelijkheden het antwoord 15 
wordt gevonden, hiervoor de maximumscore toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 21 maximumscore 4 

• De kans om de opening goed te raden is 1
4

 en de kans om de opening 

fout te raden is 3
4

 1 

• Bram raadt het vier keer goed en de vijfde keer fout 1 

• De kans is dus 
41 3

4 4
⎛ ⎞ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• Het antwoord is (ongeveer) 0,003 1 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  800023-1-052c* 

Pagina: 515Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800047-2-052c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift HAVO 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A1,2 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 85 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen is/zijn de volgende vakspecifieke regel(s) vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 

Ei 
 

 1 maximumscore 3 
• Het aantal mogelijke codes bij nummer pluimveebedrijf is 49 10⋅  1 
• Het aantal verschillende IKB-codes is 44 4 9 10 100⋅ ⋅ ⋅ ⋅  1 
• Het antwoord: 144 000 000 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Het gemiddelde van 61,0 ligt in klasse M 1 
• Dicht bij het gemiddelde liggen in een normale verdeling meer 

waarnemingen dan verder er vanaf, dus zitten er meer eieren in 
klasse M dan in klasse L 2 

 
 3 maximumscore 3 

• Het gaat om P(X ≥ 73) binnen een normale verdeling met μ = 61 en 
σ = 10 1 

• Een beschrijving van de werkwijze met de GR 1 
• Het antwoord: 11,5(%) (of 12) 1 
 

 4 maximumscore 4 
• Gezocht wordt g zodat P(X < g) = 0,15 1 
• Beschrijven hoe de GR (of de tabel) gebruikt wordt om g te vinden 1 
• De nieuwe klassengrens g wordt 50,6 1 
• Het antwoord: 2,4 (gram) 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Alcoholgehalte 
 

 5 maximumscore 4 

• 104 4,17
60

t = + ≈  gebruiken in de formule BAGman 1 

• h = 90, p = 5 en m = 79 gebruiken in de formule BAGman 1 
• 0,01241 ⋅ 90 ⋅ 5 ⋅ 79–1 – 0,017 ⋅ 4,17 ≈ – 0,0002 (dus er zit geen alcohol 

meer in zijn bloed) 2 
 
Opmerking 
Als 4 uur en 10 minuten wordt omgezet in t = 4,1, hiervoor 1 punt 
aftrekken.  
of 

• BAGman 10,01241 90 5 79 0,017 t−= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅  1 
• Beschrijven hoe de vergelijking 10,01241 90 5 79 0,017 0t−⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ =  

algebraïsch of met de GR kan worden opgelost 1 
• De uitkomst 4,16t ≈  1 
• Dit is 4 uur en 0,16 60 10⋅ ≈  minuten 1 
 

 6 maximumscore 5 
• De vergelijking 0,01241 ⋅ 45 ⋅ 12,5 ⋅ 85–1 – 0,017 ⋅ t = 0,05 opstellen voor 

de man  1 
• De vergelijking 0,01535 ⋅ 30 ⋅ 12,5 ⋅ 68–1 – 0,016 ⋅ t = 0,05 opstellen voor 

de vrouw 1 
• Een beschrijving van de werkwijze met de GR 1 
• De oplossingen zijn respectievelijk t ≈ 1,890 en t ≈ 2,166 1 
• De man mag als eerste de auto besturen 1 
of 

• BAGman 10,01241 45 12,5 85 0,017 t−= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅  1 
• BAGvrouw 10,01535 30 12,5 68 0,016 t−= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅  1 
• (uit een tabel blijkt dat) op 2t =  : BAGman = 0,0481 < 0,05 1 
• (uit een tabel blijkt dat) op 2t =  : BAGvrouw = 0,0527 > 0,05 1 
• De man mag als eerste de auto besturen 1 
 

 7 maximumscore 3 
• De vergelijking 0,01241 ⋅ h ⋅ 5 ⋅ 83–1 = 0,05 moet worden opgelost 1 
• De oplossing h ≈ 66,88  1 
• Hij mag dus twee flesjes bier drinken (plus een heel klein beetje) 1 
of 

• BAGman 10,01241 5 83h −= ⋅ ⋅ ⋅  1 
• Voor 60h =  en 90h =  is BAGman respectievelijk 0,0449 en 0,0673 1 
• Hij mag dus twee flesjes bier drinken 1 
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 8 maximumscore 4 
• Het BAG is na 6 glaasjes: 0,105 1 
• Het BAG is na 7 glaasjes: 0,123 1 
• De bijbehorende risico-indexen zijn respectievelijk (ongeveer) 3,0 en 

5,0 1 

• De risico-index neemt met 5,0 3,0 100% 67%
3,0
−

⋅ ≈  toe 1 

Opmerking 
Als een of beide afgelezen risico-indexen meer dan 0,2 afwijken van de 
bovengenoemde 3,0 en 5,0, maximaal 3 punten toekennen voor deze vraag. 
 

 9 maximumscore 4 
• De afgeleide is –11,634 ⋅ m–2  2 
• Opmerken dat deze altijd negatief is, dus hebben we te maken met een 

dalend verloop: grotere m geeft kleinere BAG 2 
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De Antarctische pelsrob 
 

 10 maximumscore 4 
• Op 1 januari 2002 is t = 36 1 

• Aantal pups volgens de formule: 
( )(36 25)

9300 8810
1 0,769 −

≈
+

  1 

• Het verschil is 8810 – 8577 = 233 pups 1 

• Dit is 233 100% 2,7%
8577

⋅ ≈  (ten opzichte van het getelde aantal) 1 

 
 11 maximumscore 4 

• Het beschrijven van de werkwijze met de GR waaruit blijkt dat  
N(44) ≈ 9237 en N(45) ≈ 9252  3 

• Het antwoord: in de loop van 2010 1 
of 

• De vergelijking ( 25)
9300 9250

(1 0,769 )t− =
+

 moet worden opgelost 1 

• Het beschrijven van de werkwijze met de GR  1 
• De oplossing t ≈ 44,9  1 
• Het antwoord: in de loop van 2010 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord ‘(op 1 januari) 2011’ gegeven wordt, dit ook goed 
rekenen. 
 

 12 maximumscore 4 

• De groeifactor over deze periode is 4650 387,5
12

=   1 

• De groeifactor per jaar is 
1
25387,5 1, 269≈  2 

• Het aantal is jaarlijks met ongeveer 27% (of 26,9%) gegroeid 1 
of 

• De formule 2512 4650g⋅ = moet worden opgelost 1 
• Een beschrijving van de werkwijze met de GR 1 
• 1,269g ≈  1 
• Het aantal is jaarlijks met ongeveer 27% (of 26,9%) gegroeid 1 
 

 13 maximumscore 2 
Een uitleg als: de hellingscoëfficiënt geeft de toenamesnelheid aan van het 
aantal pups, dus dat betekent hier een benadering van de toename van het 
aantal pups per jaar. 
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 14 maximumscore 4 
• N'(25) moet worden berekend 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 2 
• In het punt t = 25 is de hellingscoëfficiënt ongeveer 611 (pups per jaar) 1 
of 
• Het gaat om het maximum van de hellinggrafiek 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR om het maximum te 

vinden 2 
• In het punt t = 25 is de hellingscoëfficiënt ongeveer 611 (pups per jaar) 1 
of 
• Het tekenen van de raaklijn in het punt (25, 4650) 1 
• In 16,5 jaar is er een toename van 10 000 pups (of een andere juiste 

aflezing zoals: in 10 jaar een toename van 5900) 1 

• De hellingscoëfficiënt van de raaklijn is 10000 606
16,5

≈  (of 5900 590
10

= ) 1 

• In het punt t = 25 is de hellingscoëfficiënt ongeveer 606 (of 590) (pups 
per jaar) 1 

 
Opmerkingen 
Bij de laatste methode mogen de antwoorden in het gebied 550-650 goed 
gerekend worden. 
Als de hellingscoëfficiënt wordt benaderd met behulp van de gemiddelde 
verandering op een klein interval, dit goed rekenen. 
 
 

Erupties 
 

 15 maximumscore 2 
Na de laatste eruptie van een actieve periode is er geen of een hele lange 
tussentijd tot een volgende eruptie.  
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 16 maximumscore 5 
• De ontbrekende frequenties zijn achtereenvolgens 32 en 15 2 
• De klassenmiddens zijn 0,475 (of 0,45) ; 1,45 ; 2,45 enzovoort  1 
• De gemiddelde eruptieduur is 

1 0,475 34 1,45 32 2, 45 15 3, 45 92 4,45 9 5,45
183

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  minuten 1 

• Het antwoord 638,375 3,5
183

≈  minuten 1 

of 
• De ontbrekende frequenties zijn achtereenvolgens 32 en 15 2 
• De klassenmiddens zijn 0,475 (of 0,45) ; 1,45 ; 2,45, enzovoort  1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR om het gemiddelde te 

vinden 1 
• Het antwoord (ongeveer) 3,5 minuten 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat niet de juiste frequenties heeft, maar niet meer dan 2 
afwijkt van het antwoord, voor de eerste stap 1 scorepunt toekennen. 
Als een kandidaat rekent met de klassenmiddens 0,5, 1,5 enzovoort, 
hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
 

 17 maximumscore 4 
• De totale tijd van alle erupties is ongeveer 638 (of 640) minuten 1 
• De tussentijden duren samen 183 ⋅ 73 = 13 359 minuten 1 
• In totaal is dat 13 359 + 638 = 13 997 (of 13 999) minuten 1 
• Dat is bijna 10 dagen, dus duurde de actieve periode langer dan een 

week  1 
of 
• Een week duurt 7 24 60⋅ ⋅  = 10 080 minuten 1 
• De tussentijden duren samen 183 ⋅ 73 = 13 359 minuten 1 
• Hier komt de tijd van de erupties zelf nog bij 1 
• De actieve periode duurde dus langer dan een week 1 
 
Opmerkingen 
Als de tijd voor de tussentijden is vergeten, maximaal 1 scorepunt 
toekennen voor deze vraag. 
Als een kandidaat rekent met de tussentijden met een opmerking dat die op 
zich al langer dan een week duren, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
 

 18 maximumscore 4 
• Een algemene formule als: T = a ⋅ E + b 1 

• 90 56 11,3
5 2

a −
= ≈

−
 1 

• b = 56 – 2 ⋅ 11,3 ≈ 33,3 1 
• Een formule als: T = 11,3 ⋅ E + 33,3 (of T = 11,3 ⋅ E + 33,4) 1 
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Vraag Antwoord Scores 
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Bierkenners vallen door de mand 
 

 19 maximumscore 3 
• Er zijn 5! volgordes 2 
• Het antwoord 120 1 
 

 20 maximumscore 4 
• Het is niet mogelijk er 4 goed te raden 1 
• Dus 3 van de twaalf hebben er 1 goed 1 

• Het gemiddelde is 7 0 3 1 1 2 1 3 0 4 0 5
12

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅   1 

• het antwoord 8 0,67
12

≈  merken 1 

 
Opmerking 
Wanneer een kandidaat met verkeerde frequenties een goede berekening 
van het gemiddelde maakt, hiervoor 2 scorepunten toekennen. 
 

 21 maximumscore 3 
• De kans dat iedereen alles fout raadt is 0,366712 2 
• Het antwoord is (ongeveer) 0,000006 1 
 

 22 maximumscore 5 
• Alle 20 mogelijkheden opgeschreven 2 
• Kolom ‘aantal goed’ goed ingevuld 1 
• Er zijn 24 mogelijkheden, waarvan 9 horen bij ‘0 goed’ 1 

• De kans is 375,0
24
9

=  1 

 
 23 maximumscore 4 

• De kansen op 1, 2, 3 en 4 goed zijn respectievelijk 
8 6( 0,3333) ; ( 0,25) ; 0
24 24

≈ =  en 1
24

(≈ 0,0417) 3 

• De verwachtingswaarde is 1 1 
 
Opmerking 
Voor elke foutieve of ontbrekende kans 1 punt aftrekken. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 

einde  800047-2-052c* 

Pagina: 525Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700023-1-052c 1 lees verder 

Correctievoorschrift HAVO 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A1,2 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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 700023-1-052c 2 lees verder ►►►

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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 700023-1-052c 3 lees verder ►►►

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Marathon 

 
 1 maximumscore 3 

• 2 uur, 4 minuten en 55 seconden is 2 ⋅ 60 ⋅ 60 + 4 ⋅ 60 + 55 = 
7495 seconden 2 

• De gemiddelde snelheid is 42195 5,63
7495

≈ m/s 1 

 
 2 maximumscore 4 

• 1 59 60 17 3557T = ⋅ + =  1 

• 2

1
2

D
D

=  1 

• 1,06
2 3557 2 7416T = ⋅ ≈  1 

• 7416 is 2 uur, 3 minuten en 36 seconden (of 7416 seconden is sneller 
dan 2 uur en 4 minuten (7440 seconden)) 1 

 
 3 maximumscore 3 

• Het aangeven van de plaats in de grafiek die bij 3000 meter hoort 1 
• Het aangeven van de bijbehorende plaats op de verticale as 1 
• Het aflezen van een tijd tussen (of gelijk aan) 400 en 425 seconden 1 
 

 4 maximumscore 4 
• T = 0,05827 ⋅ 50001,111≈ 749,90 seconden 1 
• In werkelijkheid 12 ⋅ 60 + 39,36 = 759,36 seconden 1 

• De afwijking is 759,36 749,90 100% 1,3%
749,90

−
⋅ ≈  (of 1%) 2 

 
 5 maximumscore 3 

• De vergelijking 720 = 0,05827 ⋅ D1,111 moet worden opgelost 1 
• Het beschrijven van de werkwijze met de GR 1 
• Het antwoord is (ongeveer) 4820 meter 1 
of 
• De vergelijking 720 = 0,05827 ⋅ D1,111 moet worden opgelost 1 

• 

1
1,111720

0,05827
D ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 1 

• Het antwoord is (ongeveer) 4820 meter 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Goedkoop vliegen 
 

 6 maximumscore 3 
• De prijzen zijn achtereenvolgens 60, 70, 80, 90, 110, 130, 150, 180, 210 

en 410 euro 1 
• Dat is samen 1490 euro 1 
• Voor 10 categorieën is dat gemiddeld 149 euro 1 
 

 7 maximumscore 7 
• De prijzen in de categorieën 1 tot en met 6 zijn 80, 100, 120, 140, 160 

en 180 (euro) 1 
• In categorie 2 en 3 zit 63 – 25 = 38% van de tickets 1 
• Het kiezen van twee correcte percentages, bijvoorbeeld 20% in 

categorie 2 en 18% in categorie 3 1 
• Het kiezen van twee correcte percentages in categorie 4 en categorie 5 

die samen 29 zijn, bijvoorbeeld 16% en 13% 1 
• Het tekenen van de punten (80, 25), (120, 63), (160, 92) en (180, 100) 1 
• Het tekenen van de twee overige punten en de cumulatieve 

frequentiepolygoon 2 
 
Opmerking 
Als de grafiek ergens tussen 60 en 80 op de x-as begint, hiervoor geen 
punten aftrekken. 
 

 8 maximumscore 3 
• P(een koper komt opdagen) = 0,96 1 
• P(alle kopers komen opdagen) = 0,9660 1 
• P(alle kopers komen opdagen) ≈ 0,0864 (of 0,086 of 0,09) 1 
 

 9 maximumscore 4 
• De ontbrekende getallen uit de tabel zijn 2150, 1800, 1100 en 750 euro 1 
• De verwachtingswaarde is 2500 ⋅ 0,18125 + 2150 ⋅ 0,17149 +  

1800 ⋅ 0,22865 + 1450 ⋅ 0,22552 + 1100 ⋅ 0,14628 + 750 ⋅ 0,04681  2 
• Dat is naar verwachting € 1756,42 aan extra inkomsten 1 
 
 

Verspreiding van euromunten 
 

 10 maximumscore 3 
• Op 1 mei 2004 waren er 28 maanden verstreken  1 
• P = 100 ⋅ 0,9628  1 
• Het antwoord is (ongeveer) 32% 1 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 5 
• In Nederland was op 1 mei 2004 60,6% van de euromunten Nederlands 1 
• De vergelijking 100 ⋅ g28 = 60,6 moet worden opgelost 1 
• Het beschrijven hoe deze vergelijking (bijvoorbeeld met de GR) kan 

worden opgelost  1 
• De oplossing g ≈ 0,982 1 
• Het afnamepercentage is (ongeveer) 1,8 (of 2) 1 
of 
• In Nederland was op 1 mei 2004 60,6% van de euromunten Nederlands 1 
• De groeifactor in 28 maanden is 0,606 1 

• De groeifactor per maand is 
1
280,606  1 

• De oplossing g ≈ 0,982 1 
• Het afnamepercentage is (ongeveer) 1,8 (of 2) 1 
 
Opmerking 
Als in vraag 10 met een foutief aantal maanden wordt gerekend en in 
vraag 11 met dit foutieve aantal maanden wordt verder gerekend, hiervoor 
niet opnieuw punten aftrekken. 
 

 12 maximumscore 3 
• De kans dat het negen Nederlandse euromunten betreft is 0,619 2 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,01 1 
 
Opmerking 
Als een leerling alleen opschrijft dat de kans op een Nederlandse euromunt 
0,61 is, hiervoor geen punten toekennen. 
 

 13 maximumscore 4 
• De kans op een niet-Duitse euromunt is 1 – 0,15 = 0,85 1 
• P(minstens één Duitse euromunt) = 1 – P(geen enkele Duitse euromunt) 1 
• P(geen enkele Duitse euromunt) = 0,859 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,77 1 
 

 14 maximumscore 4 
• De groeifactor is 0,968 per maand 1 
• De vergelijking 100 ⋅ 0,968t = 50 moet worden opgelost 1 
• Het beschrijven hoe deze vergelijking (bijvoorbeeld met de GR) kan 

worden opgelost 1 
• De oplossing t ≈ 21,3, (dus het duurt (ongeveer) 21 (of 22) maanden) 1 
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Vraag Antwoord Scores

Printerinkt 
 

 15 maximumscore 3 

• Er zijn 
25
10
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 codes met 10 zwarte vierkantjes 2 

• Dit zijn 3 268 760 codes 1 
 

 16 maximumscore 3 
• Het codegebied kan op 225 verschillende manieren gevuld worden 2 
• Er kunnen dus 33 554 432 verschillende codes gemaakt worden 1 
 

 17 maximumscore 4 
• In de jaren 2007 tot en met 2011 worden er (ongeveer) respectievelijk 

435, 481, 531, 587 en 649 miljoen cartridges verkocht 2 
• In totaal worden er dus ongeveer 435 + 481 + 531 + 587 + 649 = 2683 

miljoen cartridges gevuld 1 
• Dus een codegebied van 6 bij 6 is voldoende 1 
 

 18 maximumscore 4 
• In de normale verdelingsfunctie op de GR wordt ingevoerd: een 

voldoende kleine linkergrens, de rechtergrens (19,0), het gemiddelde 
(19,5) en de standaardafwijking (0,3) 2 

• Het antwoord: ongeveer 0,04779 1 
• Dat is kleiner dan 5%, dus de fabrikant voldoet aan deze Europese regel 1 
of 
• In de inverse normale verdelingsfunctie op de GR wordt ingevoerd: het 

gewenste percentage (0,05), het gemiddelde (19,5) en de 
standaardafwijking (0,3) 2 

• Het antwoord: de grenswaarde is ongeveer 19,01 1 
• Dit is meer dan 19,0 ml, dus de fabrikant voldoet aan deze Europese 

regel 1 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 4 

• Voor 470 of meer pagina’s heb je minstens 470
450

⋅19,0 ≈ 19,8444 ml inkt 

nodig  1 
• In de normale-verdelingsfunctie op de GR wordt ingevoerd: de 

linkergrens (19,8444), een voldoende grote rechtergrens, het 
gemiddelde (19,5) en de standaardafwijking (0,3) 1 

• Het antwoord: 0,1255 1 
• Met 13% van de cartridges kunnen minstens 470 pagina’s worden 

geprint 1 
 
Opmerking 
Als er in de GR een linkergrens is ingevoerd die groter of gelijk is aan 19,8, 
maar kleiner dan 19,8444, hiervoor geen punten aftrekken. 
 
 

Badkamerradiator 
 

 20 maximumscore 3 
• De tien dwarsbuizen zijn samen 500 cm lang 1 
• Voor de twee rechtopstaande buizen is dan nog 900 – 500 = 400 cm 

over 1 
• Elke rechtopstaande buis is dan 200 cm lang, dus de hoogte is 200 (cm) 1 
 

 21 maximumscore 4 
• Er geldt dat 2 10 900h b+ =   2 
• Hieruit volgt dat h = 450 – 5b 2 
 

 22 maximumscore 5 
• De afgeleide V' = –10b + 450 2 
• De vergelijking –10b + 450 = 0 moet worden opgelost 1 
• De oplossing b = 45 1 
• De maximale verwarmingsoppervlakte is 10 125 cm2 1 
 
Opmerking 
Als het maximum met de GR berekend is zonder de afgeleide te bepalen, 
voor deze vraag geen scorepunten toekennen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 6 juni naar Cito. 

einde  700023-1-052c* 
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 700047-2-052c 1 lees verder 

Correctievoorschrift HAVO 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A1,2 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 80 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 
 

Pagina: 536Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700047-2-052c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 
 

Sprintsnelheid 
 

 1 maximumscore 4 
• De toenamen zijn achtereenvolgens 37,5 ; 0,5 ; –3,0 ; –3,5 ; –3,5 2 
• De staven zijn getekend bij 20, 40, 60, 80 en 100 meter 1 
• Er is een correcte verticale schaalverdeling 1 
 
Opmerking 
De toenamen mogen maximaal 2 afwijken. 
 

 2 maximumscore 2 
• Wanneer zij de finish passeert, is x = 100 (meter) 1 
• De formule geeft als uitkomst 27,9 (km per uur) 1 
 

 3 maximumscore 3 
• Het beschrijven van een werkwijze om met de GR het maximum te 

vinden 2 
• Haar hoogste snelheid is 38,3 (km per uur) 1 
 

 4 maximumscore 5 

• De vergelijking 2
100800 35

( 90)
x

x
⋅

=
+

 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• De snijpunten liggen (ongeveer) bij 14,23 meter en bij 58,27 meter 2 
• Zij heeft 58,27 – 14,23 ≈ 44,0 meter (of 44 meter) afgelegd met een 

snelheid boven de 35 km per uur 1 
 
 

Huiswerk  
 

 5 maximumscore 3 
• 40% van de meisjes besteedt minder dan 8 uur per week aan huiswerk 2 
• Dus 60% besteedt 8 uur of meer per week aan het huiswerk 1 
of 

• Vanaf 8 -< 10 tot en met 12 -<16 is 6 cm 1 
• 1 cm is 10%, dus 60% besteedt 8 uur of meer per week aan het 

huiswerk 2 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 6 maximumscore 4 
• De klassenmiddens 2, 5, 7, 9, 11 en 14 1 
• De percentages 11, 19, 27, 24, 13, 6 2 
• Het gemiddelde is 7,49 1 
 
Opmerking 
De percentages mogen maximaal 2 afwijken. 
 

 7 maximumscore 3 
• Het invoeren van de linkergrens 9, een voldoende grote rechtergrens, 

het gemiddelde 8,8 en de standaardafwijking 3,2 in de normale-
verdelingsfunctie van de GR 1 

• Het antwoord 0,475 (of 0,48) 1 
• Dit is 47,5% 1 
 

 8 maximumscore 4 
• Het invoeren van een voldoende kleine linkergrens, de rechtergrens 6, 

het gemiddelde 7,5 en een variabele voor de standaardafwijking in de 
normale-verdelingsfunctie van de GR 1 

• Het omzetten van 30% in 0,30 1 
• De beschrijving van de werkwijze met de GR 1 
• De standaardafwijking is 2,9 1 
of 
• P(X ≤ 6) = 0,3 1 
• z = –0,5244 1 

• 6 7,5 0,5244
σ
−

= −  1 

• Standaardafwijking σ = 2,9 1 
 

 9 maximumscore 4 
• Degene met het laagste gemiddelde moet de kleinste spreiding hebben 2 
• Dus figuur I 2 
 
Opmerking 
Voor de keuze van figuur I zonder correcte toelichting geen scorepunten 
toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

Vliegen en zwemmen 
 

 10 maximumscore 3 

• De vergelijking 0,08 0,3
13,5

f ⋅
=  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking algebraïsch of met behulp van de GR 
opgelost kan worden 1 

• Het antwoord: 50,6 1 
of 
• Het invullen van de getallen 50; 0,08 en 13,5 in de formule 1 
• De uitkomst: 0,296 1 
• Een kolibrie voldoet (bij benadering) aan de formule 1 
 

 11 maximumscore 3 

• Invullen in het verband geeft 0,3
15
f d⋅

=  1 

• Vermenigvuldigen met 15 geeft 4,5f d⋅ =  1 

• Delen door d geeft 4,5f
d

=  1 

 
 12 maximumscore 4 

• De afgeleide van f is 24,5f d −′ = − ⋅  2 
• De grafiek van de afgeleide laat zien dat deze negatief is voor elke 

waarde van d  (of voor elke waarde van d is de afgeleide negatief) 1 
• Voor toenemende d neemt de slagfrequentie dus af  1 
 

 13 maximumscore 5 
• Een slag duurt ongeveer 0,008 seconden 1 

• De slagfrequentie is 1 125
0,008

=  1 

• De vergelijking 125 0,0065 0,3
v

⋅
=  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking algebraïsch of met behulp van de GR 
opgelost kan worden 1 

• De oplossing: v ≈ 2,71 m/s 1 
 
Opmerking 
Bij de vermelding van de duur van een slag mag een marge van 0,0005 
geaccepteerd worden. 
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Vraag Antwoord Scores

Tientjes 
 

 14 maximumscore 3 

• De vijf kaarten kunnen op 
5
3
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (of 
5
2
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

) manieren neergelegd worden 2 

• Het aantal verschillende volgordes is 10 1 
 

 15 maximumscore 4 
• Eindresultaat –10 bij de volgordes +10, –10, –10 en –10, +10, –10 1 

• De kans op +10, –10, –10 is 2 3 2 2
5 4 3 10

⎛ ⎞⋅ ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• De kans op –10, +10, –10 is 3 2 2 2
5 4 3 10

⎛ ⎞⋅ ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• De kans op eindresultaat –10 is dus 2 2 4
10 10 10

+ =  1 

 
 16 maximumscore 3 

• De kans op eindresultaat +10 is 1 4 3 21
10 10 10 10

− − − =  1 

• De verwachtingswaarde is dan 
1 2 4 320 10 10 20 6

10 10 10 10
⋅ + ⋅ + ⋅− + ⋅− = −  (euro) 2 

 
 17 maximumscore 6 

• De kans op € 10 winst is voor Marlies 2
5  1 

• De ene kans op € 10 verlies is 3 2 2 1 11
5 4 3 2 10
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  1 

• De andere kans op € 10 verlies is 3 2 1 11 1
5 4 3 10
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  1 

• De kans op € 10 verlies is 2
10

 1 

• De verwachtingswaarde van Marlies is 2 210 10 2
5 10
⋅ + ⋅− =  (euro) 1 

• De juiste conclusie 1 
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Vraag Antwoord Scores

Kookpunthoogtemeter 
 

 18 maximumscore 3 
• Aangeven van 98,1 op de verticale as 1 
• Aflezen van 580 meter op de bovenste horizontale as 2 
 
Opmerking 
Antwoorden tussen 560 en 600 meter goed rekenen. 
 

 19 maximumscore 3 
• Bij een stijging van 1530 meter neemt de druk (lineair) af met  

(1013 –  845 =) 168 millibar 1 

• Per 100 meter stijging is de afname 168 11
15,3

≈ , dus de vuistregel is in 

overeenstemming met figuur 8 2 
 
Opmerking 
Als uit de figuur waarden zijn afgelezen, dit ook goed rekenen. 
 

 20 maximumscore 3 
• Bij een stijging van 1530 meter hoort een afname van 5 °C van het 

kookpunt (of een vergelijkbaar verband dat uit de grafiek wordt 
afgelezen) 1 

• Bij elke stijging van 100 meter daalt het kookpunt met (ongeveer) 
0,33 °C 2 

 
 21 maximumscore 5 

• De richtingscoëfficiënt is 100 95 0,03
1013 845

a −
= ≈

−
 2 

• b = 100 – 0,03 ⋅ 1013 ≈ 69,61 2 
• T = 0,03 ⋅ P + 69,61 1 
 
Opmerking 
Als de formule 33,6 2347P T= ⋅ −  is opgesteld dit ook goed rekenen. 
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Vraag Antwoord Scores

 22 maximumscore 3 
• In punt K geldt h = 15,3 1 
• h = 15,3 geeft via de formule P ≈ 842 1 

• 845 842 100 0,4
842
−

⋅ ≈ (%) 1 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 

einde  700047-2-052c* 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 

1 Lees verder 

w
is
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Tijdvak 1

Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen wiskunde A1,2 HAVO kunnen maximaal 81 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Verdienen vrouwen minder? 
 
Maximumscore 3 

 1  • Het gemiddelde jaarinkomen is met 14200 10 200 100%
10200

−
⋅  toegenomen  2  

• Dit is ruim 39%  1  
 
Maximumscore 4 

 2  • In 1990 was het gemiddelde jaarinkomen van de mannen 10200 100 20 400
50

⋅ = euro  1  

• In 2000 was het gemiddelde jaarinkomen van de mannen 14200 100 26800
53

⋅ ≈ euro  1  

• Dus is het jaarinkomen van de mannen met 26800 20400 100% 31, 4%
20400
−

⋅ ≈  toegenomen  1  

• Deze 31,4% is minder dan de ruim 39% bij de vrouwen  1  
 
Maximumscore 4 

 3  • In het jaar 1990 is het verschil 3,23 (= 11,91 – 8,68) en in het jaar 2000 is het verschil 3,68 
(= 16,98 – 13,30) euro per uur  1  

• In het jaar 1990 is het uurloon van vrouwen 8,68 100% 72,9%
11,91

⋅ ≈  van dat van mannen   1  

• In het jaar 2000 is het uurloon van vrouwen 13,30 100% 78,3%
16,98

⋅ ≈  van dat van mannen  1  

• Vrouwen lopen dus niet in als je naar het (absolute) verschil kijkt, maar wel als je naar de 
percentages (het relatieve verschil) kijkt  1  
 
Batterijen 
 
Maximumscore 4 

 4  • In de grafieken moet de tijd afgelezen worden die hoort bij 50% op de verticale as  1  
• NiMH-batterijen hebben een gemiddelde gebruikstijd van 120 minuten  1  
• Lithium-batterijen hebben een gemiddelde gebruikstijd van 125 minuten  1  
• Dus is het antwoord: Lithium-batterijen  1  

 
Maximumscore 3 

 5  • Lithium heeft een steilere cumulatieve frequentiepolygoon dan NiMH  2  
• Dus heeft Lithium de kleinste standaardafwijking en is dus het meest betrouwbaar  1  

of 

• op basis van een vuistregel aflezen van de standaardafwijking van NiMH (ongeveer 8) en 
Lithium (ongeveer 6)  2  

• de conclusie dat Lithium-batterijen het meest betrouwbaar zijn  1  
 
Maximumscore 3 

 6  • 3 uur komt overeen met 180 minuten  1  
• In de normale verdelingsfunctie op de GR wordt ingevoerd: de linkergrens (180), een 

voldoende grote rechtergrens, het gemiddelde (155) en de standaardafwijking (15)  1  
• het antwoord: ongeveer 0,05  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 7  • In de normale verdelingsfunctie op de GR wordt ingevoerd: de linkergrens (120), een 
voldoende grote rechtergrens, het gemiddelde (150) en een variabele standaardafwijking  1  

• Dit moet leiden tot de waarde 0,99  1  
• het beschrijven van de werkwijze met de GR om met de waarde 0,99 de standaardafwijking 

te vinden  1  
• het antwoord 13 (minuten)  1  

of 

• 1% heeft een gebruikstijd korter dan 120 minuten  1  
• In de normale verdelingsfunctie op de GR wordt ingevoerd: een voldoende kleine 

linkergrens, de rechtergrens (120), het gemiddelde (150) en een variabele 
standaardafwijking  1  

• het beschrijven van de werkwijze met de GR om met de waarde 0,01 de standaardafwijking 
te vinden  1  

• het antwoord 13 (minuten)  1  

of 

• 1% heeft een gebruikstijd korter dan 120 minuten  1  
• De standaardnormale tabel geeft z ≈ –2,33  1  

• De vergelijking 120 150 2,33
σ
−

≈ −  moet worden opgelost  1  

• het antwoord σ ≈ 13 (minuten)  1  
 
Opmerking 
Een aanpak met gericht proberen is ook  toegestaan. 
 
Maximumscore 5 

 8  • 4% verlies geeft als groeifactor 0,96  1  
• De vergelijking 0,96t  = 0,70 moet worden opgelost  2  
• het beschrijven van de werkwijze met de GR  1  
• Het antwoord is 8,7 dagen  1  

 
Verpakkingen 
 
Maximumscore 3 

 9  • een redenering als: de grafiek van TK is eerst afnemend stijgend, daarna toenemend stijgend  2  
• Dus A is het juiste antwoord  1  

 
Opmerking 
Wanneer het antwoord A wordt gegeven zonder toelichting of met een foute toelichting, 
hiervoor geen punten toekennen. 
 
Maximumscore 3 

 10  • In de figuur aangeven waar de helling (van de raaklijn) het minst steil is   2  
• Dus bij ongeveer 5000 verpakkingen zijn de marginale kosten zo klein mogelijk  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 6 

 11  • MK = 0,36q2 – 3,54q + 9,2  3  
• het beschrijven van de werkwijze met de GR hoe het minimum van MK gevonden kan 

worden  1  
• Het minimum is bij q ≈ 4,917  1  
• Het antwoord is 4917 stuks  1  

 
Opmerking 
Bij het bepalen van MK voor elke foutief gedifferentieerde term 1 punt aftrekken. 
 
of 

• MK = 0,36q2 – 3,54q + 9,2  3  
• MK' = 0,72q – 3,54  1  

• De oplossing van 0,72q – 3,54 = 0 is 3,54 4,917
0,72

q = ≈   1  

• Het antwoord is 4917 stuks  1  
 
Opmerking 
Bij het bepalen van MK voor elke foutief gedifferentieerde term 1 punt aftrekken. 
 
Hypotheek aflossen 
 
Maximumscore 3 

 12  • 5,4% van 250 000 euro is 13 500 euro  1  
• 30% van 13 500 euro is 4050 euro  1  
• Het kost haar uiteindelijk 13 500 – 4050 = 9450 euro  1  

 
Maximumscore 5 

 13  • De vergelijking 40 000 ⋅ g30 = 250 000 moet worden opgelost  2  
• g30 = 6,25  1  

• 
1

306,25 1,063g = ≈   1  
• Het gevraagde percentage is 6,3  1  

of 

• De vergelijking 40 000 ⋅ g30 = 250 000 moet worden opgelost  2  
• het beschrijven van de werkwijze met de GR hoe de oplossing gevonden wordt  1  
• De oplossing is g ≈ 1,063  1  
• Het gevraagde percentage is 6,3  1  

 
Maximumscore 3 

 14  • Bij aflossen is het saldo op de spaarrekening na 8 jaar 3385,25 euro  1  
• Om de mogelijkheden ‘sparen’ en ‘aflossen’ met elkaar te kunnen vergelijken moet ze bij 

de mogelijkheid ‘sparen’ nog 10 000 euro van de 12 865,82 gebruiken voor het aflossen  1  
• Advies: aflossen is voordeliger want 3385,25 is meer dan 2865,82  1  

 
Opmerking 
Als bij de mogelijkheid ‘sparen’ geen rekening is gehouden met de 10 000 euro die nog 
gebruikt moet worden voor het aflossen, voor deze vraag maximaal 1 punt toekennen. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Daniël 
 
Maximumscore 4 

 15  • Die ene groene bal uit vaas A is gewisseld tegen die ene rode uit vaas B  1  

• De kans op het pakken van de groene bal uit vaas A is 1 0,01
100

=    1  

• De kans op het pakken van de rode bal uit vaas B is 1 0,01
100

=    1  

• De kans is dus 0,01 ⋅ 0,01 = 0,0001  1  
 
Maximumscore 5 

 16  • Een rode bal uit vaas A is gewisseld tegen die ene rode uit vaas B, of die ene groene bal uit 
vaas A is gewisseld tegen een groene uit vaas B  1  

• De kans op het pakken van een rode bal uit vaas A is 99 0,99
100

=    1  

• De kans op het pakken van de rode bal uit vaas B is 1 0,01
100

=    1  

• De kans is dus 0,99 ⋅ 0,01 = 0,0099  1  
• De kans op de andere mogelijkheid is even groot, dus samen 0,0198  1  

 
Maximumscore 3 

 17  • De kans op 98 rode ballen in vaas A is 1 – 0,0001 – 0,0198 = 0,9801  1  
• De verwachtingswaarde is 98 ⋅ 0,9801 + 99 ⋅ 0,0198 + 100 ⋅ 0,0001  1  
• het antwoord 98,02  1  

 
Maximumscore 4 

 18  • De kans op minstens één keer situatie Q is 1 – de kans op twintig keer niet situatie Q  1  
• De kans op niet situatie Q is 0,9802  1  
• De kans op twintig keer niet situatie Q is 0,980220  1  
• De kans is 1 – 0,980220 ≈ 0,33  1  

 
Onderwijs 
 
Maximumscore 3 

 19  • aflezen in de figuur dat één jaar 5350 euro (± 150) kost  2  
• Dus het kost in totaal 5,4 × 5350 = 28 890 euro  1  

 
Maximumscore 5 

 20  • U = a ⋅B + b  1  

• 
7200 2400 0,32

25000 10000
a −
= =

−
  1  

• Een vergelijking als 2400 = 0,32 ⋅ 10 000 + b geeft b = –800  1  
• De vergelijking is dus U = 0,32 ⋅ B – 800  1  
• U = 0,32 ⋅ 36 800 – 800 = 10 976 euro (per leerling per jaar)  1  

 
Opmerking 
Als niet een vergelijking van de lijn is opgesteld, maar het antwoord door lineaire 
extrapolatie of door middel van een tekening is gevonden, voor deze vraag maximaal 2 
punten toekennen.  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 21  • De vergelijking 5 6 (29682 ) 7 918 5,4
30600

N N⋅ + ⋅ − + ⋅
=  moet worden opgelost  2  

• het beschrijven van de werkwijze met de GR waarmee de oplossing gevonden kan worden  1  
• Het antwoord is 19 278  1  

 
Opmerking 
Als door gericht proberen een antwoord gevonden wordt dat ligt tussen 17 750 en 20 800, 
hiervoor alle 4 punten toekennen. 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 5 kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 31 mei naar Cito. 
 
 Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 

1 Lees verder 
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen wiskunde A1,2 HAVO kunnen maximaal 80 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Fooien 
 
Maximumscore 3 

 1  • In restaurant A is 90 – 80 = 10% van de fooien tussen de 6 en de 8 dollar  1  
• In restaurant B is 35 – 20 = 15% van de fooien tussen de 6 en de 8 dollar  1  
• het antwoord: in restaurant B  1  

of 
• De polygoon van restaurant A is minder steil dan de polygoon van restaurant B tussen 6 en 

8 dollar  2  
• het antwoord: in restaurant B  1  

 
Maximumscore 4 

 2  • De klassenmiddens zijn: 1, 3, 5, 7, 9 en 11  1  
• De percentages zijn: 35, 25, 20, 10, 5 en 5  1  

• Het gemiddelde is 1 35 3 25 5 20 7 10 9 5 11 5
100

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅    1  

• Het antwoord is 3,80 dollar  1  
 
Maximumscore 4 

 3  • De polygoon begint in het punt (6, 0)  1  
• De polygoon eindigt in een punt rechts van het punt (20, 100)  1  
• het tekenen van overige punten en de polygoon  2  

 
Opmerking 
Als de grafiek rechts van (6, 0) op de fooi-as begint, hiervoor geen punten aftrekken. 
 
Maximumscore 4 

 4  • Het hellingsgetal is 12 3,75 8,25 0,13
85 20 65

F
R

Δ −
= = ≈

Δ −
  2  

• De beginwaarde is 12 – 0,13 ⋅ 85 = 0,95  1  
• Het lineaire verband is dus F = 0,13 ⋅ R + 0,95  1  

 
Opmerking 
Als niet met de afgeronde waarde 0,13 is doorgerekend maar met een nauwkeuriger waarde 
van het hellingsgetal, leidt dit tot een andere beginwaarde en dus tot een afwijkende 
formule. 
 
Wiel 
 
Maximumscore 5 

 5  • De vergelijking 7 = 30 ⋅ g12 moet worden opgelost   2  
• een beschrijving hoe deze vergelijking kan worden opgelost  1  
• De oplossing is g ≈ 0,88579 dus ongeveer 89% (per 10 seconden)  1  
• Het afnamepercentage is dan 100% – 89% = 11% (per 10 seconden)  1  

 
Opmerking 
Als andere getallen uit de tabel zijn gebruikt, kan dit tot een iets afwijkend antwoord leiden. 
 
Maximumscore 5 

 6  • Er moet worden berekend wanneer Vdicht en Vopen gelijk zijn aan 10 (km/uur)  1  
• het beschrijven hoe de GR voor het berekenen van die tijdstippen kan worden gebruikt  1  
• Voor Vdicht is dat op t ≈ 86,3 (seconden)  1  
• Voor Vopen is dat op t ≈ 56,9 (seconden)  1  
• Het verschil is dan (ongeveer) 29 (seconden)  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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600061-2-49c 4 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 4 

 7  • een beschrijving hoe de formules van Vdicht en Vopen en de GR worden gebruikt om het 
grootste verschil te vinden  2  

• Het grootste verschil is (ongeveer) 3 km/uur (bij t = 100,4 seconden)  2  
 
Muntenrij 
 
Maximumscore 3 

 8  • De kans op KKKKK is 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 32⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  (= 0,03125)  1  

• De kans op KMMKM is 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 32⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  (= 0,03125)  1  

• De kans op de muntenrij KKKKK is dus niet kleiner dan de kans op de muntenrij KMMKM  1  

of 

een redenering als:  
• Omdat de kansen op kop en munt even groot zijn, is iedere muntenrij met lengte 5 even 

waarschijnlijk  2  
• De kans op de muntenrij KKKKK is dus niet kleiner dan de kans op de muntenrij KMMKM  1  

 
Maximumscore 3 

 9  • Dat kan op 
5
2
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 manieren  2  

• Het antwoord is 10  1  
 
Opmerking 
Als het antwoord 10 is gevonden door het uitschrijven van alle mogelijkheden, hiervoor  
geen punten aftrekken. Bij dit uitschrijven wel voor elke vergeten of foutieve mogelijkheid 
een punt aftrekken. 
 
Maximumscore 4 

 10  • De tweede worp moet kop zijn (de derde, vierde en vijfde worp moeten alle drie munt zijn)  1  
• De eerste worp doet er niet toe  1  
• De gevraagde kans is dus 1 1 1 1 1

2 2 2 2 161⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  (= 0,0625)  2  

of 

• De mogelijkheden zijn KKMMM en MKMMM  2  
• P(KKMMM) = P(MKMMM) = 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 32⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  (= 0,03125)  1  

• De gevraagde kans is dus 1 1
32 162 ⋅ =  (= 0,0625)  1  

 
Maximumscore 3 

 11  een uitleg als: 
Tom wint pas als er MMM verschijnt. Er is al een K geweest, dus zou Tom pas winnen als 
er het rijtje KMMM verschijnt. Maar zover komt het nooit, want een worp eerder is er dan 
al KMM en daarmee heeft Herma gewonnen. 
 
Maximumscore 4 

 12  • De kans dat Tom wint, is 1 1 1 1
2 2 2 8⋅ ⋅ =  (= 0,125)  1  

• De kans dat Herma wint, is dus 71
8 81− =  (= 0,875)  2  

• De kans op winst is voor Herma dus 7 keer zo groot  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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600061-2-49c 5 Lees verder 

 
 
 
 
Voorrraadkosten 
 
Maximumscore 3 

 13  • Het aantal bestellingen is 40000 10
4000

=  per jaar  1  

• De jaarlijkse bestelkosten bedragen dus 40 000 ⋅ 0,50 + 10 ⋅ 300  1  
• Dat is 23 000 euro  1  

 
Maximumscore 3 

 14  • De gemiddelde voorraad is 1600 5600 3600
2
+

=  pompen  2  

• De jaarlijkse voorraadkosten zijn dan 3600 ⋅ 6 = 21 600 euro  1  
 
Maximumscore 3 

 15  • De bestelkosten voor alle pompen zijn 40000 0,50 20000⋅ =  euro  1  
• De voorraadkosten voor de vaste voorraad zijn 1600 6 9600⋅ =  euro  1  
• Dit is opgeteld 29600  euro  1  

 
Maximumscore 5 

 16  • de afgeleide: 212000000 3K A−′ = − ⋅ +   2  

• De vergelijking 212000000 3 0A−− ⋅ + =  moet worden opgelost  1  
• het beschrijven van de werkwijze met de GR hoe de oplossing gevonden kan worden  1  
• het antwoord: A = 2000  1  

of 

• de afgeleide: 212000000 3K A−′ = − ⋅ +   2  

• De vergelijking 212000000 3 0A−− ⋅ + =  moet worden opgelost  1  
• 12 000 000 = 3A2  1  
• het antwoord: A = 2000  1  

 
Platvissen 
 
Maximumscore 3 

 17  • De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft na invoeren van de linkergrens 33, een 
voldoende grote rechtergrens, het gemiddelde 30,8 en de standaardafwijking 4,6 als 
antwoord 0,3162  2  

• Dus (ongeveer) 32% van deze vrouwtjesschollen is langer dan 33 cm  1  
 
Maximumscore 4 

 18  • In de normale-verdelingsfunctie op de GR wordt ingevoerd: de linkergrens 33, een 
voldoende grote rechtergrens, het gemiddelde 27,4 en een variabele standaardafwijking  1  

• Dit moet leiden tot de uitkomst 0,05  1  
• het beschrijven van de werkwijze met de GR hoe de oplossing kan worden gevonden  1  
• Het antwoord is 3,4   1  

of 

• 95% van de mannetjes is hoogstens 33 cm lang  1  
• z ≈ 1,64 (of 1,65)  1  

• 
33 27, 4 1,64

σ
−

≈  (of 1,65)  1  

• σ = 3,4  1  
 
Opmerking 
Een aanpak met gericht proberen is ook toegestaan. 

Antwoorden Deel- 
scores
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600061-2-49c 6 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 3 

 19  • Bij een leeftijd van 14 jaar hoort een lengte van (ongeveer) 420 mm  1  
• 420 mm = 42 cm  1  
• Bij een lengte van 42 cm hoort een gewicht van 1050 (± 50) gram  1  

 
Maximumscore 3 

 20  • De vergelijking 2,867 ⋅  (1 – 0,93 ⋅ 0,9094t)3 = 1,5 moet worden opgelost  1  
• het beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost  1  
• het antwoord: 16 jaar (of 16,5 jaar)  1  

 
Maximumscore 3 

 21  • Na 7 jaar leven er nog 1000 ⋅ 0,90487 ≈ 496 tongen  1  
• Die wegen dan elk 2,867 ⋅ (1 – 0,93 ⋅ 0,90947)3 ≈ 0,407 kg  1  
• Dat is in totaal 496 ⋅ 0,407 ≈ 202 kg  1  

 
Maximumscore 4 

 22  • De formule voor de biomassa is 31000 0,9048 2,867 (1 0,93 0,9094 )t tB = ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅   2  
• het beschrijven van de werkwijze met de GR hoe de formule is ingevoerd en het maximum 

gevonden kan worden  1  
• het antwoord: (ongeveer) 303 kg  1  

 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen wiskunde A1,2 HAVO kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken.  
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 A
 
 
Er zijn nog drie wachtenden voor u … 
 
Maximumscore 3 

 1  • a = 2  en  g = 4  1  
• a ⋅ g = 2 ⋅ 4 = 8  en T = 11  1  
• in de tabel aflezen dat K = 0,245 (en dat is ongeveer 0,25)  1  

 
Maximumscore 3 

 2  • 0,245 4 0,3267
11 8

gemiddelde wachttijd ⋅
= ≈

−
  2  

• Dus de gemiddelde wachttijd is 20 seconden  1  
 
Opmerking 
Als 0,25 ingevuld is met als antwoord (ongeveer) 0,3333 en een gemiddelde wachttijd van 
20 seconden, dit goed rekenen. 
 
Maximumscore 5 

 3  • Eerst geldt voor het callcenter K = 0,482   1  

• Dan is de 0, 482 1,5 0,3615
14 12

gemiddelde wachttijd ⋅
= =

−
  1  

• Als het aantal binnenkomende gesprekken en het aantal telefonisten halveert, is K = 0,614  1  

• Dan is de 0,614 1,5 0,921
7 6

gemiddelde wachttijd ⋅
= =

−
  1  

• de conclusie: de uitspraak is niet juist  1  
 
Maximumscore 3 

 4  • 15 seconden is 0,25 minuten  1  
• Er moet gelden: gemiddelde wachttijd < 0,25  1  
• Het invullen van a = 4 en g = 3 in de formule voor de gemiddelde wachttijd geeft dan 

3 0,25
12

K
T

⋅
<

−
  1  

 
Maximumscore 5 

 5  • Voor T = 15 geldt dat 3 0,319 0, 25
15 12

K ⋅
= >

−
  2  

• Voor T = 16 geldt dat 3 0,15375 0, 25
16 12

K ⋅
= <

−
  2  

• Er moeten dus minstens 16 telefonisten zijn  1  
 
Geld uit de muur 
 
Maximumscore 4 

ntwoorden Deel- 
scores

 6   Er zijn zes manieren: 50-20, 50-10-10, 20-20-20-10, 20-20-10-10-10, 
20-10-10-10-10-10, 10-10-10-10-10-10-10  
 
Opmerking 
Voor elke foute of ontbrekende manier 1 punt aftrekken. 
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 A
 
 

ntwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 5 
 7  • de aantallen biljetten van € 20 per opname bij ieder bedrag, de getallen in kolom 3:  3  

 
 per opname   

bedrag in 
euro 

aantal 
€ 10 

aantal 
€ 20 

aantal 
€ 50 

aantal 
opnames

aantal 
biljetten 
van € 20 

10    13  
20    47  
30  1  2 2 
50  2  89 178 
60    1  
70    48  

100  2  14 28 
120    1  
150  2  12 24 
200  2  2 4 
250  2  5 10 
450  2  1 2 
750  2  1 2 

 
• Het berekenen van de getallen in de laatste kolom  1  
• Het aantal biljetten van € 20 is dus 250  1  

 
Maximumscore 3 

 8  • De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft na invoeren van de linkergrens 400, een 
voldoende grote rechtergrens, het gemiddelde 326 en de standaardafwijking 41 als antwoord 
0,0355  2  

• Het zal naar verwachting op 0,0355 ⋅ 365 ≈ 13 dagen voorkomen  1  
 
Opmerkingen 

• Als er is gerekend met een linkergrens van 401, hiervoor geen punten aftrekken. 
• Als er is gerekend met 366 dagen in een jaar, hiervoor geen punten aftrekken. 

 
Maximumscore 4 

 9  • De uitleg hoe de GR wordt gebruikt met de normale-verdelingsfunctie na invoering van een 
voldoende kleine linkergrens, de rechtergrens 175, het gemiddelde 140 en een variabele 
voor de standaardafwijking  3  

• het antwoord σ ≈ 16,1  1  

of  

• P(X ≤ 175) = 0,985  1  
• z ≈ 2,17  1  

• 
175 140 2,17

σ
−

≈   1  

• σ ≈ 16,1  1  
 
Opmerkingen 

• Een aanpak met gericht proberen is ook toegestaan. 
• Als in plaats van 175 als rechtergrens 176 is gebruikt, hiervoor geen punten aftrekken. 
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Maximumscore 5 

Antwoorden Deel- 
scores

 10  • Uitspraak a kan niet uit figuur 1 worden afgeleid: uit een boxplot kun je geen absolute 
frequenties aflezen  2  

• Uitspraak b volgt uit figuur 1: de linker- en rechteruiteinden van de boxplotten liggen 
precies boven elkaar  1  

• Uitspraak c volgt uit figuur 1. Een toelichting als: het eerste kwartiel van geldautomaat I is 
kleiner dan het eerste kwartiel van geldautomaat II  2  
 
Opmerking 
Als een antwoord niet of onjuist wordt toegelicht, hiervoor geen punten toekennen. 
 
Dvd-spelers bestellen 
 
Maximumscore 3 

 11  • Er wordt 12 keer per jaar  besteld  1  
• De bestelkosten bedragen 12 × 400 = 4800 euro  1  
• De voorraadkosten zijn 1

2 100 16 800× × = euro, dus totaal 5600 euro  1  
 
Maximumscore 5 

 12  • Bij x dvd-spelers per keer zijn er 1200
x

 bestelmomenten  1  

• De bestelkosten zijn: 1200 480000400
x x

⋅ =   1  

• De voorraadkosten zijn: 1
2

16 8x x⋅ ⋅ =   2  

• Hieruit volgt dat de totale kosten zijn: 480000 8K x
x

= +   1  

 
Maximumscore 5 

 13  • de afgeleide:  (de coëfficiënt –480 000, de exponent –2 en de term 8)  3 2480000 8K x−′ = − ⋅ +  
•   1 (245) 0K ′ ≈  
• de conclusie dat de totale kosten minimaal zijn bij een bestelling van 245 stuks, omdat de 

afgeleide dan nul is en er volgens de grafiek inderdaad een minimum is  1  
 
Maximumscore 5 

 14  • De minimale totale kosten bij bestellingen van 245 stuks per keer zijn € 3919,18  1  
• 245 stuks per keer bestellen ligt tussen (iedere 2 maanden) 200 stuks en (iedere 3 maanden) 

300 stuks bestellen  1  
• De totale kosten bij het bestellen per 2 maanden (x = 200) en 3 maanden (x = 300) zijn 

respectievelijk € 3760 en € 3840  2  
• de conclusie: de winkelier is het voordeligst uit door per 2 maanden 200 stuks te bestellen  1  

 
De Notenclub 
 
Maximumscore 3 

 15  • Twee rode vakken in de rij van zes kan op manieren   2 
6
2
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

• Het antwoord is 15  1  
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Maximumscore 3 

Antwoorden Deel- 
scores

 16  • De kans op vier opeenvolgende blauwe vakken is 34 2
6 5 4 3

1⋅ ⋅ ⋅   2  

• En dat is 1
15   of  0,0667  of  0,067  of  0,07  1  

of 

• Er zijn 15 mogelijke volgordes  2  
• De gevraagde kans is 1

15   of  0,0667  of  0,067  of  0,07  1  
 
Maximumscore 5 

 17  • Omdat team A eindigt met een blauw vak, moet team B het tweede rode vak hebben 
aangewezen bij hun eerste, tweede of derde beurt  1  

• P(eerste beurt rood) = P(R) = 1
4   1  

• P(tweede beurt rood) = P(B,R) = 3 1 1
4 3 4⋅ =   1  

• P(derde beurt rood) = P(B,B,R) = 3 2 1 1
4 3 2 4⋅ ⋅ =   1  

• De gevraagde kans is dus 3
4   1  

of 

• Omdat team A eindigt met een blauw vak, moet team B het tweede rode vak hebben 
aangewezen bij hun eerste, tweede of derde beurt  1  

• De gevraagde kans is 1 − P(B,B,B)  2  
• P(B,B,B) = 3 2 1

4 3 2⋅ ⋅   1  

• De gevraagde kans is dus 3
4   1  

 
De Wet van Moore 
 
Maximumscore 3 

 18  • Er moeten nog 2500 transistoren bij komen  1  

• Daar is 2500 10 jaar
250

=  voor nodig  1  

• dus in het jaar 1972 + 10 = 1982  1  
 
Maximumscore 3 

 19  • De groeifactor over de hele periode van 29 jaar is 42 000 000 18 667
2250

≈   1  

• De groeifactor per jaar is 
1
2918   1 667  

• het antwoord: 1,4037  1  
 
Maximumscore 4 

 20  • In 1997 was t = 26  1  
•   1 262250 1,404 15 266 073A = ⋅ =  
• 15 266 073 – 7 500 000 = 7 766 073  1  

• 
7 766 073 100% 50,9% (of 51%)

15 266 073
⋅ =   1  
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Maximumscore 4 

Antwoorden Deel- 
scores

 21  • De vergelijking  moet worden opgelost  1 92250 1,404 10t⋅ =  
• het beschrijven van de werkwijze met de GR  1  
• het antwoord: na 38,3 jaar (of 39 jaar)  2  

 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 8 juni naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen wiskunde A1,2 HAVO kunnen maximaal 84 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Het weer in september 
 
Maximumscore 4 

Antwoorden Deel- 
scores

 1  • De frequenties zijn achtereenvolgens 1, 0, 3, 2, 7, 12, 16, 18, 16, 10, 8, 3, 1, 2 en 1  1  

• de berekening 1 10,5 3 11,5 2 17,0 1 17,5
100

× + × + + × + ×   2  

• Het antwoord is 14 (°C)  (of  14,025  of  14,03  of  14,0)  1  

of 

• De frequenties zijn achtereenvolgens 1, 0, 3, 2, 7, 12, 16, 18, 16, 10, 8, 3, 1, 2 en 1  1  
• het beschrijven van de werkwijze met de GR. Indien daarbij gebruik is gemaakt van lijsten, 

dan is beschreven welke getallen in die lijsten staan  2  
• Het antwoord is 14 (°C)  (of  14,025  of  14,03  of  14,0)  1  

 
Maximumscore 4 

 2  • De modus is 40 (mm), want die komt het meeste voor (namelijk 4 keer)  2  
• De mediaan is het gemiddelde van het 50e en het 51e getal  1  

• Dat is 66 67 66,5
2
+

=  (mm)  1  

 
Maximumscore 5 

 3  • In het steel-blad-diagram zijn het 50e en het 51e getal omcirkeld  1  
• In het steel-blad-diagram zijn het eerste en het laatste getal omcirkeld  1  
• In het steel-blad-diagram zijn het 25e en het 26e getal omcirkeld  1  
• In het steel-blad-diagram zijn het 75e en het 76e getal omcirkeld  1  
• de boxplot  1  

 

 
Opmerking 
Als alleen het 25e en het 75e getal zijn omcirkeld in plaats van het 25e en 26e, 
respectievelijk 75e en 76e getal, hiervoor 1 punt aftrekken. 

0 3             11 0 0 5 6 
1 0 3 8           12 1 9   
2 1 4 4 4 6 7 8 9      13 9    
3 2 2 3 4 4 6 6 6 7 9 9 9  14 2 6 9  
4 0 0 0 0 1 2 3 3 3 4 9 9  15 5    
5 0 2 2 3 4 5 7 9 9     16     
6 1 3 4 5 6 7 8 8 9     17     
7 0 1 1 2 3 3 7 9 9 9    18 6    
8 0 1 1 2 2 3 5 6 6     19     
9 0 3 4 5 6 7 7       20     

10 1 1 3 4 9 9        21 1 3   

De hoeveelheid neerslag in de septembermaanden van 1901 tot en met 2000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
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Maximumscore 3 

Antwoorden Deel- 
scores

 4  • 11,7 13,7
30 1

a −
=

−
  1  

• a = –0,07  1  
• b = 13,77 (of 13,80)  1  

 
Opmerking 
Als in de noemer van a niet 30 – 1 maar 30 genomen is, hiervoor 1 punt aftrekken. 
 
Jurassic Park 
 
Maximumscore 3 

 5  • s = 0,35 en h = 0,21  1  
• De snelheid is  km/uur  2 1,67 1,172,81 0,35 0, 21 3,0−⋅ ⋅ ≈  

 
Maximumscore 3 

 6  • het opstellen van de vergelijking:   1 1,67 1,1715 2,81 0, 40s −= ⋅ ⋅  
• het beschrijven van de werkwijze met de GR  1  
• het antwoord s ≈ 1,43 meter (of 143 cm)  1  

 
Maximumscore 3 

 7  • h = 4⋅0,91 = 3,64  1  
• De snelheid is  km/uur  2 1,67 1,172,81 3,5 3,64 5,0−⋅ ⋅ ≈  

 
Maximumscore 4 

 8  •   1 1,67 1,172,81 (4 )v s l −= ⋅ ⋅ ⋅  

•   1 1,67 1,17 1,172,81 4v s l− −= ⋅ ⋅ ⋅  
•   1 1,172,81 4c −= ⋅  
• c ≈ 0,555  1  

of 

• Bij s = 3,5 en l = 0,91 hoort volgens vraag 7 v = 5,0  1  
• 5,0 = c ⋅ 3,51,67 ⋅ 0,91–1,17  1  
• het berekenen van het antwoord 0,553  2  

 
Maximumscore 4 

 9  • het opstellen van de vergelijking:   1 1,67 1,1716,5 2,81 4,5 h−= ⋅ ⋅  
• het beschrijven van de werkwijze met de GR  1  
• het antwoord h ≈ 1,88 meter  1  

• het antwoord 1,88 0, 47 meter
4

l ≈ =   1  

of 

• het opstellen van de vergelijking:   2 1,67 1,1716,5 0,555 4,5 l−= ⋅ ⋅  
• het beschrijven van de werkwijze met de GR  1  
• het antwoord l ≈ 0,47 meter  1  

 
Opmerking 
Als de kandidaat in de tweede variant rekent met een foutieve uitkomst van vraag 8, 
hiervoor geen punten aftrekken. 
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Maximumscore 4 

Antwoorden Deel- 
scores

 10  • De gemiddelde verandering is (2,5) (2,0)
2,5 2,0

v v v
s

∆ −
=

∆ −
  1  

• v(2,5) ≈ 4,4436 en v(2,0) ≈ 3,0612  2  

• Het antwoord is 4,4436 3,0612 2,8
0,5
−

≈   1  

 
Maximumscore 3 

 11  • v' = 0,670,962 1,67 s⋅ ⋅   2  
• v'(2,25) ≈ 2,8   1  

 
Het HABOG 
 
Maximumscore 4 

 12  • De vergelijking 100180 1800 g= ⋅  moet worden opgelost  1  
• het beschrijven van de werkwijze, met de GR of met een berekening  1  
•   1 0,9772g ≈  
• Dus is de afname per jaar 2,28%  1  

 
Maximumscore 3 

 13  • De groeifactor per jaar is 0,977  1  
• De groeifactor per 10 jaar is 0,97710 ≈ 0,792  1  
• De afname per 10 jaar is dus 20,8%  1  

 
Maximumscore 3 

 14  • De vergelijking 0,  moet worden opgelost  1 977 0,5t =  
• het beschrijven van de werkwijze met de GR  1  
• het antwoord: na 29,8 jaar  1  

 
Maximumscore 5 

 15  • het aflezen van een punt, bijvoorbeeld: in het jaar 2133 is het bedrag 2 miljard euro 
geworden  1  

• In het jaar 2003 was het bedrag 43 miljoen euro (of het aflezen van bedrag en jaar in een 
ander punt)  1  

• De groeifactor per 130 jaar is 
9

6
2 10 46,51

43 10
⋅

≈
⋅

  1  

• De groeifactor per jaar is 
1

13046,51 ≈ 1,03  1  
• Het rentepercentage per jaar is dus (ongeveer) 3  1  

 
Opmerking 
Als door correct aflezen en gebruiken van een ander punt een afwijkend percentage wordt 
gevonden, hiervoor geen punten aftrekken. 
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Eis 
 
Maximumscore 4 

 16  • het invoeren van de linkergrens 124, de rechtergrens 126, het gemiddelde 129,8 en de 
standaardafwijking 2,2 in de normale-verdelingsfunctie van de GR  2  

• het antwoord 0,0379  1  
• 0,0379 × 2,94 miljoen ≈ 111000 (of 0,111 miljoen)  1  

 
Maximumscore 4 

 17  • het invoeren van een voldoende kleine linkergrens, de rechtergrens 125, het gemiddelde 
129,8 en de standaardafwijking 2,2 in de normale-verdelingsfunctie van de GR  2  

• het antwoord (ongeveer) 0,01  1  
• Dat is minder dan 5% (dus is aan de eis van de overheid voldaan)  1  

 
Maximumscore 5 

 18  • het invoeren van de normale-verdelingsfunctie als functie in de GR met een voldoende 
kleine linkergrens, de rechtergrens 125, een variabel gemiddelde en de standaardafwijking 
2,2 en het gericht proberen met een tabel of het berekenen met een snijpuntfunctie geeft 
µ ≈ 128,6 (of 128,7)  3  

• De besparing is 129,8 128,6 2,94 miljoen 3528
1000
−

⋅ =  liter roomijs  1  

• De besparing is 3528 ⋅ 0,73 ≈ 2575 euro  1  

of 

• P(X < 125) = 0,05 geeft z ≈ –1,64 (of –1,65)  1  

• 
125 µ 1,64

2,2
−

= −    1  

• µ ≈ 128,6  1  

• De besparing is 129,8 128,6 2,94 miljoen 3528
1000
−

⋅ =  liter roomijs  1  

• De besparing is 3528 ⋅ 0,73 ≈ 2575 euro  1  
 
Differentia 
 
Maximumscore 3 

Antwoorden Deel- 
scores

 19  • Er zijn 8 mogelijkheden met een verschil van 2 (1-3, 2-4, 3-5, 4-6 en 3-1, 4-2, 5-3, 6-4)  1  
• Er zijn in totaal 6 ⋅ 6 = 36 mogelijkheden  1  
• De kans op een verschil van 2 is dus 8

36   1  
 
Maximumscore 5 

 20  • De verschillen in dit spel zijn 0 (3×), 1 (6×), 2 (1×), 3 (2×), 4 (2×) en 5 (1×)  2  
• De vier spelers leggen samen  euro in  1 4 15 2 120⋅ ⋅ =  
• De spelleider moet 3 9 6 5 1 7 1 35 99⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  euro uitbetalen   1  
• De spelleider verdient dus 120 – 99 = 21 euro  1  

 
Maximumscore 4 

 21  • Voor elk verschil moet de kans uit tabel 1 vermenigvuldigd worden met de uitbetaling uit 
tabel 2  1  

• Voor de verschillen 0, 1, 2, 3, 4, 5 zijn die respectievelijk 54
36 , 50

36 , 56
36 , 54

36 , 60
36  en 70

36   2  
• De verwachtingswaarde van de uitbetaling is het hoogst bij verschil 5  1  
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Maximumscore 4 

 22  • De vergelijking 341 0
36

n
⎛ ⎞− =⎜ ⎟
⎝ ⎠

,75  moet worden opgelost  1  

• het beschrijven van de werkwijze met de GR  1  
• de oplossing: n ≈ 24,3  1  
• Liza moet minimaal 25 worpen kiezen  1  

 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar de Citogroep. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak wiskunde A1,2 HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Vermogens van huishoudens 
 
Maximumscore 3 

 1  • In de leeftijdsgroep 23-27 hebben ongeveer 190 duizend huishoudens een schuld  1  
• In deze leeftijdsgroep hebben ongeveer 420 duizend huishoudens een positief vermogen  1  

• Het gevraagde percentage is 190 100 31
190 420

⋅ ≈
+

  1  

 
Opmerking 
De afgelezen aantallen mogen 5 duizend afwijken van bovengenoemde waarden. 
 
Maximumscore 4 

 2  • In de leeftijdsgroep 33-37 hebben ongeveer 190 duizend huishoudens een vermogen tussen 
100 000 en 250 000 gulden  1  

• Ongeveer 610 duizend huishoudens hebben een positief vermogen  1  
• Ongeveer 140 duizend huishoudens hebben een schuld, dus gaat het totaal om ongeveer 

750 duizend huishoudens  1  

• Het percentage is 190
750

× 100 ≈ 25  1  

 
Opmerking 
De afgelezen aantallen mogen 5 duizend afwijken van bovengenoemde waarden. 
 

of 

• In de leeftijdsgroep 33-37 heeft de staaf die de huishoudens weergeeft met een vermogen 
tussen 100 000 en 250 000 gulden, een lengte van 1,9 cm  1  

• De staaf met positieve vermogens heeft een lengte van ongeveer 6,1 cm  1  
• De staaf met schuld heeft een lengte van ongeveer 1,4 cm, dus de totale staaflengte is 

7,5 cm  1  

• Het percentage is 1,9
7,5

× 100 ≈ 25  1  

 
Opmerking 
De afgelezen lengtes mogen 1

2  mm afwijken van bovengenoemde waarden. 
 
Maximumscore 5 

 3  • de acht klassenmiddens  2  
• het negatief meerekenen van de eerste klasse  1  
• Het totaal aantal is 678 (duizend)  1  

• 
17 113 2,5 65 12,5 65 35 56 75 83 175 183 625 100 3000 13

678
− × + × + × + × + × + × + × + × = 

140764
678

≈ 208 duizend gulden  1  

 
Balpennen 
 
Maximumscore 6 

 4  • de grafiek van TO  2  
• de grafiek van TK  2  
• op de horizontale as is aangegeven dat er winst wordt gemaakt bij een productie tussen 

(ongeveer) 60 000 en 425 000 balpennen  2  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 5  • Bij q = 100 000 is de winst 67 700 – 56 563 = 11 137 euro  1  
• Bij q = 200 000 is de winst 112 800 – 83 637 = 29 163 euro  1  
• De winst is 18 000 euro gestegen  1  

 
Maximumscore 4 

 6   d
d
W
q

 = 0,79 – 0,00000226 ⋅ q – 12,172 ⋅  q−0,32  

 
Opmerkingen 

• Voor elke correct gedifferentieerde term 1 punt toekennen. 
• Voor een antwoord als W' = 0,79 – 2 ⋅   0,00000113 ⋅   q – 0,68 ⋅  17,9 ⋅   q−0,32 maximaal 

3 punten toekennen. 
 
Maximumscore 3 

 7  • d
d
W
q

 is hier steeds positief  1  

• W blijft dus toenemen  1  
• Hij zal de productie verhogen omdat de winst steeds hoger wordt  1  

 
Franse Bank 
 
Maximumscore 5 

 8  • Het totaal aantal mogelijkheden is 63 = 216  1  
• De combinaties om 5 te gooien zijn 1-1-3 en 1-2-2  2  
• Beide combinaties komen op 3 manieren voor  1  

• De gevraagde kans is 3 3 6
216 216
+

=  ≈ 0,028  1  

 
Maximumscore 5 

 9  • De kans dat er eerst vijf keer niets gebeurt, is 
5153

216
 
 
 

  2  

• De kans dat direct daarna iets met de inzetten gebeurt, is 153 631
216 216

− =   2  

• De gevraagde kans is 
5153 63 0,052

216 216
  ⋅ ≈ 
 

  1  

 
Maximumscore 3 

 10  • Als Total gelijk is aan 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 of 18 gebeurt er niets met de inzetten, dus 
deze mogelijkheden kun je buiten beschouwing laten  1  

• Er zijn dan nog totaal 216 − 153 = 63 mogelijkheden waarbij er wel iets met de inzetten 
gebeurt  1  

• Hiervan is er 1 voor Ases, en zijn er 31 voor Pequeno en 31 voor Grande  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 11  • De verwachtingswaarde van de uitbetaling voor Ases is: 1 62 6262 0 ( 0,9841)
63 63 63
⋅ + ⋅ = ≈   2  

• De verwachtingswaarde van de uitbetaling voor Grande is: 31 32 622 0 ( 0,9841)
63 63 63
⋅ + ⋅ = ≈   2  

• De verwachte uitbetalingen voor Celia zijn voor beide mogelijkheden gelijk ( 62
63

 euro per 

spel  of 62100
63
⋅  ≈ 98,41 euro voor de hele avond), zodat het niet uitmaakt op welk van de 

twee ze gaat inzetten  1  
 
Goudvissen 
 
Maximumscore 3 

 12  • Bij V = 8 is L ≈ 6,9 cm   1  
• Bij V = 13 is L ≈ 8,7 cm  1  

• De goudvis had 8,7 6,9 1,8100% 100% 26%
6,9 6,9
−

× = × ≈  langer kunnen worden  1  

 
Maximumscore 3 

 13  • r en h moeten even groot zijn   1  
• In de tabel moet een getal groter dan 15 staan  1  
• De gezochte waarden van V zijn 16,76 , 32,73 en 56,55  1  

 
Maximumscore 4 

 14  • 17,67 3,53 0,707
30 10

−
=

−
  1  

• a = 0,71  1  
• b = 3,53 – 10 ⋅  0,71 (of 3,53 – 10 ⋅  0,707)  1  
• b = –3,57 (of –3,54)  1  

 
Opmerking 
Door het gebruiken van andere tabelwaarden kunnen afwijkende waarden voor a en b 
worden gevonden. 
 
Maximumscore 3 

 15  • De vergelijking ( )0,4722,6 0,00105 (60 ) 10h h⋅ ⋅ ⋅ − =  moet worden opgelost  1  

• Een methode van oplossen met de GR aangeven met als uitkomst h = 20,6  2  
 
Rozen in de kas 
 
Maximumscore 5 

 16  • Het aantal hectare rozen in 1999 is 5,95210385025,0 =−⋅   2  

• Het aantal hectare aan snijbloemen in 1999 is 3850 3748,8
1,027

≈   2  

• Het aandeelpercentage rozen in 1999 is 952,5 100 25,4
3748,8

⋅ ≈   1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 17  • Totale oppervlakte aan rozen in 1980 en 2000 is respectievelijk 760 ha (of 750 ha of 
770 ha) en 960 ha (of 950 ha of 970 ha)  1  

• De gemiddelde oppervlakte per bedrijf in 1980 is 760 0,66
1150

≈ ha  1  

• De gemiddelde oppervlakte per bedrijf in 2000 is 960 1,2
800

= ha  1  

• De gemiddelde oppervlakte per bedrijf is toegenomen met 1,2 0,66 100% 82%
0,66
−

⋅ ≈   1  

 
Opmerking 
Voor de oppervlakte aan rozen in 2000 mag ook het getal 962,5 gebruikt worden dat is 
gevonden bij figuur 4: 25% van 3850 ha. 
 
Maximumscore 4 

 18  • De linkergrens is 100 cm  1  
• De normale verdelingsfunctie op de GR geeft na invoeren van de linkergrens (100), een 

voldoende grote rechtergrens, het gemiddelde (74) en de standaardafwijking (12) als 
antwoord 0,0151  2  

• Het antwoord is 1,5%  1  
 
Vierkeuzetoetsen 
 
Maximumscore 3 

 19  • Van de 9 punten bovenop de 1 krijg je 60%  1  
• Dat is 5,4 punten  1  
• Het cijfer is 1 + 5,4 = 6,4  1  

of 

• Het aantal goede antwoorden is 0,6 ⋅  40 = 24   1  

• Per goed beantwoorde vraag krijg je 9
40

 punt  1  

• Het cijfer is 91 24 6, 4
40

+ ⋅ =   1  

 
Maximumscore 4 

 20  • Een vierkeuzevraag goed gokken heeft een kans 4
1   1  

• Van 20 vierkeuzevragen heb je er naar verwachting 20· 1
4  = 5 goed  1  

• Totaal zijn er naar verwachting 25 goed  1  
• het bijbehorende cijfer C = 0,3 ⋅  25 − 2 = 5,5  1  

 
Maximumscore 4 

 21  • het invullen van G = 42  1  

• De vergelijking wordt dan 504 2 7,7
V

− =   1  

• V ≈ 51,96  1  
• De toets heeft 52 vragen  1  

 
 Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 82 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak wiskunde A1,2 HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Buffet per kilo 
 
Maximumscore 3 

 1  • 70% van de borden weegt maximaal 660 gram  2  
• Dus 30% is zwaarder dan 660 gram  1  

 
Opmerkingen 
Als het afgelezen percentage ten hoogste 1 afwijkt van 70, hiervoor geen punten aftrekken. 
Als het afgelezen percentage 2 of meer afwijkt van 70, hiervoor 2 punten aftrekken.  
 
Maximumscore 3 

 2  • het invullen van de linkergrens 700, een voldoende grote rechtergrens, het gemiddelde 645 
en de standaardafwijking 43 in de normale-verdelingsfunctie van de GR  2  

• het antwoord 10,0% (of 10%)  1  
 
Maximumscore 4 

 3  • 85% weegt minder dan het gevraagde gewicht  1  
• een uitleg hoe het gemiddelde 645, de standaardafwijking 43 en het getal 0,85 zijn gebruikt 

met de GR  2  
• het antwoord 690 gram  1  

 
Sparen, sparen of sparen 
 
Maximumscore 4 

 4  • De vergelijking 10 000⋅1,035t = 20 000 moet worden opgelost  1  
• een uitleg hoe de GR is gebruikt  1  
• De oplossing is t ≈ 20,149 (of: nog geen verdubbeling na 20 jaar)  1  
• Na 21 jaar is het bedrag (ruimschoots) verdubbeld  1  

 
Maximumscore 4 

 5  • Het spaarbedrag op de groeirekening op t = 10 is G = 14105,99 euro  1  
• De rente is 4105,99 euro over 10 jaar  1  
• Per jaar is de rente 410,60 euro  1  
• Het rentepercentage is 4,1  1  

 
Maximumscore 3 

 6  • In het 7e jaar is er 485 euro rente bijgeschreven  2  
• Het rentepercentage is 4,85  1  

 
Maximumscore 5 

 7  • Op 10t =  moet het eindbedrag 14 475 euro zijn   1  
• De vergelijking 10 000 ⋅ g10 = 14 475  moet worden opgelost  1  
• een uitleg hoe de GR is gebruikt  1  
• De oplossing is g ≈ 1,03768  1  
• Het rentepercentage is 3,77  1  

 
Het verdelen van de pot 
 
Maximumscore 3 

 8  • Er zijn negen rondes gespeeld, waarvan Alex er 5 heeft gewonnen  1  

• Dat kan op 
9
5
 
 
 

 manieren  1  

• Dat zijn 126 manieren  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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400036-2-12c 5 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 4 

 9  • P(A wint in de eerstvolgende ronde) = 1
2   1  

• P(B wint de eerstvolgende ronde, en A de ronde daarna) = 1 1 1
2 2 4⋅ =   1  

• P(A wint) = 31 1
2 4 4+ =   1  

• Alex krijgt 3
4 18 13,50⋅ = euro  1  

of 

• P(B wint twee keer achter elkaar) = 1 1 1
2 2 4⋅ =   1  

• P(A wint de pot) = 31
4 41− =   2  

• Alex krijgt 3
4 18 13,50⋅ = euro  1  

 
Maximumscore 3 

 10  • De kans dat Alex drie ronden achtereen wint, is 1 1 1 1
2 2 2 8⋅ ⋅ =   2  

• De kans dat Benno de pot wint, is 71
8 81− =   1  

 
Maximumscore 4 

 11  • De kans dat Benno het spel wint via de stand 4–4 is 1 1 1
2 2 4⋅ =   1  

• De kans dat Benno het spel wint via de stand 3–5 is 7 71
2 8 16⋅ =   1  

• De kans dat Benno het spel wint, is 71 11
4 16 16+ =   1  

• Benno krijgt 11
16 14 9,63⋅ ≈  euro uit de pot  1  

 
Tienkamp en zevenkamp 
 
Maximumscore 3 

 12  • Bij beide formules moet het aantal punten toenemen als de prestatie beter wordt  1  
• In de formule voor de looponderdelen wordt de waarde tussen de haakjes door het minteken 

groter als M kleiner wordt, zodat het aantal punten toeneemt (door de positieve exponent)   1  
• In de formule voor de spring- en werponderdelen wordt de waarde tussen de haakjes groter 

als M groter wordt, zodat het aantal punten toeneemt (door de positieve exponent)  1  
 
Maximumscore 5 

 13  • Invullen van 68,15 in de formule geeft 179,02  1  
• De snellere tijd is 68,15 – 0,04 = 68,11 seconden  1  
• Invullen van 68,11 in de formule geeft 179,96  1  
• Dit betekent in beide gevallen 179 punten  1  
• Hij behaalt dus niet meer punten  1  

 
Maximumscore 5 

 14  • Invullen van 895 in de formule van het verspringen bij de mannen geeft 1312,19  1  
• Het aantal punten bij de mannen is 1312, dus bij de vrouwen 1313  1  
• De vergelijking 0,188807⋅(M – 210)1,41 = 1313 moet worden opgelost  1  
• een uitleg hoe de GR is gebruikt  1  
• Het antwoord is 741 cm  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Kroketten in de kantine 
 
Maximumscore 5 

 15  • 0,651,815TK q′ = ⋅   2  
• Bij q = 300 is TK' = 73,96  1  
• Dit is een benadering van de marginale kosten: als je bijvoorbeeld 300 kroketten verkoopt 

in plaats van 299 (of 301 in plaats van 300) dan stijgen de kosten met ongeveer 74 eurocent  2  
 
Maximumscore 3 

 16  • W = 14 000 – 8718 = 5282  2  
• W = 5282 eurocent ≈ 53 euro  1  

 
Maximumscore 3 

 17  • De vergelijking 1,6570 1,1 1830q q⋅ = ⋅ +  moet worden opgelost  1  
• De beschrijving hoe met de GR de oplossing kan worden gevonden  1  
• Er moeten minstens 31 kroketten worden verkocht  1  

 
Maximumscore 4 

 18  • De winstfunctie is 1,6570 1,1 1830W q q= ⋅ − ⋅ −   1  
• De beschrijving hoe met de GR het maximum kan worden gevonden  1  
• De winst is maximaal bij 276 kroketten (of 275 of 274 of 277 kroketten omdat de winst in 

eurocenten dan even groot is)  2  
 
KIX 
 
Maximumscore 4 

 19  • Op acht plaatsen (vier onder en vier boven) is er een keuze   1  
• Per plaats kun je kiezen uit 2 mogelijkheden, namelijk wel of niet zwart maken  1  
• Het totaal aantal verschillende symbolen is 28   1  
• Het antwoord is 256  1  

of 
• Voor elke streep zijn er 4 mogelijkheden  2  
• Met vier strepen zijn er 44 mogelijkheden  1  
• Het antwoord is 256  1  

 
Maximumscore 4 

 20  • Het zwart maken van 2 van de 4 stukken boven kan op        verschillende manieren   1  

• 
4
2
 
 
 

 = 6  1  

• Onder zijn er ook              mogelijkheden  1  

• Het aantal verschillende symbolen is 6 × 6 = 36  1  
 
Maximumscore 6 

 21  • De laatste drie symbolen kunnen een getal vormen, een huisnummer van 3 cijfers  1  
• Er zijn daarvoor 900 getallen mogelijk, namelijk 100 tot en met 999  2  
• Het kan ook cijfer + X + toevoeging zijn  1  
• Daarvoor zijn 9 × 1 × 36 = 324 mogelijkheden  1  
• In totaal zijn er 900 + 324 = 1224 mogelijkheden  1  

Opmerking 
Als in plaats van 9 × 1 × 36 is gerekend met 9 × 1 × 26 = 234, hiervoor geen punten 
aftrekken. 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar de 
Citogroep. 
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Correctievoorschrift  HAVO
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Voortgezet 
Onderwijs 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord. 
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 
anders is vermeld. 
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 84 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
 
Duikeend 
 
Maximumscore 3 

 1  • 5% van 6 gram is 0,3 gram  1  
• Het aantal duiken is 120 : 0,3 = 400  2  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 2  • het bekijken van een interval, bijvoorbeeld [0 , 8]  1  
• De gebruikte energie (in 8 uur) is ongeveer 900 kJ  2  
• Per uur duiken is dat ongeveer 113 kJ  1  

 
Opmerking 
Als het gegeven antwoord niet ligt tussen 110 kJ en 120 kJ, voor deze vraag ten hoogste 
3 punten toekennen. 
 
Maximumscore 5 

 3  • het vinden van een punt op de lijn bijvoorbeeld (8, 2800)  2  
• het trekken van een lijn door (0, 0) en (8, 2800)  1  
• Het snijpunt levert als antwoord: ongeveer 6,8 uur  2  

 
Opmerking 
Als een antwoord gegeven wordt dat kleiner is dan 6,3 uur of groter dan 7,3 uur, voor deze 
vraag ten hoogste 3 punten toekennen. 
 
Maximumscore 6 

 4  • De percentages in figuur 3 zijn 16, 29, 19, 13, 8, 6, 4, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0  2  

• De gemiddelde afstand vroeg in de winter is 335
100

 = 3,35 km  1  

• De gemiddelde afstand laat in de winter is 538
100

 = 5,38 km  2  

• Het verschil bedraagt 2,03 km (of 2 km)  1  
 
Vaders en zonen 
 
Maximumscore 2 

 5  • een uitleg als: als de zonen allemaal studenten van een Londense universiteit zijn, zijn ze 
niet aselect uit de Engelse bevolking gekozen  1  

• Dus is het antwoord nee  1  
 
Opmerking 
Als het antwoord ‘nee’ is gegeven zonder toelichting of met een onjuiste toelichting, voor 
deze vraag geen punten toekennen. 
 
Maximumscore 4 

 6  • een grenslijn, bijvoorbeeld de lijn door (62, 60) en (74, 72)  2  
• de andere grenslijn: de lijn door (60, 62) en (72, 74)  1  
• het arceren van het gebied tussen deze lijnen   1  

 
Maximumscore 3 

 7  • Er zijn veel zonen duidelijk langer dan hun vader en weinig duidelijk korter  1  
• Waar vaders en zonen ongeveer even lang zijn, zijn zonen net zo vaak groter als kleiner dan 

hun vader  1  
• Ja, zonen zijn gemiddeld langer  1  

 
Opmerkingen 

• Als alleen uit ‘er zijn veel zonen duidelijk langer dan hun vader en weinig duidelijk korter’ 
de conclusie ‘ja’ wordt getrokken, voor deze vraag toch 3 punten toekennen. 

• Als de kandidaat op basis van veel meer stippen boven de lijn ‘precies even lang’ 
concludeert dat zonen gemiddeld langer zijn, hiervoor ten hoogste 2 punten toekennen. 

•  Als het antwoord ‘ja’ wordt gegeven zonder toelichting, hiervoor geen punten toekennen. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 8  • mediaan = 68,6  1  
• Q1 = 66,9  1  
• Q3 = 70,5  1  
• Kleinste en grootste waarneming zijn 59,7 en 78,6  1  
• de boxplot  1  

 
Maximumscore 5 

 9  • 182 cm is ongeveer 71,65 inch  1  
• De linkergrens is 71,65  1  
• De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft, na het invoeren van 71,65, een voldoende 

grote rechtergrens, µ en σ, als antwoord ongeveer 0,129  2  
• Dat is 12,9% (of 13%)  1  

of 

• 182 cm is ongeveer 71,65 inch  1  

• P(X > 71,65) = 1 – 71,65 68,6
2,7
− 

Φ 
 

  1  

• 1 − Φ(1,13) = 1 − 0,8708 = 0,1292  2  
• Dat is 12,9% (of 13%)  1  

of 

• 2,7 inch is ongeveer 6,9 cm  1  
• De linkergrens is 182  1  
• De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft, na het invoeren van 182, een voldoende 

grote rechtergrens, 174 en 6,9, als antwoord ongeveer 0,123  2  
• Dat is 12,3% (of 12%)  1  

of 

• 2,7 inch is ongeveer 6,9 cm  1  

• P(X > 182) = 1 − 182 174
6,9
− 

Φ 
 

  1  

• 1 − Φ(1,16) = 1 − 0,8770 = 0,1230  2  
• Dat is 12,3% (of 12%)  1  

 
Teddyberen 
 
Maximumscore 3 

 10  • Bij q = 5 zijn de kosten 23 500 euro  1  
• Opbrengst is 30 000 euro  1  
• Winst is 30 000 – 23 500 = 6500 (euro)  1  

 
Opmerking 
Als gerekend is met 23,5 en 30 en als antwoord 6,5 wordt gevonden, hiervoor maximaal 
2 punten toekennen. 
 
Maximumscore 4 

 11  • Invoeren van de formule van TK in de GR levert de grafiek van TK  1  
• Invoeren van de formule van TO in de GR levert de grafiek van TO   1  
• De snijpunten liggen bij q ≈ 2,909 en q ≈ 9,307  1  
• geen winst of verlies bij een productie van 2909 en 9307 teddyberen  1  

of 

• Invoeren van de formule van TO – TK in de GR levert de grafiek van TO – TK  2  
• De snijpunten met de q-as liggen bij q ≈ 2,909 en q ≈ 9,307  1  
• geen winst of verlies bij een productie van 2909 en 9307 teddyberen  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 12  • De winst is het verticale verschil tussen de grafieken van TO en TK  2  
• de q-waarde waarbij dat verschil het grootst is: ongeveer 6,7 (dus 6700 teddyberen)  1  

of 

• De winst is maximaal als beide grafieken dezelfde helling hebben; dat punt wordt gevonden 
door evenwijdig aan TO de raaklijn aan TK te tekenen  2  

• de q-waarde waarbij dat het geval is: ongeveer 6,7 (dus 6700 teddyberen)  1  
 
Opmerkingen 

• Als bij de eerste oplosmethode niet naar het verticale verschil is gekeken, voor deze vraag 
geen punten toekennen. 

• De afgelezen waarde van q dient te liggen tussen 6,2 en 7,3. 
 
Maximumscore 6 

 13  • De winst is W = –0,1q3 + q2 – 6  2  
• W' = –0,3q2 + 2q  2  
• W' = 0 als q ≈ 6,667 (of q = 0)  1  
• De winst is maximaal bij 6667 teddyberen  1  

 
Opmerkingen 

• Als een tekenoverzicht van de afgeleide functie ontbreekt, hiervoor geen punten aftrekken. 
• Als met de GR de afgeleide geplot is zonder de afgeleide functie op te stellen, voor deze 

vraag ten hoogste 2 punten toekennen. 
• Als met W = 6q – 0,1q3 – q2 + 6q + 6 is gerekend, voor deze vraag ten hoogste 4 punten 

toekennen. 
 
 
Vlippo's 
 
Maximumscore 4 

 14  • allemaal hetzelfde wil zeggen vier van de ene soort of vier van de andere soort  1  
• De kans op vier van de ene soort is 0,54 = 0,0625  1  
• Dus de gevraagde kans is 0,0625 + 0,0625 = 0,125  2  

of 

• De eerste vlippo is altijd goed en de vlippo’s in de zakken 2, 3 en 4 moeten hetzelfde zijn 
als de eerste vlippo  1  

• De kans daarop is voor elke vlippo 0,5  1  
• Dus de gevraagde kans is 0,5 ⋅  0,5⋅  0,5 = 0,125  2  

 
Maximumscore 4 

 15  • De eerste twee vlippo’s zijn gelijk en de derde is anders  1  
• P(AAB) = 0,53 = 0,125  1  
• P(BBA) = 0,125  1  
• Dus de gevraagde kans is 0,125 + 0,125 = 0,25  1  

of 

• De tweede vlippo is hetzelfde als de eerste: kans = 0,5  1  
• De derde is van de andere soort: kans = 0,5  1  
• dus een kans van 0,5 ⋅  0,5 = 0,25  2  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 16  • De kansen op een goede vlippo zijn 4
5

, 3
5

, 2
5

 en 1
5

  2  

• De kans op vijf verschillende is 4 3 2 1 0,0384
5 5 5 5
⋅ ⋅ ⋅ = (of ongeveer 0,04)  2  

 
Maximumscore 4 

 17  • een aanpak met gericht proberen  1  
• Bij 13 vlippo's is de kans ongeveer 0,00002  1  
• Bij 14 vlippo's is de kans ongeveer 0,000008  1  
• het antwoord: 13  1  

of 

• met behulp van de GR een tabel maken voor !
n

n
n

  3  

• het antwoord: 13  1  
 
Bonus-malusladder 
 
Maximumscore 3 

 18  • In haar 7e jaar betaalt zij 50%  1  
• In haar 8e jaar betaalt zij 75%  1  
• De premie is dus 25% hoger, dat is 177,50 euro  1  

 
Maximumscore 3 

 19  • De percentages voor de jaren 1 tot en met 6 zijn 100, 85, 75, 65, 125 en 100  1  
• Dat is gemiddeld 91,7%  1  
• De gemiddelde premie is 733,33 euro   1  

of 

• De percentages voor de jaren 1 tot en met 6 zijn 100, 85, 75, 65, 125 en 100  1  
• De bijbehorende premies zijn 800, 680, 600, 520, 1000 en 800 euro  1  

• De gemiddelde premie is 4400
6

 =  733,33 euro  1  

 
Maximumscore 5 

 20  • Zij zou volgens I in het 14e jaar en in de jaren daarna 25% van 700 = 175 euro per jaar 
betalen, dus in totaal voor het 14e tot en met het 18e jaar 875 euro  1  

• Zij zou volgens II in het 14e jaar 45%, in het 15e jaar 40%, in het 16e jaar 35%, in het 
17e jaar 32,5% en in het 18e jaar 30% van de basispremie betalen  1  

• dus in totaal 315 + 280 + 245 + 227,50 + 210 = 1277,50 euro  1  
• Volgens II betaalt ze 402,50 euro meer premie dan volgens I  1  
• Dat is meer dan 320 euro, dus het advies is mogelijkheid I  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 21  • De premies voor de jaren 1 tot en met 10 zijn 600, 450, 360, 300, 240, 180, 120, 120, 120 
en 120  1  

• De bijbehorende percentages zijn 100, 75, 60, 50, 40, 30, 20, 20, 20 en 20  1  
• de grafiek bij deze percentages  2  
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord. 
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 
anders is vermeld. 
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 87 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Wiskunde A (oude stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Valse start 
 
Maximumscore 4 

 1  • Tussen A en B liggen 7 baanbreedtes  1  
• De afstand tussen A en B is 7 × 1,5 m = 10,5 m  1  

• A hoort het geluid 10,5 0,03
342

≈  seconde later dan B  2  

 
Maximumscore 4 

 2  • Gevraagd wordt P(0 < X < 100) waarbij X normaal verdeeld is met µ = 160 en σ = 24  1  

• ( ) ( )100 160 0 160 2,5 6,7
24 24
− −   Φ −Φ = Φ − −Φ −   

   
  1  

• De tabel geeft voor Φ(−2,5) de waarde 0,0062 en voor Φ(−6,7) het getal 0  1  
• Het antwoord is 0,62 of 0,6 of 1  1  

of 

• De linkergrens is 0 en de rechtergrens is 100  1  
• De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft, na het invoeren van de grenzen, µ en σ, als 

antwoord 0,0062  2  
• Het antwoord is 0,62 of 0,6 of 1  1  

 
Opmerking 
Als in plaats van P(0 < X < 100) is uitgegaan van P(X < 100), hiervoor geen punten 
aftrekken. 
 
Maximumscore 5 

 3  • 1 op 500 betekent dat z gezocht moet worden bij Φ(z) – Φ(0) = 0,002 (of bij Φ(z) = 0,002)  1  
• Volgens de tabel is z = −2,88  1  

• 
160 2,88

24
x −

= −   1  

• x = 90,88  1  
• De eerste start was dan niet vals geweest, dus nee  1  

of 

• 1 op 500 betekent dat de rechtergrens x gezocht moet worden bij P(0 < X < x) = 0,002 (of 
bij P(X < x) = 0,002)  1  

• invoeren van linkergrens 0 (of een kleinere linkergrens), µ en σ in de 
normale-verdelingsfunctie op de GR en zoeken naar de waarde 0,002 geeft als antwoord 
ongeveer 90,92  3  

• De eerste start was dan niet vals geweest, dus nee  1  
 
Kamperen 
 
Maximumscore 4 

 4  • De kans dat de eerste camping 4 sterren heeft, is 2
8   1  

• De kans dat de tweede camping 4 sterren heeft, is 1
7   1  

• De gevraagde kans is gelijk aan 2 1 1
8 7 28⋅ =  (of 0,036 of 0,04 of 3,6% of 4%)  2  

 
Maximumscore 4 

 5  • De kolommen leveren de getallen 0,09; 0,05; 0,13 en 0,04  2  

• De berekening 0,31 100%
5

⋅  ≈ 6,2% (of 6%)  2  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 6  de vijf getallen 1430, 770, 1280, 570 en 950 
 
Maximumscore 3 

 7  • het vermenigvuldigen van de goede rij met de goede kolom  2  
• het antwoord 0,2704 (of 0,27)  1  

 
Onderdelen 
 
Maximumscore 4 

 8  • 0,2 ⋅  12 + 0,3 ⋅  13 + 0,3 ⋅  14 + 0,2 ⋅  15  3  
• het antwoord 13,5 uur  1  

 
Maximumscore 3 

 9   een uitleg, gebaseerd op het feit dat de levensduur van B nooit langer is dan 14 uur 
 
Maximumscore 6 

 10  • De bedrijfstijd is 13 uur bij de gebeurtenissen (A, B): (13, 13) of (13, 14) of (14, 13) of 
(15, 13)  3  

• De bijbehorende kansen zijn 0,15; 0,06; 0,15 en 0,10  2  
• het antwoord 0,46 (of 46%)  1  

 
Maximumscore 5 

 11  • 55 uit 1000 is 0,055  1  
• De kans dat bij 14 uur wordt vervangen, is 0,5 ⋅  0,2 ⋅  0,5 = 0,05  

(of 0,3 ⋅  0,2 ⋅  0,3 + 0,3 ⋅  0,2 ⋅  0,2 + 0,2 ⋅  0,2 ⋅  0,3 + 0,2 ⋅  0,2 ⋅  0,2 = 0,05)  3   
• de conclusie  1  

 
Maximumscore 3 

 12  • 12 ⋅  0,543 + 13 ⋅  0,402 + 14 ⋅  0,055  2  
• het antwoord 12,5 uur  1  

 
Houd afstand! 
 
Maximumscore 3 

 13  de omrekening van 50 km/uur naar 13,9 m/sec 
 
Maximumscore 4 

 14  het opstellen van een formule als v = 3,6 ⋅  r  of  r = 0,28 ⋅  v  of 10
36r v= ⋅   of 50

14v r= ⋅  
 
Maximumscore 4 

 15  • het aflezen dat auto B een stopafstand van 16 meter heeft  1  
• het aflezen dat auto A 24 meter heeft afgelegd als zijn snelheid gedaald is tot 30 km/uur  2  
• de conclusie  1  

 
Maximumscore 3 

 16  de uitleg dat een auto dan drie keer in precies dezelfde omstandigheden verkeert, namelijk 
remmend vanaf een snelheid van 30 km/uur 
 
Maximumscore 4 

 17  • het tekenen van het horizontale stuk tot de stippellijn  1  
• het tekenen van een grafiek die gelijk is aan het deel van de gegeven grafiek tussen snelheid 

40 en snelheid 0  2  
• het aflezen van het antwoord (ongeveer) 23 meter  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Zonkracht 
 
Maximumscore 5 

 18  • 10 mogelijkheden met een ‘3’  1  
• 10 × 9 = 90 mogelijkheden met een ‘2’ en een ‘1’  2  

• 
10

120
3

 
= 

 
 mogelijkheden met driemaal een ‘1’  1  

• het antwoord 220  1  
 
Maximumscore 4 

 19  • De maximale tijd in de zon is 100 : 7 ≈ 14,3 minuten  1  
• met factor 8 dus 114,3 minuten  1  
• na drieën dus 228,6 minuten  1  
• de conclusie ja  1  

 
Maximumscore 4 

 20  • MP 165 extra gevallen per miljoen in 2050 (of een ander getal tussen 155 en 175)  1  
• Dat levert in totaal 1465 gevallen per miljoen  1  
• Het verschil is 215  1  

• Dat is 215 100%
1680

⋅  ≈ 13% minder  1  

 
Maximumscore 4 

 21  • aflezen van de coördinaten van een punt op de kromme, bijvoorbeeld (2075, 410)  1  
• In 2075 is t = 75, dus 410 = 25 ⋅  g75  1  
•  g75 = 16,4  1  
•  g ≈ 1,038 (of 1,04)  1  

 
Maximumscore 2 

 22  • het antwoord nee met een toelichting, bijvoorbeeld: de grafiek kan hoogstens tot de 
horizontale as komen als het aantal extra gevallen tot 0 gereduceerd wordt  2  

of 

• het antwoord ja met een toelichting, bijvoorbeeld: de grafiek kan onder de horizontale as 
komen als de milieumaatregelen zo streng zijn dat de ozonlaag zelfs weer zal groeien 
(waardoor zelfs de ‘vaste’ 1300 verminderd zou kunnen worden)  2  
 

 

Antwoorden Deel- 
scores
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord. 
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 
anders is vermeld. 
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 87 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Wachtlijsten 
 
Maximumscore 3 

 1  • De mensen in de klassen C, D en E wachten tussen de 4 en 10 weken  1  
• het aflezen van de cumulatieve percentages als (ongeveer) 38 en 58  1  
• het antwoord (ongeveer) 20%  1  

 
Maximumscore 5 

 2  • De klassenmiddens zijn: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 39 en 78  1  
• De bijbehorende percentages voor orthopedie zijn: 8, 12, 16, 24, 16, 10, 6, 4 en 4  2  
• De gemiddelde wachttijd is 0,08⋅1 + 0,12⋅3 + … + 0,04⋅78 = 11,28 ≈ 11 weken  2  

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 599Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300036  CV15 4 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 4 

 3  • Het derde kwartiel zit bij 75% en valt in klasse H  1  
• 72% komt overeen met 26 weken wachten, 96% met 52 weken  1  

• wachttijd bij het derde kwartiel: 75 7226 26 29,25
96 72

−
+ ⋅ =

−
  1  

• het antwoord 29 weken  1  

of 

• Het derde kwartiel zit bij 75% en valt in klasse H  1  
• Blok H is 24 mm lang en het derde kwartiel ligt 3 mm van de linkerzijde van blok H  1  

• wachttijd bij het derde kwartiel: 326 26 29,25
24

+ ⋅ =   1  

• het antwoord 29 weken  1  
 
Maximumscore 3 

 4  • Het percentage wachtenden per klasse neemt steeds af vanaf klasse A naar klasse F  1  
• Voor de eerste 12 weken moet het cumulatieve frequentiepolygoon dus afnemend stijgend 

zijn   1  
• IV past dus het best  1  

 
GGGD 
 
Maximumscore 5 

 5  • P(2 meisjes) = 1 2 1
2 3 3⋅ =   2  

• P(2 jongens) = 1 2 1
2 3 3⋅ =  of  P(2 jongens) = P(2 meisjes) vanwege symmetrie  2  

• P(jongen en meisje) = 1 1 1
3 3 31 ( )− + =   1  

of 

• P(jongen en meisje) = P(JM) + P(MJ)  1  
• P(jongen en meisje) = 1 1 1 1 1

2 3 2 3 3⋅ + ⋅ =   1  
• P(2 meisjes) = P(2 jongens) vanwege symmetrie  2  

• P(2 meisjes) = P(2 jongens) = 
1
31 1

2 3
−

=   1  

 
Maximumscore 5 

 6  • P(JJMM) = 1 2 1 2
2 3 4 5⋅ ⋅ ⋅   2  

• P(MJMJ) = 1 1 2 2
2 3 4 5⋅ ⋅ ⋅   2  

• Beide kansen zijn 1
30  (dus even groot)  1  

 
Maximumscore 5 

 7  • P(het eerste nieuwe lid is een meisje) = 1
2  en P(de tweede is opnieuw een meisje) = 2

3   1  

• de kans 3
4  dat ook de derde een meisje is  1  

• de kansen 5 6 7 84
5 6 7 8 9, , ,  en   1  

• P(8 meisjes) = 9
8

8
7

7
6

6
5

5
4

4
3

3
2

2
1 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅   1  

• Dat is 1
9  ofwel ongeveer 11% (en dus groter dan 10%)  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Doosjes verzenden 
 
Maximumscore 4 

 8  • De dikte van de stapel is 7 + 7 + 10 + 10 + 2 = 36 mm  1  
• Het pakje kan dus niet door de brievenbus  1  
• Het gewicht van de stapel is 68 + 68 + 97 + 112 + 28 = 373 gram (dus minder dan 3 kg)  1  
• Dat kost € 4,88  1  

 
Maximumscore 5 

 9  • 1 pakje met gewone cd en dubbel-cd; met dikte 22 mm, met gewicht 237 gram, met 
verzendkosten € 1,56  2  

• en 1 pakje met twee maxisingle-cd’s; met dikte 16 mm, met gewicht 164 gram, met 
verzendkosten € 1,56  2  

• Het is dus mogelijk om de bestelling voor minder dan € 3,50 te verzenden; in dit geval voor 
€ 3,12  1  

of 

• 1 pakje met maxisingle-cd en gewone cd; met dikte 19 mm, met gewicht 193 gram, met 
verzendkosten € 1,56  2  

• en 1 pakje met maxisingle-cd en dubbel-cd; met dikte 19 mm, met gewicht 208 gram, met 
verzendkosten € 1,56  2  

• Het is dus mogelijk om de bestelling voor minder dan € 3,50 te verzenden; in dit geval voor 
€ 3,12  1  

of 

• 1 pakje met maxisingle-cd; met dikte 9 mm, met gewicht 96 gram, met verzendkosten 
€ 1,17  2  

• en 1 pakje met maxisingle-cd, gewone cd en dubbel-cd; met dikte 29 mm, met gewicht 305 
gram, met verzendkosten € 2,25  2  

• Het is dus mogelijk om de bestelling voor minder dan € 3,50 te verzenden; in dit geval voor 
€ 3,42  1  
 
Maximumscore 5 

 10  • Per gewone post betaalt hij: 82 × € 4,88 = € 400,16  1  
Met partijenpost: 

• Een pakje van 539 gram kost € 4,50 + 0,539 × € 0,26 ≈ € 4,64  2  
• Een partij van 82 pakjes kost 82 × € 4,64 = € 380,48 (of 380,49)  1  
• Hij bespaart: € 400,16 – € 380,48 = € 19,68 (of 19,67)  1  

of 
• Per gewone post betaalt hij: 82 × € 4,88 = € 400,16  1  

Met partijenpost: 
• Het totale gewicht is 82 × 539 gram = 44,198 kg  1  
• Dat kost 44,198 × € 0,26 ≈ € 11,49  1  
• Het totale vaste bedrag is 82 × € 4,50 = € 369,00  1  
• Hij bespaart: € 400,16 – € 11,49 – € 369,00 = € 19,67  1  

 
Opmerking 
Als tarief per kg is opgevat als een stapsgewijs tarief en er daardoor gerekend is met 45 kg, 
hiervoor geen punten aftrekken. 
 
Maximumscore 5 

 11  • invoeren van de functies x(45 – x)(50 – 2x) en 5000 in de GR en het gebruiken van de 
snijpuntfunctie  1  

• Een oplossing is x ≈  2,6 cm  1  
• De andere oplossing is x = 20 cm   1  
• De bijbehorende afmetingen zijn respectievelijk 2,6, 42,4 en 44,8 cm en 20, 25 en 10 cm  2  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 12  • invoeren van de functie x(45 – x)(50 – 2x) in de GR en het vinden van het maximum, 
bijvoorbeeld door het gebruiken van de maximumfunctie  2  

• het antwoord (ongeveer) 10508 cm3 (of 10500 cm3)  1  

of 

• De afgeleide van de inhoudsformule is: 26 280 2250x x− +   1  
• De afgeleide heeft nulpunten x ≈ 10,32 en x ≈ 36,35  1  
• Het nulpunt x ≈ 10,32 geeft als maximale inhoud (ongeveer) 10508 cm3 (of 10500 cm3)  1  

 
Remweg 
 
Maximumscore 3 

 13  • de wrijvingscoëfficiënt c = 0,85  1  
• het invullen van v = 50, c = 0,85 en treactie = 0,4 in de formule van de remweg  1  

• het antwoord 17,13 m (dus ruim 17 meter)  1  
 
Maximumscore 4 

 14  • Bij 1 mm regen hoort c = 0,40 en bij 2 mm regen hoort c = 0,30  1  
• De remweg bij c = 0,40 is 40,4 m  1  
• De remweg bij c = 0,30 is 52,2 m  1  

• Dat is een toename van 52, 2 40,4 100% 29%
40,4
−

⋅ ≈   1  

 
Maximumscore 4 

 15  • Omdat de bijdrage van de reactietijd even groot is als de bijdrage van het remmen, moet de 
vergelijking 0,14⋅v = 0,005⋅v2 worden opgelost  2  

• de toelichting hoe de vergelijking wordt opgelost  1  
• het antwoord v = 28 km/uur  1  

 
Maximumscore 4 

 16  • de afgeleide 0,14 0,01r v′ = + ⋅   2  
• r'(120) = 1,34  1  
• een uitleg dat dit de mate is waarin de remweg toeneemt als de snelheid vanaf 120 km/uur 

wordt opgevoerd, bijvoorbeeld: de remweg wordt 1,34 m groter als je in plaats van 
120 km/uur 121 km/uur zou gaan rijden  1  
 
Euromunten 
 
Maximumscore 4 

 17  • De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft, na invoeren van de linkergrens 23,40, een 
voldoende grote rechtergrens, het gemiddelde 23,25 en de standaardafwijking 0,10, als 
antwoord 0,0668  3  

• het antwoord (ongeveer) 7%  1  
of 

• P( 23,40) 1 P( 23, 40)X X> = − ≤   1  
• P( 23,40) (1,5) 0,9332X ≤ = Φ =   1  
• P( 23,40) 1 0,9332 0,0668X > = − =   1  
• het antwoord (ongeveer) 7%  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 18  • Uit de gegevens volgt: P( 25,35) 0,0003X < =   2  
• 0,0003 ( 3,43)= Φ −   1  

• 
0,40 3, 43
σ

−
= −   1  

• σ ≈ 0,12 (mm)  1  
 
Opmerking 
Als voor z een andere waarde is gekozen uit de rij –3,39, –3,40, …, –3,48, hiervoor geen 
punten aftrekken. 
 
of 

• Uit de gegevens volgt: P( 25,35) 0,0003X < =   2  
• invoeren van de normale-verdelingsfunctie in de GR met voldoende kleine linkergrens, 

rechtergrens 25,35, gemiddelde 25,75 en de standaardafwijking als variabele  1  
• het vinden van het snijpunt met y = 0,0003  1  
• het antwoord (ongeveer) 0,12 (mm)  1  

 
Concentratie van vloeistoffen 
 
Maximumscore 3 

 19  • Er is aan het begin 20 000 mg chemische stof aanwezig  1  
• De hoeveelheid vloeistof tijdens het vullen is na s minuten 0,8 + 25s liter  1  

• De concentratie is dus aantal mg 20000
aantal liter 0,8 25s

=
+

  1  

 
Maximumscore 3 

 20  • De groeifactor voor 4 minuten is 38,94 0,7788
50,00

=   1  

• De groeifactor per minuut is 
1
40,7788   1  

• het antwoord 0,9394  1  
 
Maximumscore 5  

 21  • Het vullen van het vat duurt 400 16
25

=  minuten  1  

• De vergelijking 25 ⋅  0,94t = 1 moet worden opgelost  1  
• het oplossen met bijvoorbeeld de snijpuntfunctie van de GR  1  
• De oplossing van de vergelijking is t ≈ 52 minuten  1  
• In totaal duurt het dus 68 minuten  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 

van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 

van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-

94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 

28 september 1994. 

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 

Eindexamenbesluit van belang: 

1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 

procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 

het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 

normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 

CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 

opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 

cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 

de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 

CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 

voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 

het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 

nodig naar boven afgerond. 

2 Algemene regels 

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-

regeling van toepassing: 

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 

scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 

Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 

scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 

score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 

3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 

3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 

juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 

geest van het antwoordmodel; 

3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 

wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 

gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 

het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 

wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 

aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 

door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 

antwoord. 

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 

daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 

anders is vermeld. 

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 

worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 

antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 

kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 

Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 

Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 

fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 

toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 

worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 

Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 

meegedeeld aan de directeur. 

De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 

omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 

VWO/HAVO/MAVO/VBO). 

Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 

er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 

worden. 

3 Vakspecifieke regels 

Voor het vak Wiskunde A (oude stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels 

vastgesteld: 

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 

maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 

hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Antwoordmodel 

Samen naar school? 

Maximumscore 3 

1  • de berekening 0,21 18 + 0,544 25 + 0,246 34 2

• De uitkomst 25,744 is vrijwel gelijk aan 25,7 1

Maximumscore 4 

2  • Vanaf 20,5 is nog 29(%) nodig van die 54,4(%) om de mediaan te bereiken 1

•
29

10 5,3
54, 4

2

• De mediaan is 5,3 + 20,5 = 25,8 (of 26) 1

Indien met 20 in plaats van 20,5 gerekend is –1

Maximumscore 4 

3  • De kans dat een leerling op een bepaalde dag niet jarig is, is
364

365
1

• De kans dat alle leerlingen van de klas op die bepaalde dag niet jarig zijn, is
364

365

n

1

• de uitleg dat de gegeven formule de complementaire kans beschrijft, dus de kans dat ten 

minste 1 leerling die dag jarig is 2

Maximumscore 5 

4 •

34
364

P 1 0,0891
365

 voor een willekeurige dag in de grote klas 2

•

17
364

P 1 0,0456
365

 voor een willekeurige dag in de kleine klas 2

• de conclusie, gebaseerd op de twee kansen 1

Maximumscore 5 

5  • Een twee keer zo grote kans is (ongeveer) 0,178 1

• het opstellen van de vergelijking 
364

1 0,178
365

n

1

•
364

0,822
365

n

1

• het vinden van het antwoord 72 (omdat bij 71 nog geen verdubbeling van de kans is 

opgetreden) 2

of 

• Een twee keer zo grote kans is (ongeveer) 0,178 1

• het invoeren van de functie
364

1
365

x

y  in de GR 1

• met de GR vaststellen dat de waarde 0,178 wordt bereikt voor x  71,5 2

• het antwoord 72 1

Antwoorden Deel- 

scores

Pagina: 607Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300036  CV14 5 Lees verder

Oosterschelde 

Maximumscore 3 

6  • de getallen 2 en 3 in de teller 1

• D = 5
8

100% 62,5% 2

Maximumscore 4 

 7  een uitleg als: 

• D is zo groot mogelijk als er in de jaren A en B geen gemeenschappelijke soorten zijn  3

• D is dan 100% 100%
a b

a b
1

Opmerking 

Een goede uitleg met behulp van een getallenvoorbeeld mag goed gerekend worden. 

Maximumscore 3 

8  • De figuur geeft aan dat het harig wilgenroosje in meer vakken wordt aangetroffen dan elke 

andere soort 1

• Dat zegt niets over het aantal exemplaren per vak; het is mogelijk dat een andere soort in 

minder vakken veel talrijker is 2

Maximumscore 5 

9  • aflezen van de voorkomenskans van speerdistel in 1991: ongeveer 30% 1

• Voor elk vak is de niet-voorkomenskans 0,7 1

• De gezochte kans is 0,3 (0,7)
11

2

• het antwoord (ongeveer) 0,006 (of 0,6%) 1

Maximumscore 4 

10  • Er zijn 3 vakken met akkerdistel en 9 vakken zonder en de onderzoeker koos zijn 4 vakken 

uit die 9 1

• De kans is 9 8 7 6
12 11 10 9

9

4

12

4

 of 2

• het antwoord 14
55

of (ongeveer) 0,25 of 25% 1

Opmerking 

Als een berekening gemaakt wordt op basis van trekken met teruglegging, ten hoogste 

2 punten toekennen. 

Roofvogels 

Maximumscore 4 

11  • het opstellen van een vergelijking als P = a G + b 1

• het aflezen van de coördinaten van een tweetal punten, bijvoorbeeld (180, 0) en (1000, 330) 1

• het berekenen van a  0,4 en b  –72,4 2

Opmerking 

De afleesfout bij de coördinaten mag voor G hoogstens 10 zijn en voor P hoogstens 5. 

Antwoorden Deel- 

scores
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Maximumscore 5 

12  • het aflezen van de gewichten en het berekenen van het percentage bij de 4 andere soorten 4

• de conclusie: sperwer 1

Opmerking  

Als een sluitende redenering gebaseerd op waarnemingen in de grafiek zonder berekening 

van de gewichten tot de correcte conclusie leidt, hiervoor alle punten toekennen. 

Maximumscore 3 

13  • het aflezen van de waarden van G en C in ten minste 1 punt van de kromme, bijvoorbeeld 

G = 600  C = 18 1

• het berekenen van a (  441) met de formule  2

Opmerking 

De afleesfout mag voor G hoogstens 10 zijn en voor C hoogstens 0,5. 

Maximumscore 6 

14  • Per dag eet zo’n vogel 18% van 710 g = 128 g 2

• het aflezen dat een prooi gemiddeld 250 g weegt 1

• Daarvan wordt 85% opgegeten, dus 212,5 g 1

• het berekenen van ongeveer 220 prooien per jaar 2

of 

• Per dag eet zo’n vogel 18% van 710 g = 128 g 2

• Daarvoor is 100
85

128 g prooidieren nodig 1

• het omrekenen naar een jaar: 54 965 g 1

• het aflezen dat een prooi gemiddeld 250 g weegt 1

• het berekenen van het antwoord: ongeveer 220 1

Wegen in woonwijken 

Maximumscore 4 

15  het vermenigvuldigen (van matrix M met vector
6000

3600
) met als antwoorden 261 600,  

237 600, 247 200, 280 800 en 235 200 

Maximumscore 5 

16  • Bij U-vorm is 1800  1200 – 235 200 = 1 924 800 m
2
 grond beschikbaar voor woningen 2

• Dat zijn 
1924800

4812
400

 woningen 1

• Bij radiaal is 1800  1200 – 261 600 = 1 898 400 m
2
 grond beschikbaar voor woningen 1

• het antwoord 
1898400

394,5
4812

1

Maximumscore 5 

17  • Er zijn 6 routes waarbij B vanuit het noorden wordt bereikt 3

• Er is precies 1 manier om B te bereiken via de rechterrand 1

• het antwoord 7 1

Opmerking 

Voor elke ontbrekende of foutieve route 1 punt aftrekken. 

Antwoorden Deel- 

scores
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Maximumscore 5 

18  • Er zijn van A naar B altijd 10 stukken straat  1

• hoe meer stukken hoofdstraat, hoe sneller 1

• de volgorde raster, radiaal, vertakking en de overige twee precies gelijk als de minst snelle 3

Sinaasappelsap 

Maximumscore 4 

19  • de vier eindbeoordelingen 6; 6,5; 7 en 6,5 3

• het antwoord C 1

Maximumscore 4 

20  • het zwaarder wegen van G en S 2

• een noemer of coëfficiënten in de formule die zorgen dat het maximum klopt 2

Maximumscore 5 

21  • De gezochte kans is P(X  54) 1

•
54 60

1
8

2

• 1 0,75 geeft als antwoord 0,7734 (of ongeveer 77%) 2

Opmerking 

Als de GR gebruikt wordt, moet aangegeven worden welke waarden voor de linkergrens, de 

rechtergrens, het gemiddelde en de standaardafwijking zijn ingevoerd in de normale-

verdelingsfunctie.

Antwoorden Deel- 

scores

Einde
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Inzenden scores 
Uiterlijk op 29 mei de scores van de 
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 
op de daartoe verstrekte optisch leesbare 
formulieren naar de Citogroep zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten 
voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 
punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord. 
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 
anders is vermeld. 
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Wiskunde A 1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
 
Servicekosten  
 
Maximumscore 3 

 1  • 720 moet gedeeld worden door 9 omdat vier woonlagen ’dubbel tellen’ ten opzichte van 
woonlaag 1  2  

• Woonlaag 1 betaalt 80 euro  1  
 
Maximumscore 4 

 2  • 720 moet gedeeld worden door 15  1  
• Woonlaag 1 betaalt 48 euro  1  
• De volgende woonlagen betalen respectievelijk 96, 144, 192 en 240 euro  2  

 
Maximumscore 4 

 3  • n = 21 en k = 21 geeft P ≈ 9,1  1  
• n = 21 en k = 20 geeft P ≈ 8,7  1  
• n = 21 en k = 19 geeft P ≈ 8,2  1  
• Samen is dat ongeveer 26% en dat is meer dan 1

4  deel  1  
of 
 

• 1 + 2 + 3 + ... + 21 = 231  1  
• 19 + 20 + 21 = 60  1  

• 
231
60  ≈ 0,26  1  

• Dit is 26% en dat is meer dan 1
4  deel  1  

 
Maximumscore 5 

 4  • k = 2, dus 200 2
( 1)

P
n n

⋅=
+

   1  

• 
400 1
( 1)n n

<
+

  1  

• n = 19 voldoet niet  1  
• n = 20 voldoet wel  1  
• het antwoord 20  1  

 
of 

• k = 2, dus 200 2
( 1)

P
n n

⋅=
+

   1  

• 
400 1
( 1)n n

<
+

  1  

• de keuze van een geschikte functie op de GR om 400 1
( 1)n n

=
+

 op te lossen  1  

• De GR geeft als uitkomst 19,5  1  
• het antwoord 20  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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EPO  
 
Maximumscore 4 

 5  • 2 41 3 42 .... 2 54 1 57
58

⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅   3  

• Het gemiddelde is ongeveer 45,7  1  
 
Maximumscore 4 

 6  • het gebruiken van de vier ’ondergrenzen’ 41, 46, 48 en 50  2  
• 0, 25 41 0, 25 46 0, 25 48 0, 25 50 46, 25⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =    1  
• Dus het gemiddelde in 1999 is zeker groter dan 45,9  1  

 
Opmerkingen 

• Als in de berekening is meegenomen dat de waarde 52 ten minste één keer voorkomt, 
hiervoor uiteraard geen punten aftrekken. 

• Als met klassenmiddens is gerekend, voor deze vraag geen punten toekennen. 
 
Maximumscore 5 

 7  • P(X > 46) = 1 − P(X ≤ 46)  1  
 

• P(X ≤ 46) =                          ≈ Φ(0,37)  2  
 
• (0,37) 0,6443Φ =   1  
• het antwoord 35,57% (of 36%)  1  

 
of 
 

• De linkergrens is 46  1  
• De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft, na invoeren van de linkergrens, een voldoend 

grote rechtergrens, gemiddelde en standaardafwijking, als antwoord 0,3556  3  
• Het gevraagde percentage is ongeveer 36  1  

 
Maximumscore 4 

 8  • P(X ≤ g) = 0,99  1  
• Volgens de tabel is z ≈ 2,33  1  

• 
45 2,33

2,7
g − ≈   1  

• het antwoord g ≈ 51,3 (of 51 of 52)  1  
 
of 
 

• De grenswaarde moet gezocht worden bij P(X ≤ g) = 0,99  1  
• De inverse normale-verdelingsfunctie op de GR geeft, na invoeren van 0,99, gemiddelde en 

standaardafwijking, als antwoord ongeveer 51,3 (of 51 of 52)  3  
 
Autobanden  
 
Maximumscore 4 

 9  • De groeifactor is 1,035  1  
• 81,035 80b ⋅ =   1  

• 8
80 60,75

1,035
b = ≈   1  

• Het antwoord is (ongeveer) 61 miljoen  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores

P Z ≤
−





46 45

2 7,
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Maximumscore 6 

 10  • B = a ⋅ A + b  1  

• 
5, 2 1,6 0,15
65 41

a −= =
−

  1  

• b bepalen met b+⋅= 6515,02,5   1  
• b = −4,55  1  
• B = 0,15 ⋅ 80 − 4,55 = 7,45  1  
• Drivewell zal waarschijnlijk (ongeveer) 7,5 miljoen banden verkopen in 2003  1  

 
Opmerking 
Als niet een vergelijking van de lijn is opgesteld, maar het antwoord door lineaire 
extrapolatie is gevonden, voor deze vraag hoogstens 2 punten toekennen. 
 
Maximumscore 4 

 11  • het invoeren van D = 9300 ⋅ G0,5 − G in de GR  1  
• het gebruiken van een juiste functie op de GR om het snijpunt met D = 10 000 000 te vinden  1  
• Het snijpunt ligt bij G ≈ 1 539 637  1  
• De reclame-uitgaven van GoodDay waren (ongeveer) 1,54 miljoen dollar  1  

 
Maximumscore 5 

 12  • Het kiezen van de juiste functie op de GR om het maximum van D te vinden, daarbij 
rekening houdend met de mogelijke waarden van G  3  

• Het aflezen van de maximale waarde van D  1  
• De maximale reclame-uitgaven van Drivewell zijn (ongeveer) 21,6 miljoen dollar  1  

 
Maximumscore 5 

 13  • De afgeleide functie is 0,54650 1D G−= ⋅ −′   2  
• D′(10 000 000) = 0,47  1  
• De betekenis: als GoodDay bij reclame-uitgaven van 10 miljoen dollar de uitgaven met 

1 dollar laat toenemen, moet Drivewell zijn reclame-uitgaven met 0,47 dollar laten 
toenemen om zijn winst maximaal te houden  2  
 
Memory  
 
Maximumscore 3 

 14  • Na het eerste kaartje gedraaid te hebben, liggen er nog 15 met het plaatje naar beneden  2  

• De kans dat het tweede kaartje eenzelfde plaatje heeft, is dus 1
15

  1  

of 

• Er zijn in totaal 16 15
2
⋅ = 120 mogelijkheden  1  

• Daarvan zijn er 8 paren met twee gelijke  1  

• De kans op twee gelijke plaatjes is 8 1
120 15

=   1  

 
Maximumscore 5 

 15  • De kans om de eerste twee kaartjes te mogen pakken is 1
7

  2  

• Analoog volgt voor het tweede paar een kans van 1
5

 en voor het derde paar een kans van 1
3

  1  

• Het laatste paar gaat altijd goed  1  

• De kans op het in één beurt verzamelen van alle kaartjes is dus 1 1 1 1
7 5 3 105

⋅ ⋅ =  (of 0,0095)  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 16  • Er zijn nog twee driehoeken, één cirkel en één vierkant over  1  
• Er zijn 4 mogelijkheden voor de cirkel  1  
• Er zijn dan nog 3 mogelijkheden voor het vierkant  1  
• in totaal dus 4 ⋅ 3 = 12 mogelijkheden  1  

 
of 
 

• Er zijn nog twee driehoeken, één cirkel en één vierkant over  1  

• Bij 4 objecten waarvan 2 dezelfde, zijn er 4!
2!

 rangschikkingen  2  

• Er zijn dus 12 mogelijkheden  1  
 
Maximumscore 6 

 17  • Bij strategie 1 moet ook de tweede kaart die wordt omgedraaid een vierkant zijn: de kans op 

succes is 1
3

  1  

• Bij strategie 2 is de kans 1
3

 dat de eerste kaart een vierkant is en dan is de rest bekend  1  

• De eerste kaart is met kans 2
3

 een driehoek  1  

• De tweede kaart is dan met kans 1
2

 ook een driehoek  1  

• De kans op twee driehoeken is 2
3

⋅ 1
2

  1  

• Totale kans op succes bij strategie 2 is dus 1
3

 + 2
3

⋅ 1
2

 = 2
3

  1  

 
Nieuwe tijden  
 
Maximumscore 3 

 18  • 1 etmaal duurt 60⋅60⋅24 = 86 400 seconden  2  

• 1 beat duurt 86400
1000

=  86,4 seconden  1  

 
Maximumscore 4 

 19  • 470⋅86,4 = 40 608 seconden na middernacht  1  

• 40 608 seconden komt overeen met 40 608
60 60

=
⋅

 11,28 uur  1  

• 11,28 uur is gelijk aan 11 uren en 0,28⋅60 minuten  1  
• Het antwoord is 11 uur 16 (of 11.16 uur of 11 uur 17 of 11.17 uur)  1  

 
Maximumscore 4 

 20  • @352 komt overeen met 352 86, 4
60 60

⋅ =
⋅

 8,448 uur  1  

• Op het horloge is het 3 uur vroeger dan in GMT+1  2  
• Het antwoord is tijdzone GMT−2  1  

 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Einde 

 
 
 
 
Maximumscore 4 

 21  • 1 uur komt overeen met 1000
24

 ≈ 41,6667 beats  1  

• 1 minuut komt overeen met 1000
24 60⋅

 ≈ 0,6944 beats  1  

• 1 seconde komt overeen met 1000
24 60 60⋅ ⋅

 ≈ 0,0116 beats  1  

• De antwoorden zijn: a = 41,6667, b = 0,6944 en c = 0,0116  1  
 
of 

• 1 seconde komt overeen met 1
86, 4

 ≈ 0,0116 beats  1  

• 1 minuut komt overeen met 160
86,4
⋅  ≈ 0,6944 beats  1  

• 1 uur komt overeen met 160 60
86,4

⋅ ⋅  ≈ 41,6667 beats  1  

• De antwoorden zijn: a = 41,6667, b = 0,6944 en c = 0,0116  1  
 
Opmerking 

Als door tussentijds afronden van 1000
24

 of 1
86, 4

 afwijkende waarden voor a en b gevonden 

worden, hiervoor 1 punt aftrekken. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzenden scores 
Uiterlijk op 29 mei de scores van de 
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 
op de daartoe verstrekte optisch leesbare 
formulieren naar de Citogroep zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling  
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels  
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord. 
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 
anders is vermeld. 
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels  
 
Voor het vak Wiskunde A (oude stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Antwoordmodel  
 
 
 
 
Servicekosten  
 
Maximumscore 3 

 1  • 720 moet gedeeld worden door 9 omdat vier woonlagen ’dubbel tellen’ ten opzichte van 
woonlaag 1  2  

• Woonlaag 1 betaalt 80 euro  1  
 
Maximumscore 4 

 2  • 720 moet gedeeld worden door 15  1  
• Woonlaag 1 betaalt 48 euro  1  
• De volgende woonlagen betalen respectievelijk 96, 144, 192 en 240 euro  2  

 
Maximumscore 4 

 3  • n = 21 en k = 21 geeft P ≈ 9,1  1  
• n = 21 en k = 20 geeft P ≈ 8,7  1  
• n = 21 en k = 19 geeft P ≈ 8,2  1  

• Samen is dat ongeveer 26% en dat is meer dan 4
1  deel  1  

of 
 

• 1 + 2 + 3 + ... + 21 = 231  1  
• 19 + 20 + 21 = 60  1  

• 
231
60  ≈ 0,26  1  

• Dit is 26% en dat is meer dan 4
1  deel  1  

 
Maximumscore 5 

 4  • 2810020500 7 =⋅ g   1  
•  g 7 ≈ 1,371  1  

• 7
1

371,1=g    1  
•  g ≈ 1,046  1  
•  Het antwoord is 4,6 (of 5)  1  

 
EPO  
 
Maximumscore 5 

 5  • P(X > 46) =1 − P(X ≤ 46)  1  

• P(X ≤ 46) = 






 −≤
7,2
4546P Z  ≈ Φ(0,37)  2  

• Φ(0,37) = 0,6443  1  
• het antwoord 35,57% (of 36%)  1  

 
Opmerking 
Bij gebruik van de GR moeten de gebruikte functie, de linkergrens 46, een voldoende grote 
rechtergrens, het gemiddelde en de standaardafwijking vermeld worden. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 6  • P(X ≤ xr) − P(X ≤ xl) = 0,75  1  
• P(X ≤ xr) = 0,875 en P(X ≤ xl) = 0,125  2  

• 15,1
7,2
45

≈
−rx

 en 15,1
7,2
45

−≈
−lx

  1  

• xr ≈ 48,1 en xl ≈ 41,9  1  
 
of 
 

• P(X ≤ xr) − P(X ≤ xl) = 0,75  1  
• P(X ≤ xl) = 0,125  1  

• 15,1
7,2
45

−≈
−lx

  1  

• xl ≈ 41,9  1  
• op grond van symmetrie is xr ≈ 45 + 3,1 = 48,1  1  

 
Opmerking 
Bij gebruik van de GR moeten de gebruikte functie, de ingevoerde kanswaarden, het 
gemiddelde en de standaardafwijking vermeld worden. 
 
Maximumscore 5 

 7  • P(X ≤ 53) − P(X ≤ 50) = 






 −≤−






 −≤
7,2
4550P

7,2
4553P ZZ   2  

• 






 −≤−






 −≤
7,2
4550P

7,2
4553P ZZ  ≈ P(Z ≤ 2,96) − P(Z ≤ 1,85) = Φ(2,96) − Φ(1,85)  1  

• Φ(2,96) − Φ(1,85) ≈ 0,9985 − 0,9678 = 0,0307  1  
• het antwoord 3,07% (of 3%)  1  

 
Opmerking 
Bij gebruik van de GR moeten de gebruikte functie, het relevante interval, het gemiddelde 
en de standaardafwijking vermeld worden. 
 
Maximumscore 4 

 8  • P(X ≤ g) = 0,99  1  
• Volgens de tabel is z ≈ 2,33  1  

• 33,2
7,2
45 ≈−g   1  

• het antwoord g ≈ 51,3 (of 51 of 52)  1  
 
Opmerking 
Bij gebruik van de GR moeten de gebruikte functie en de ingevoerde waarden vermeld 
worden. 
 
Play-offs  
 
Maximumscore 4 

 9  • In de eerste ronde speelt men maximaal 3 wedstrijden  1  
• In de tweede ronde speelt men maximaal 5 wedstrijden  1  
• In de derde ronde speelt men maximaal 7 wedstrijden  1  
• Het grootste aantal wedstrijden is dus 3 + 5 + 7 = 15  1  

 
Maximumscore 4 

 10   de punten (4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (0, 4), (1, 4), (2, 4) en (3, 4) 
 
Opmerking 
Voor elk fout of ontbrekend punt, 1 punt aftrekken. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 6 

 11  • 4 × A en 0 × B : 







0
3

= 1 manier  1  

• 4 × A en 1 × B : 







1
4

= 4 manieren  1  

• 4 × A en 2 × B : 







2
5

= 10 manieren  1  

• 4 × A en 3 × B : 







3
6

= 20 manieren  1  

• Er zijn evenveel manieren waarbij B wint  1  
• Er zijn in totaal 70 verschillende manieren  1  

 
Opmerkingen 

• Als de kandidaat aangeeft, zonder verdere toelichting, dat er 35
4
7

=







 manieren 

mogelijk zijn waarbij A van B wint en het antwoord dus 70 is, voor deze vraag 
ten hoogste 2 punten toekennen. 

• Als het antwoord slechts bestaat uit: A wint in 4, 5, 6 of 7 wedstrijden via 3−0, 
3−1, 3−2 of 3−3, hiervoor ten hoogste 1 punt toekennen. 
 
Maximumscore 4 

 12  • Boston Raptors kan 0, 1, 2 of 3 wedstrijden op rij winnen voordat Atlanta Rangers voor de 
vierde keer wint  1  

• De kansen hierop zijn respectievelijk 
3
1 , 

3
2 ⋅

3
1 , 

2

3
2 





 ⋅

3
1  en 

3

3
2 





 ⋅

3
1   2  

• De gevraagde kans is 
81
65  (of ongeveer 80%)  1  

of 
 

• Atlanta Rangers wordt geen kampioen als Boston Raptors de volgende vier 
wedstrijden wint  1  

•  
• De kans dat Boston Raptors vier keer achter elkaar wint is  1  
 

• De gevraagde kans is 1 −          
65

81
=  (of ongeveer 80%)  2  

 
Havo-top  
 
Maximumscore 5 

 13  • Er zullen 120 tweedejaars zijn  1  
• Daarvan krijgen er 84 een diploma, en 24 worden er derdejaars  1  
• Van deze derdejaars halen er 19,2 (of 19) een diploma en worden er 2,4 

vierdejaars en halen dan nog 2,28 (of 2) diploma’s  1  
• Dat zijn in totaal (ongeveer) 105 diploma’s  1  
• Dat is 70%  1  

 
of 
 

• 0,8 ⋅ 0,7 + 0,8 ⋅ 0,2 ⋅ 0,8 + 0,8 ⋅ 0,2 ⋅ 0,1 ⋅ 0,95 = 0,7032  4  
• Het antwoord is (ongeveer) 70%  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 6 

 14  • Er zijn dan geen eerstejaars meer, maar wel 184 tweedejaars  2  
• Er zijn 38 derdejaars  1  
• Er zijn 4 vierdejaars  1  
• 70 studenten hebben de opleiding zonder diploma verlaten  1  
• 184 studenten verlieten de opleiding met een diploma  1  

 
of 
 

• opstellen van de kolommatrix 



























=

0
0
20
40

190
230

K   2  

• de matrixvermenigvuldiging 



























=⋅

184
70
4

38
184

0

KD   3  

• Er resteren nog 184 tweedejaars, 38 derdejaars en 4 vierdejaars; 70 studenten 
hebben de opleiding verlaten zonder diploma en 184 met een diploma  1  
 
Maximumscore 5 

 15  • De elementen in de tweede kolom van boven naar beneden zijn: 0; 0; 0; 0,02; 0,12; 0,86  2  
• Het gaat om de situatie van de tweedejaars twee jaar later  1  
• 2% is dan vierdejaars en niemand is dan eerste-, tweede- of derdejaars  1  
• 12% is zonder diploma vertrokken en 86% met diploma  1  

 
Maximumscore 3 

 16  een uitleg als: 
• De opleiding duurt maximaal 4 jaar  1  
• Dus na 4 jaar hebben alle studenten de opleiding verlaten, met of zonder 

diploma  1  
• Na vijf of meer jaar verandert daar niets meer aan  1  

 
Opmerking 
Als men laat zien dat D⋅D4 = D4, hiervoor geen punten toekennen. 
 
Maximumscore 3 

 17  • de tweede kolom: de tweedejaarsstudenten  1  
• de vijfde rij: verlaat de opleiding zonder diploma  1  
• Dus 12,1% van de tweedejaars verlaat uiteindelijk de opleiding zonder diploma  1  

 
Nieuwe tijden  
 
Maximumscore 3 

 18  • 1 etmaal duurt 60⋅60⋅24 = 86 400 seconden  2  

• 1 beat duurt 86 400
1000

=  86,4 seconden  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Einde 

 
 
 
 
Maximumscore 4 

 19  • 470⋅86,4 = 40 608 seconden na middernacht  1  

• 40 608 seconden komt overeen met 40 608
60 60

=
⋅

 11,28 uur  1  

• 11,28 uur is gelijk aan 11 uren en 0,28⋅60 minuten  1  
• Het antwoord is 11 uur 16 (of 11.16 uur of 11 uur 17 of 11.17 uur)  1  

 
Maximumscore 4 

 20  • @352 komt overeen met 352 86, 4
60 60

⋅ =
⋅

 8,448 uur  1  

• Op het horloge is het 3 uur vroeger dan in GMT+1  2  
• Het antwoord is tijdzone GMT−2  1  

 
Maximumscore 4 

 21  • 1 uur komt overeen met 
24

1000  ≈ 41,6667 beats  1  

• 1 minuut komt overeen met 
6024

1000
⋅

 ≈ 0,6944 beats  1  

• 1 seconde komt overeen met 
606024

1000
⋅⋅

 ≈ 0,0116 beats  1  

• De antwoorden zijn: a = 41,6667, b = 0,6944 en c = 0,0116  1  
 
of 

• 1 seconde komt overeen met 
4,86

1  ≈ 0,0116 beats  1  

• 1 minuut komt overeen met 
4,86

160 ⋅  ≈ 0,6944 beats  1  

• 1 uur komt overeen met 
4,86

16060 ⋅⋅  ≈ 41,6667 beats  1  

• De antwoorden zijn: a = 41,6667, b = 0,6944 en c = 0,0116  1  
 
Opmerking 

Als door tussentijds afronden van 
24

1000  of 
4,86

1  afwijkende waarden voor a en b gevonden 

worden, hiervoor 1 punt aftrekken. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tijdvak 2

Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 

Algemeen 

Voortgezet 

Onderwijs 

Inzenden scores 

Uiterlijk op 21 juni de scores van de 

alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 

op de daartoe verstrekte optisch leesbare 

formulieren naar de Citogroep zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 

van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 

van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-

94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 

28 september 1994. 

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 

Eindexamenbesluit van belang: 

1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 

procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 

het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 

normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 

CEVO.

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 

opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 

cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 

de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 

CEVO.

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 

voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 

het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 

nodig naar boven afgerond. 

2 Algemene regels 

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-

regeling van toepassing: 

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 

scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 

Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 

scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 

score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 

3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 

3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 

juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 

geest van het antwoordmodel; 

3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 

wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 

gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 

het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 

wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 

aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 

door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 

antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 

daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 

anders is vermeld. 

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 

worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 

antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 

kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 

Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 

Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 

fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 

toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 

worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 

Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 

meegedeeld aan de directeur. 

De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 

omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 

VWO/HAVO/MAVO/VBO). 

Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 

er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 

worden. 

3 Vakspecifieke regels 

Voor het vak Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels 

vastgesteld: 

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 

maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 

hoe zij de GR gebruiken. 

4 Antwoordmodel 

Wereldrecords nattigheid 

Maximumscore 3 

1  • De bui duurde 15 minuten  1

• De hoeveelheid regen is ongeveer 8 inch  1

• het antwoord 20 (of 20,32 of 20,3)   1

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 4 

2  • Bij 1000 minuten hoort volgens de grafiek een hoeveelheid neerslag van 65 inch (of een 

andere waarde tussen 60 en 70)   1

• Bij 100 minuten hoort volgens de grafiek een hoeveelheid neerslag van 22 inch (of een 

andere waarde tussen 20 en 25)   1

• Bij 10 minuten hoort volgens de grafiek een hoeveelheid neerslag van 7,8 inch (of een 

andere waarde tussen 7 en 8)   1

• de conclusie dat het beide keren ongeveer drie keer zoveel is en de beweringen dus juist 

zijn  1

Maximumscore 4 

3  • het nemen van een punt op de lijn, bijvoorbeeld 2 dagen en ongeveer 100 inch  1

• Substitutie van D = 48 levert voor R ongeveer 100 op  2

• het antwoord: uren 1

of

• Bij D = 1 geeft de formule als uitkomst voor R 16,6  2

• In de figuur is af te lezen dat deze waarde van R hoort bij 60 minuten   1

• het antwoord: uren 1

Opmerking 

Wanneer slechts, overigens correcte, berekeningen gegeven zijn die niet tot een goed 

antwoord leiden, hiervoor maximaal 2 punten toekennen. Bijvoorbeeld een punt aflezen: 

2 dagen en 100 inch, en vaststellen dat D = 2 met de formule R ≈ 23 oplevert en dus niet 

R = 100. 

Maximumscore 2 

4  • aflezen van de twee gegevens van Füssen: 8 en ongeveer 5  1

• het antwoord 
8

5=I  (= 0,625) (inch per minuut)   1

Maximumscore 5 

5  • het kiezen van twee punten met I = 0,1, bijvoorbeeld (20 minuten, 2 inch) en (40 minuten, 

4 inch)  2

• het tekenen van de rechte lijn door de twee punten  1

• het antwoord: alle buien in Belouve, Cilaos en Cherrapunji  2

Licht in de kas 

Maximumscore 4 

6  • een besparing van 940 lampen  1

• per lamp een besparing van 0,6 ⋅ 0,049 euro per uur  1

• De tijdsduur is 365 maal 8 uur  1

• Dit geeft een besparing van 940 ⋅ 0,6 ⋅ 0,049 ⋅ 365 ⋅ 8 = 80 697,12 euro (of 80 697 euro)   1

of

• Een lamp kost 0,6 ⋅ 0,049 euro per uur  1

• De tijdsduur is 365 maal 8 uur  1

• 1000 lampen kosten dan 85848 euro en 60 lampen kosten maar 5150,88 euro  1

• Dit geeft een besparing van 80 697,12 euro (of 80 697 euro)   1

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 4 

7  • Bij een snelheid van 25 m/u leggen de lampen in 8 uur een afstand af van 200 meter  1

• Ze komen dus 5 keer voorbij het midden  1

• Bij iedere passage beschijnen ze elk punt 
5
1  uur  1

• Elk punt wordt 1 uur beschenen gedurende een oktobernacht  1

of

• 5 m is 
8
1  deel van 40 m  1

• Elk punt wordt dus 
8
1  deel van de nacht beschenen  2

• Dat is 1 uur 1

Maximumscore 6 

8  • De lamp gaat direct terug als hij 98 minuten of langer onderweg was  2

• Het invoeren van de linkergrens, een voldoende grote rechtergrens, gemiddelde en 

standaardafwijking bij de normale-verdelingsfunctie op de GR geeft als uitkomst ongeveer 

0,0082 3

• het antwoord 0,82% (of 0,8% of 1%)  1

of

• De lamp gaat direct terug als hij 98 minuten of langer onderweg was  2

• P(X ≥ 98) = 1 − P(X ≤ 98)   1

• )4,2(
9698

P)98(P

60
50

=−≤=≤ ZX 1

• Φ(2,4) = 0,9918 1

• Het antwoord is 0,82% (of 0,8% of 1%)  1

Maximumscore 5 

9  • het invoeren van 0,999, 96 en 
60
50  in de inverse normale-verdelingsfunctie van de GR  3

• De GR geeft als uitkomst ongeveer 98,575  1

• Dat is 0,575 minuut, dus 34,5 (of 35) seconden langer  1

of

• Φ(z) = 0,999 1

• z = 3,08 (of 3,09 of 3,10)   1

• 08,3
96

60
50

=−x
1

• x ≈ 98,567 1

• Dat is 0,567 minuut, dus 34 seconden langer  1

Antwoorden Deel-

scores
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Het loket 

Maximumscore 5 

10  • een toelichting, bijvoorbeeld een tabel met wachttijden zoals deze:   4

klant aankomst bedieningstijd geholpen wachttijd 

1 55 43 55 – 98 0 

2 87 36 98 – 134 11 

3 111 34 134 – 168 23 

4 151 20 168 – 188 17 

5 163 6 188 – 194 25 

6 183 14 194 – 208 11 

7 196 26 208 – 234 12 

• de conclusie: klant 5  1

Maximumscore 5 

11  • De klanten 2, 3 en 4 wachten respectievelijk 17, 32 en 13 + 38, dus in totaal 100 seconden  2

• De klanten 6 tot en met 9 wachten respectievelijk 22, 21, 34 en 21 + 61 seconden, dus in 

totaal 159 seconden 2

• De gemiddelde wachttijd bedraagt 
9

259 ≈ 29 seconden  1

Maximumscore 4 

12  • Het aantal klanten dat gemiddeld per uur binnenkomt, is 48  1

• Het aantal klanten dat gemiddeld per uur bediend kan worden, is 60  1

• De gemiddelde wachttijd is 0,0667 uur  1

• En dat is 4 minuten 1

Maximumscore 3

13  • V = 
10
1 1

• 30 – A = 10 1

• Er komen dus 20 klanten per uur bij het loket  1

of

• V = 
10
1 1

• het oplossen van de vergelijking 
A−

=
30

1
1,0  met behulp van de snijpuntfunctie op de GR  1

• Er komen dus 20 klanten per uur bij het loket  1

Maximumscore 3 

14  • )25(V ′  = 
25
1 1

• een uitleg als: dit getal 
25
1  geeft aan hoe snel de gemiddelde verblijfstijd toeneemt als het 

gemiddeld aantal van 25 klanten per uur toeneemt  2

Antwoorden Deel-

scores
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Domino 

Maximumscore 4 

15  • Er zijn 7 dubbele en 21 andere stenen  1

• Die kans is 
28
21 ⋅

27
20 ⋅

26
19 ⋅

25
18 ⋅

24
17 ⋅

23
16 2

• En dat is ongeveer 0,14  1

of

• Er zijn 7 dubbele en 21 andere stenen  1

• Die kans is 

⋅

6

28

6

21

0

7

2

• En dat is ongeveer 0,14  1

Maximumscore 6 

16  • Er zijn 9 stenen hoger dan de 6–3: de 7 dubbele, de 6–5 en de 6–4, en dus zijn er 13 stenen 

lager dan de 6–3 1

• Sanne mag als eerste een steen neerleggen als zij minstens één hogere steen heeft  1

• Die kans is 1 – de kans op geen van deze 9 stenen  1

• Die kans is 
17

8

18

9

19

10

20

11

21

12

22

13
1 ⋅⋅⋅⋅⋅− 2

• En dat is ongeveer 0,98  1

of

• Er zijn 9 stenen hoger dan de 6–3: de 7 dubbele, de 6–5 en de 6–4, en dus zijn er 13 stenen 

lager dan de 6–3 1

• Sanne mag als eerste een steen neerleggen als zij minstens één hogere steen heeft  1

• Die kans is 1 – de kans op geen van deze 9 stenen  1

• Die kans is 1 – 

⋅

6

22

6

13

0

9

2

• En dat is ongeveer 0,98  1

Maximumscore 4 

17  • Van de 28 stenen liggen er nog 16 (28 – 6 – 3 – 3) op de stapel  1

• Er zijn nog 10 stenen die aansluiten: 2–0, 2–1, 2–2, 4–0, 4–1, 4–3, 4–4, 5–4, 6–2, 6–4  1

• Hiervan heeft Sanne er één, dus 9 ervan liggen op de stapel  1

• De kans is dus 
16
9  of ongeveer 0,56  1

Maximumscore 6 

18  • P(eerste steen 2 dezelfde cijfers) = 
28
7  (of 0,25)   1

• P(tweede steen sluit aan) = 
27
6  (of 0,2222)   1

• P(eerste steen 2 verschillende cijfers) = 
28
21  (of 0,75)   1

• P(tweede steen sluit aan) = 
27
12  (of 0,4444)   1

• P(tweede steen sluit aan op willekeurige eerste) = 
18
7

27
12

28
21

27
6

28
7 =⋅+⋅  (of ongeveer 0,39)   2

Antwoorden Deel-

scores
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Brandstofverbruik 

Maximumscore 4 

19  • de punten (0, 5600) en (288, 560)   1

• Het hellingsgetal van de lijn is 5,17
0288

5600560 −=
−

−
1

• De gevraagde formule is B = 5600 − 17,5 ⋅ t 2

of

• In 288 uur verbruikt het vliegtuigje 5600 − 560 = 5040 liter brandstof  1

• Dat is 17,5 liter per uur  1

• De gevraagde formule is B = 5600 − 17,5 ⋅ t 2

Maximumscore 6 

20  • 75,44)0( −=′B 1

• Dus het brandstofverbruik direct na de start is 44,75 liter per uur  1

• 94,36)24( −≈′B 1

• Dus het brandstofverbruik na 24 uur is ongeveer 36,94 liter per uur  1

• %45,17%100
75,44

75,4494,36 −≈⋅−
1

• Dus het brandstofverbruik is met ongeveer 17% afgenomen  1

Maximumscore 3 

21  • 48,4)288( −≈′B 1

• Het brandstofverbruik is dan ongeveer 4,48 liter per uur  1

• Het vliegtuig kan daarna nog 125
48,4

560 = uur vliegen  1

Einde 

Antwoorden Deel-

scores
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord. 
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 
anders is vermeld. 
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Wiskunde A (oude stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Wereldrecords nattigheid 
 
Maximumscore 3  

 1  • De bui duurde 15 minuten  1  
• De hoeveelheid regen is ongeveer 8 inch  1  
• het antwoord 20 (of 20,32 of 20,3)  1  

 
Maximumscore 4 

 2  • Bij 1000 minuten hoort volgens de grafiek een hoeveelheid neerslag van 65 inch (of een 
andere waarde tussen 60 en 70)   1  

• Bij 100 minuten hoort volgens de grafiek een hoeveelheid neerslag van 22 inch (of een 
andere waarde tussen 20 en 25)   1  

• Bij 10 minuten hoort volgens de grafiek een hoeveelheid neerslag van 7,8 inch (of een 
andere waarde tussen 7 en 8)   1  

• de conclusie dat het beide keren ongeveer drie keer zoveel is en de beweringen dus juist 
zijn   1  
 
Maximumscore 4 

 3  • het nemen van een punt op de lijn, bijvoorbeeld 2 dagen en ongeveer 100 inch  1  
• Substitutie van D = 48 levert voor R ongeveer 100 op  2  
• het antwoord: uren  1  

 
of 
 

• Bij D = 1 geeft de formule als uitkomst voor R 16,6  2  
• In de figuur is af te lezen dat deze waarde van R hoort bij 60 minuten   1  
• het antwoord: uren  1  

 
Opmerking 
Wanneer slechts, overigens correcte, berekeningen gegeven zijn die niet tot een goed 
antwoord leiden, hiervoor maximaal 2 punten toekennen. Bijvoorbeeld een punt aflezen: 
2 dagen en 100 inch, en vaststellen dat D = 2 met de formule R ≈ 23 oplevert en dus niet 
R = 100. 
 
Maximumscore 2 

 4  • aflezen van de twee gegevens van Füssen: 8 en ongeveer 5  1  

• het antwoord 
8
5=I  (= 0,625) (inch per minuut)   1  

 
Maximumscore 5 

 5  • het kiezen van twee punten met I = 0,1, bijvoorbeeld (20 minuten, 2 inch) en (40 minuten, 
4 inch)   2  

• het tekenen van de rechte lijn door de twee punten  1  
• het antwoord: alle buien in Belouve, Cilaos en Cherrapunji  2  

Antwoorden Deel- 
scores
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Dominantie 
 
Maximumscore 5 
 is dominant 
 A    B   C    D 

 6  • over 



















0011
1001
0100
0010

D
C
B
A

  5  

 
Opmerkingen 

• Voor iedere fout of verwisseling 1 punt aftrekken. 
• Als er boven en/of voor de matrix geen informatie staat, hiervoor 1 punt aftrekken. 

 
Maximumscore 4 

 7  • Het optellen levert: 2, 3, 2, 3 en 0  1  
• B en D zijn eerste, maar B domineert D  1  
• A en C zijn derde, maar A domineert C  1  
• De volgorde is B-D-A-C-E  1  

 
Maximumscore 5 
 is indirect dominant  
 A   B   C   D  E 

 8  • over 























02121
00100
01020
01001
00110

E
D
C
B
A

  5  

 
Opmerking 
Voor iedere fout of verwisseling 1 punt aftrekken. 
 
Maximumscore 6 

 9  • (1  1  1  1  1) × M = ( 2  3  2  3  0 )   2  
• ( 2

1  2
1  2

1  2
1  2

1 ) × M2  =  ( 1   2,5   1,5   2   0 )   2  
• De som is ( 3   5,5   3,5   5   0 )   1  
• De volgorde is nu anders, namelijk B-D-C-A-E   1  

 
Brandstofverbruik 
 
Maximumscore 4 

 10  • de punten (0, 5600) en (288, 560)   1  

• Het hellingsgetal van de lijn is 5,17
0288

5600560 −=
−

−   1  

• De gevraagde formule is: B = 5600 − 17,5 ⋅ t  2  
 
of 
 

• In 288 uur verbruikt het vliegtuigje 5600 − 560 = 5040 liter brandstof  1  
• Dat is 17,5 liter per uur  1  
• De gevraagde formule is B = 5600 − 17,5 ⋅ t  2  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 11  • Het brandstofverbruik tijdens de eerste 24 uur is 5600 − 4600 ≈ 1000 liter  2  
• Het brandstofverbruik tijdens de laatste 24 uur is 700 − 560 ≈ 140 liter  2  

• Het brandstofverbruik tijdens de eerste 24 uur is dus 7
140

1000 ≈  keer zo groot  1  

 
Maximumscore 5 

 12  • De algemene vorm is: tgbB ⋅=   1  
• b = 5600  1  
• Voor g geldt: 1,0288 =g   1  

• Dan is 992,01,0 288
1

≈=g   1  

• De formule wordt dan: tB 992,05600 ⋅=   1  
 
Strafschoppen 
 
Maximumscore 4 

 13  • 48% van de strafschoppen wordt hoog gericht  1  
• 14% van de strafschoppen wordt rechtsboven gericht  1  

• Dat is 
48
14 ⋅ 100% = 29%  2  

 
Maximumscore 5 

 14  • Van de laag gerichte strafschoppen is %46%100
181024

24 ≈⋅
++

 gericht op linksonder  1  

• De percentages voor middenonder en rechtsonder zijn respectievelijk 19% en 35%  1  
• Het percentage laag geschoten en een doelpunt is: 3575,01916,04688,0 ⋅+⋅+⋅   2  
• Het antwoord is 70%  1  

 
Opmerking 
Als slechts de berekening 0,88 ⋅ 24 + 0,16 ⋅ 10 + 0,75 ⋅ 18 is uitgevoerd, voor deze vraag ten 
hoogste 3 punten toekennen. 
 
Maximumscore 4 

 15  • De kans op 10 doelpunten is 0,9410 ≈ 0,54  2  
• De kans op niet 10 doelpunten is 1 – 0,54 = 0,46 (of 46%)  2  

 
Maximumscore 6 

 16  • De vier kansen zijn 0,25 ; 0,19 ; 0,88 en 0,12  4  
• de berekening 0,25·0,19·0,88·0,12  1  
• het antwoord 0,005  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Licht in de kas 
 
Maximumscore 4 

 17  • een besparing van 940 lampen  1  
• per lamp een besparing van 0,6 ⋅ 0,049 euro per uur  1  
• De tijdsduur is 365 maal 8 uur  1  
• Dit geeft een besparing van 940 ⋅ 0,6 ⋅ 0,049 ⋅ 365 ⋅ 8 = 80 697,12 euro (of 80 697 euro)   1  

 
of 
 

• Een lamp kost 0,6 ⋅ 0,049 euro per uur  1  
• De tijdsduur is 365 maal 8 uur  1  
• 1000 lampen kosten dan 85848 euro en 60 lampen kosten maar 5150,88 euro  1  
• Dit geeft een besparing van 80 697,12 euro (of 80 697 euro)   1  

 
Maximumscore 4 

 18  • Bij een snelheid van 25 m/u leggen de lampen in 8 uur een afstand af van 200 meter  1  
• Ze komen dus 5 keer voorbij het midden  1  
• Bij iedere passage beschijnen ze elk punt 5

1  uur  1  
• Elk punt wordt 1 uur beschenen gedurende een oktobernacht  1  

 
of 
 

• 5 m is 8
1  deel van 40 m  1  

• Elk punt wordt dus 8
1  deel van de nacht beschenen  2  

• Dat is 1 uur  1  
 
Maximumscore 6 

 19  • De lamp gaat direct terug als hij 98 minuten of langer onderweg was  2  
• P(X ≥ 98) = 1 − P(X ≤ 98)   1  

• )4,2(Φ9698P)98(P
60
50

=












 −≤=≤ ZX   1  

• Φ(2,4) = 0,9918  1  
• Het antwoord is 0,82% (of 0,8% of 1%)  1  

 
of 
 

• De lamp gaat direct terug als hij 98 minuten of langer onderweg was  2  
• Het invoeren van de linkergrens, een voldoende grote rechtergrens, gemiddelde en 

standaardafwijking bij de normale-verdelingsfunctie op de GR geeft als uitkomst ongeveer 
0,0082  3  

• het antwoord 0,82% (of 0,8% of 1%)  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 20  • Φ(z) = 0,999  1  
• z = 3,08 (of 3,09 of 3,10)   1  

• 08,396

60
50

=−x   1  

• x ≈ 98,567  1  
• Dat is 0,567 minuut, dus 34 seconden langer  1  

 
of 
 

• het invoeren van 0,999, 96 en 60
50  in de inverse normale-verdelingsfunctie van de GR  3  

• De GR geeft als uitkomst ongeveer 98,575  1  
• Dat is 0,575 minuut, dus 34,5 (of 35) seconden langer  1  

 
Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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���� 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele
Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of
een score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens
wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer
berekend kan worden.

���� 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Wiskunde A 1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke
regels vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken
tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er
verslag van hoe zij de GR gebruiken.
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���� 4 Antwoordmodel

���� Opgave 1 Misdrijven

Maximumscore 4

1 �� • Iedere 47 seconden wordt er een fiets gestolen

• het aantal seconden in een schrikkeljaar: 366 · 24 · 60 · 60 = 31 622 400

31 622 400
• Het aantal gestolen fietsen is                   en dat is ongeveer 670 000

47

Maximumscore 3

2 �� een uitleg als:

• Een kleiner getal betekent dat per tijdseenheid (uur, dag of jaar) meer misdrijven

plaatsvinden

• Bij een kleiner getal hoort dus een groter aantal misdrijven per jaar en staat een

langere staaf

Maximumscore 4

3 �� • aantal overige diefstallen = 510 039

• aantal diefstallen uit auto = 247 050

• totaal: 672 817 + 510 039 + 247 050 = 1 429 906

366 · 24 · 60 · 60  
• één diefstal per                             ≈ 22 seconden

1 429 906

Opmerking

Als in plaats van de getallen 672 817, 510 039 en 247 050 de getallen 670 000, 510 000 en

250 000 zijn gebruikt, hiervoor geen punten aftrekken.

Maximumscore 4

4 �� • aantal geldboetes via rechtszaal: 0,39 · 123 200 = 48 048

• totaal aantal geldboetes: 48 048 + 62 200 = 110 248

110 248  
• percentage: · 100 ≈ 46

242 100  

Maximumscore 5

5 �� • 50 000 · g6 = 62 200

• g6 = 1,244

• g = (1,244)  

• g ≈ 1,037

• Het antwoord is 3,7 (of 4)

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 2 Verwarming

Maximumscore 5

6 �� • Voor de kinderkamer was nodig: 30 · 70 = 2100 Watt

• Voor de badkamer is nodig: 1,2 · 24 · 70 = 2016 Watt

• de conclusie: ja, de capaciteit is voldoende

Maximumscore 4

7 �� • De benodigde capaciteit is 55 Watt per m3

• de punten (150, 8250) en (200, 11 000)

• het tekenen van de rechte lijn tussen deze punten (zie onder)

Maximumscore 6

8 �� • De afgeleide van C is –0,2·I + 70

• Deze afgeleide is positief voor I ≤ 200 dus de capaciteit neemt toe

• Deze afgeleide is wel dalend zodat de capaciteit steeds langzamer toeneemt

Opmerking

Als de vraag is beantwoord met behulp van een grafiek van de afgeleide zonder dat de

afgeleide functie is opgesteld, voor deze vraag ten hoogste 4 punten toekennen.

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 3 De kleurenblinde en de glasbak

Maximumscore 3

9 �� • De 50 witte flessen gaan in het gat voor wit

• Van de 50 groene en bruine flessen belandt (naar verwachting) de helft in het goede gat

• Het totale aantal flessen in een goed gat is dan 50 + 25 = 75

Maximumscore 7

10 �� • P(het is een witte fles en hij komt in het gat voor wit) = 0,5 · 1

• P(het is een groene fles en hij komt in het gat voor groen) = 0,4 · 0,8

• P(het is een bruine fles en hij komt in het gat voor bruin) = 0,1 · 0,2

• P(een fles komt goed terecht) = 0,5 + 0,32 + 0,02 = 0,84

Maximumscore 5

11 �� • bijvoorbeeld alle gekleurde flessen in het gat voor groen

• de toelichting dat de succeskans in dat geval 0,5 · 1 + 0,4 · 1 = 0,9 is

���� Opgave 4 Schoenveters 

Maximumscore 4

12 �� • een schets zoals bijvoorbeeld

• Bij Europees en Schoenverkoper is het resultaat hetzelfde

Opmerking

Als van een plaatje het spiegelbeeld is getekend, hiervoor geen punten aftrekken.

Maximumscore 5

13 �� • Het gebruiken van n = 8, d = 1,8 in de formule van Europees geeft l ≈ 69,1 cm

• Het gebruiken van n = 8, d = 1,8 in de formule van Schoenverkoper geeft l ≈ 71,9 cm

• Het verschil is 71,9 – 69,1 = 2,8 cm (of 3 cm)

Maximumscore 5

14 �� • met methode I: n = 7, d = 1,5 geeft l ≈ 55,3 cm

• bij methode II: d = 1,8 

• Met n = 6 geeft dit l ≈ 47,9 cm

• Verschil is: 55,3 – 47,9 = 7,4 cm

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4

15 �� • 90 – 42 = 48, dus l mag hoogstens 48 zijn

• een beschrijving van een werkwijze met de GR waaruit volgt d < 1,83

• dus bij de schoenmaten 38 tot en met 41

of

• 4 + 10  d2 + 16 ≤ 90 – 42

• d2 + 16 ≤ 4,4

• d ≤ 1,833

• bij de schoenmaten 38 tot en met 41

of

• 90 – 42 = 48, dus l mag hoogstens 48 zijn

• Bij maat 38 hoort l = 46,7 dus dat kan

• Bij de maten 39, 40 en 41 is l ook steeds kleiner dan 48

• Bij maat 42 gaat het mis, dus het antwoord is 38 tot en met 41

Maximumscore 4

16 �� • een beschrijving van het invoeren van de 3 formules in de GR en het resultaat of een

tekening zoals bijvoorbeeld:

• de conclusie: de grafiek horend bij de Amerikaanse manier ligt onder de andere twee,

dus is deze manier het goedkoopst 

Opmerking

Voor elke fout getekende kromme 1 punt aftrekken.

of

• een tabel waarin de veterlengten staan voor de drie rijgmanieren voor waarden van d

vanaf 1,5 tot 2,2

• de conclusie: bij elke d is de Amerikaanse manier het kortst, dus het goedkoopst

Opmerking

Als het slechts voor één waarde van d is uitgezocht ten hoogste 1 punt toekennen.

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 5 Casino

Maximumscore 5

17 �� • het op de juiste wijze vermenigvuldigen van frequenties met bedragen

• Het totaal aan uitgaven is ongeveer 663 miljoen gulden

• het berekenen van het gemiddelde, met als antwoord ongeveer 152,50 gulden

Maximumscore 5

18 �� • De linkergrens is 3000 (of 3001)

• De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft, na het invoeren van de linkergrens, een

voldoend grote rechtergrens, µ en σ, als antwoord 0,9234 (of 0,9230)

• Dat zijn (ongeveer) 48 zaterdagen

of

3000 – 3500
• z =                        

350

• z ≈ –1,43

• Φ(–1,43) = 0,0764

• 92,36% van de zaterdagen voldoen

• Dat zijn (ongeveer) 48 zaterdagen

Maximumscore 4

19 �� • De omzet steeg met 42% en de kosten stegen met 55%

een voorbeeld als

• Als in 1994 de omzet 200 miljoen was en de kosten 100 miljoen, dan was de winst

100 miljoen

• De omzet steeg met 84 miljoen en de kosten stegen met 55 miljoen

• De winst was dan 29 miljoen gestegen

Maximumscore 4

1
20 �� • De kans dat de 7 valt, is            

37

36
• De kans dat de 7 niet valt, is          

37

36 250

• De kans dat 250 keer achter elkaar de 7 niet valt, is             ≈ 0,001
37

• De kans dat de 7 ten minste één keer valt, is 1 – 0,001 =  0,999

Antwoorden Deel-
scores
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����

100016 CV15 Begin

Correctievoorschrift HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
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Inzenden scores
Uiterlijk 30 mei de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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���� 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele
Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of
een score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;

100016 CV15 2 Lees verder
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens
wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer
berekend kan worden.

���� 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Wiskunde A (oude stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken
tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er
verslag van hoe zij de GR gebruiken.
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���� 4 Antwoordmodel

���� Opgave 1 Misdrijven

Maximumscore 4

1 �� • Iedere 47 seconden wordt er een fiets gestolen

• het aantal seconden in een schrikkeljaar: 366 · 24 · 60 · 60 = 31 622 400

31 622 400
• Het aantal gestolen fietsen is                   en dat is ongeveer 670 000

47

Maximumscore 3

2 �� een uitleg als:

• Een kleiner getal betekent dat per tijdseenheid (uur, dag of jaar) meer misdrijven

plaatsvinden

• Bij een kleiner getal hoort dus een groter aantal misdrijven per jaar en staat een

langere staaf

Maximumscore 4

3 �� • aantal overige diefstallen = 510 039

• aantal diefstallen uit auto = 247 050

• totaal: 672 817 + 510 039 + 247 050 = 1 429 906

366 · 24 · 60 · 60  
• één diefstal per                             ≈ 22 seconden

1 429 906

Opmerking

Als in plaats van de getallen 672 817, 510 039 en 247 050 de getallen 670 000, 510 000 en

250 000 zijn gebruikt, hiervoor geen punten aftrekken.

Maximumscore 4

4 �� • aantal geldboetes via rechtszaal: 0,39 · 123 200 = 48 048

• totaal aantal geldboetes: 48 048 + 62 200 = 110 248

110 248  
• percentage: · 100 ≈ 46

242 100  

Maximumscore 5

5 �� • 50 000 · g6 = 62 200

• g6 = 1,244

• g = (1,244)  

• g ≈ 1,037

• Het antwoord is 3,7 (of 4)

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 2 Sporttesten

Maximumscore 5

60 – 56
6 �� • z =                   

6

• z ≈ 0,67

• Φ(0,67) = 0,7486

• 1 – Φ(0,67) = 0,2514, dus het gezochte percentage is (ongeveer) 25

of

• De linkergrens is 60

• De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft, na het invoeren van de linkergrens, een

voldoend grote rechtergrens, µ en σ, als antwoord 0,2525

• Het antwoord is (ongeveer) 25%

Maximumscore 3

7 �� • Om 15 punten te behalen moet een man een score van 360 of hoger behalen

• het aangeven van de juiste verzameling getallen op de bijlage: zie onderstaande tabel

Maximumscore 5

8 �� • de getallen bij spronghoogte 120 cm: 320, 400, 480, 560

• de getallen bij gewicht 100 kg: 220, 440, 660

• het getal 880 bij gewicht 100 en hoogte 120

Antwoorden Deel-
scores
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1

1

1

2

1

3

1

1

2

2

2

1

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

20 53 60 67 73 80 87 93 100 107 113 120 127 133
25 67 75 83 92 100 108 117 125 133 142 150 158 167
30 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
35 93 105 117 128 140 152 163 175 187 198 210 222 233
40 107 120 133 147 160 173 187 200 213 227 240 253 267
45 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
50 133 150 167 183 200 217 233 250 267 283 300 317 333
55 147 165 183 202 220 238 257 275 293 312 330 348 367
60 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
65 173 195 217 238 260 282 303 325 347 368 390 412 433
70 187 210 233 257 280 303 327 350 373 397 420 443 467
75 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
80 213 240 267 293 320 347 373 400 427 453 480 507 533
85 227 255 283 312 340 368 397 425 453 482 510 538 567
90 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600
95 253 285 317 348 380 412 443 475 507 538 570 602 633

100 267 300 333 367 400 433 467 500 533 567 600 633 667

gewicht g

sprong-
hoogte
h
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Maximumscore 4

300 – 240
9 �� • a =                  = 6

40 – 30       

• 240 = 6 · 30 + b (of het invullen van een ander bekend punt)

• de formule score = 6g + 60

• het aantonen dat de formule ook past bij de overige twee tabelwaarden

of

• de formule score = 6g + 60

• de controle van deze formule met de vier gegevens in de tabel

of

• de formule score = 6(g – 30) + 240

• de controle van deze formule met de vier gegevens in de tabel

Maximumscore 4

10 �� • Zijn score is 360 of hoger

• Lineaire extrapolatie naar 360 in de regel van spronghoogte h = 45 van tabel 1 geeft

als waarde van g 110

• het antwoord 110 (kg)

of

• Zijn score is 360 of hoger

• Bij h = 45 hoort de formule score = 3g + 30

• 360 = 3g + 30 geeft als antwoord 110 (kg)

���� Opgave 3 De kleurenblinde en de glasbak

Maximumscore 3

11 �� • een vergelijking van, bijvoorbeeld, 1 fles met 2 flessen

• een bijbehorende berekening als: 0,5 is groter dan 0,52

Maximumscore 3

12 �� • De 50 witte flessen gaan in het gat voor wit

• Van de 50 groene en bruine flessen belandt (naar verwachting) de helft in het goede gat

• Het totale aantal flessen in een goed gat is dan 50 + 25 = 75

Maximumscore 7

13 �� • P(het is een witte fles en hij komt in het gat voor wit) = 0,5 · 1

• P(het is een groene fles en hij komt in het gat voor groen) = 0,4 · 0,8

• P(het is een bruine fles en hij komt in het gat voor bruin) = 0,1 · 0,2

• P(een fles komt goed terecht) = 0,5 + 0,32 + 0,02 = 0,84

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5

14 �� • bijvoorbeeld alle gekleurde flessen in het gat voor groen

• de toelichting dat de succeskans in dat geval 0,5 · 1 + 0,4 · 1 = 0,9 is

���� Opgave 4 De klokjesgentiaan

Maximumscore 4

15 �� • de uitleg met behulp van de (getallen in de) matrix dat er na 1 jaar alleen niet-bloeiende

en bloeiende plantjes zijn

• de uitleg dat er na 2 jaar en ook daarna uitsluitend bloeiende plantjes zijn

Maximumscore 8

16 �� • de berekening van het aantal plantjes in 1998: (ongeveer) 467

• Vanaf 1998 is er exponentiële groei met factor 0,91

• de formule 467 · 0,91t

• t moet groter zijn dan de oplossing van 467 · 0,91t = 175

• t = 10 voldoet niet, t = 11 wel

• 11 + 2 = 13 jaar na 1996, dus in het jaar 2009

of

• De matrix vermenigvuldigen met de populatie van 1996 geeft die van 1997

• het berekenen van de populatie in 1998 met matrixvermenigvuldiging

• Herhaald matrixvermenigvuldigen geeft bij t = 13 voor het eerst een getal kleiner

dan 175

• t = 13 geeft als antwoord het jaar 2009

Maximumscore 5

17 �� • De onafgeronde waarden voor B zijn in 2004    1,92 en 30,94

• het invullen van de getallen 2; 2; 31 en 3 in 2004

• De onafgeronde waarden voor B zijn in 2005    1,82 en 28,21

• het invullen van de getallen 2; 0; 28 en 3 in 2005

• De aantallen 2 en 28 in 2005 leiden tot de getallen 2; 0; 25 en 3 in 2006

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV15 7 Lees verder
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���� Opgave 5 De Rede van Veere

Maximumscore 4

1093 
18 �� • ≈ 130

10 000  

• Bij deze fluit hoort het punt (130, 130) in de figuur

• Uit de figuur blijkt dat het een Amsterdamse fluit is

Opmerking

Als de lengte 109 niet is omgerekend en het punt (109, 130) is gebruikt met als antwoord:

Rotterdamse, voor deze vraag ten hoogste 2 punten toekennen.

Maximumscore 4

19 �� • aflezen van de coördinaten van een punt, bijvoorbeeld (100, 120)

• Invullen in de formule geeft 120 = c · 100

• het antwoord c = 1,2

of

• aflezen van de coördinaten van een punt, bijvoorbeeld (100, 120)

120
• Het hellingsgetal is         

100

• het antwoord c = 1,2

Maximumscore 6

20 �� • Het langere schip is een Amsterdamse fluit

lengte3
• 120 =                

10 000    

• lengte3 = 1 200 000

• lengte = 1 200 000   ≈ 106

• Het lengteverschil is 106 – 100 = 6 (voet)

Antwoorden Deel-
scores

100016 CV15 8
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����

100020 CV16 Begin

Correctievoorschrift HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 01
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Inzenden scores
Uiterlijk op 22 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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���� 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele
Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of
een score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens
wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer
berekend kan worden.

���� 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Wiskunde A 1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke
regels vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken
tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er
verslag van hoe zij de GR gebruiken.
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���� 4 Antwoordmodel

���� Opgave 1 Bibliotheek

Maximumscore 4

1 �� • De eerste 5000 leveren collectienorm 100 

• De volgende 45 000 leveren collectienormtoename 450

• De volgende 30 000 leveren collectienormtoename 150

• totale collectienorm: 100 + 450 + 150 = 700

Maximumscore 5

2 �� • De eerste 50 000 inwoners leveren een collectienorm van 100 + 450 = 550

• nog 50 erbij voor collectienorm 600

• Boven 50 000 is de toename 5 per 1000, dus zijn er nog 10 000 inwoners meer nodig

• aantal inwoners: 50 000 + 10 000 = 60 000

of 

• Bij 80 000 inwoners is volgens vraag 1 de collectienorm 700

• Collectienorm 600 betekent 100 boeken minder

• gebruiken van regel c): 5 per 1000 inwoners

• Het aantal inwoners is 20 000 kleiner

• het antwoord 60 000

Maximumscore 4

3 �� • Tussen 100 000 en 200 000 is de toename 2 per 1000 dus factor 0,002

• Er zijn reeds 100 000 inwoners ’gepasseerd’

• collectienorm bij 100 000 inwoners: 800

• de formule 0,002(x – 100 000) + 800

of

• de formule ax + b

• Tussen 100 000 en 200 000 is de toename 2 per 1000 dus factor a = 0,002

• x = 100 000 levert collectienorm 800 dus 800 = 0,002 ⋅ 100 000 + b

• de formule 0,002x + 600

Maximumscore 4

4 �� • een toelichting als: van 200 000 tot 500 000 is de toename steeds 25 per 25 000

• het getal 1000 in regel e)

• het getal 2000 in het tweede deel van regel f) met een toelichting als: van 500 000 tot 

1 000 000 is de toename steeds 50 per 100 000

• het getal 500 000 in het eerste deel van regel f)

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 2 Bloedgroepen en resusfactor

Maximumscore 3

5 �� • ja, als de een bloedgroep A heeft en de ander bloedgroep B

Opmerking

Als een antwoord zonder toelichting gegeven wordt, geen punten toekennen.

Maximumscore 6

6 �� • het noemen van de mogelijkheden O-O, A-A, B-B en AB-AB

• de kansen 0,462, 0,432, 0,082 en 0,032

• P(tweemaal dezelfde bloedgroep) = 0,462 + 0,432 + 0,082 + 0,032

• P(tweemaal dezelfde bloedgroep) = 0,4038

Maximumscore 5

7 �� • P(ten minste één met O) = 1 – P(niemand met O)

• P(niet O) = 0,54

• P(niemand met O) = 0,5412

• P(ten minste één met O) ≈ 0,9994

of

• P(1 met O) =         ·0,46·0,5411

• op soortgelijke wijze berekenen P(2 met O) tot en met P(12 met O) 

• het antwoord 0,9994

Opmerking

Als bij de laatste berekeningswijze de combinaties        , enzovoort vergeten 

zijn, ten hoogste 2 punten toekennen.

Maximumscore 5

8 �� • P(dezelfde resusfactor) = 0,852 + 0,152

• P(dezelfde resusfactor én dezelfde bloedgroep) = 0,4038 ⋅ 0,745 

• P(dezelfde resusfactor én dezelfde bloedgroep) ≈ 0,3

of

• het noemen van 8 mogelijkheden O+O+ tot en met AB–AB–

• de respectievelijke kansen (0,46 ⋅ 0,85)2 tot en met (0,03 ⋅ 0,15)2

• P(dezelfde resusfactor én dezelfde bloedgroep) ≈ 0,3

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 3 Bal uit het water

Maximumscore 4

9 �� • een redenering als: in het begin neemt W weinig toe, in het midden veel en dan weer

minder. Dat kun je zien aan de vorm van de bal

• Dus B is het juiste antwoord

Maximumscore 6

10 �� •
3–4 van het volume is 3,15 liter 

• invoeren van de formule voor W in de GR

• W = 3,15 levert als antwoord x ≈ 13,5

• Hij steekt er 20 – 13,5 = 6,5 cm bovenuit

Maximumscore 3

11 �� • voor het invullen van d = 20 en m = 180 in de formule 

• Het antwoord is ongeveer 213 cm

Maximumscore 3

12 �� • Als je door een kleiner getal deelt, wordt de breuk groter

• Omdat d voor beide ballen gelijk is, wordt H ook groter

Opmerking

Als slechts getallenvoorbeelden zijn gegeven, voor deze vraag ten hoogste 1 punt

toekennen.

���� Opgave 4 De millenniumbaby

Maximumscore 5

13 �� • De relatieve frequenties zijn respectievelijk 5, 11, 19, 25, 21, 12 en 7% bij de

klassen 230-240, 240-250, enzovoort

• Deze frequenties horen bij het midden van elke klasse

• Dat levert 0,05⋅235 + 0,11⋅245 + … + 0,07⋅295

• De uitkomst is 266 dagen

Maximumscore 4

14 �� • De kans op vruchtbaarheid is  4—28 = 1–7

• De kans op een bevruchting is 1–3
• De kans op een zwangerschap is dus  1–7 ⋅

1–3 = 1—21 of ongeveer 5%

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5

15 �� • 1 januari 2000 om 0.00 uur is 266 dagen na 10 april om 0.00 uur

• 2 januari 2000 om 0.00 uur is dus 267 dagen erna

• P(266 ≤ X < 267) = Φ  – Φ(0)

• Φ(0,06) – Φ(0) is volgens de tabel 0,5239 – 0,5 = 0,0239 (of 0,024 of 2,4%)

of

• 1 januari 2000 om 0.00 uur is 266 dagen na 10 april om 0.00 uur

• 2 januari 2000 om 0.00 uur is dus 267 dagen erna

• De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft na invoeren van de grenzen 266 en 267,

µ en σ als antwoord 0,0249 (of 0,025 of 2,5%)

Maximumscore 6

16 �� • 1 januari 2000 om 0.00 uur is 274 dagen na 2 april

• P(X ≥ 274) = 1 – Φ 

• Φ(0,5) = 0,6915

• 30,85% van de baby’s wordt in 2000 geboren

• Maar slechts 1 op de 3 vrouwen werd zwanger

• De kans op een bevalling in 2000 is 10,3% (of ongeveer 10% of 0,1)

of

• 1 januari 2000 om 0.00 uur is 274 dagen na 2 april

• De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft na invoeren van de linkergrens 274, een

voldoend grote rechtergrens, µ en σ als antwoord 0,3085

• 30,85% van deze baby’s wordt in 2000 geboren

• Maar slechts 1 op de 3 vrouwen werd zwanger

• De kans op een bevalling in 2000 is 10,3% (of ongeveer 10% of 0,1) 

���� Opgave 5 Kaas van de markt

Maximumscore 6

17 �� • De oppervlakte onder de normale-verdelingskromme moet 0,95 zijn

• De inverse normale-verdelingsfunctie op de GR geeft na invoeren van de gegevens

het antwoord 349,3

• Hij moet 349,3 kilo kaas meenemen (of 350)

of

• Φ = 0,95

• Bij Φ = 0,95 hoort volgens de tabel z ≈ 1,65 (of 1,64)
x – 300

• = 1,65
30

• x = 349,5 dus hij moet 349,5 kg kaas meenemen (of 350)

274 – 266

16

267 – 266

16

Antwoorden Deel-
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Maximumscore 6

18 �� • De kosten per week zijn 160 + 90 = 250 euro als de koelwagen wekelijks komt 

• De 3600 kilo ligt gemiddeld 1 week in de opslag

• Dat kost 360 euro

• Met eenmaal 160 euro bestelkosten erbij komt het totaal op 520 euro

• Dat is meer dan twee keer 250 euro, dus het is niet goedkoper

Maximumscore 6
d voorraadkosten

19 �� • = 160 – 225 000 ⋅q-2
d q

d voorraadkosten
• = 0

d q

• 225 000⋅q-2 = 160

• q = 37,5 dus 37,5 keer per jaar (of 37 of 38) 

Opmerking 1

Als het antwoord is gevonden zonder de formule van de afgeleide functie op te stellen

maar door numeriek differentiëren met de GR, voor deze vraag geen punten toekennen.

Opmerking 2

Als het antwoord met behulp van de GR is gevonden door het minimum van de

voorraadkostenfunctie te benaderen, voor deze vraag geen punten toekennen.

Antwoorden Deel-
scores
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Inzenden scores
Uiterlijk op 22 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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���� 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele
Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of
een score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;

100020 CV15 2 Lees verder
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens
wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer
berekend kan worden.

���� 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Wiskunde A (oude stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken
tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er
verslag van hoe zij de GR gebruiken.

100020 CV15 3 Lees verder
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���� 4 Antwoordmodel

���� Opgave 1 Boekenkasten

Maximumscore 3

wit niet-wit

1
2

basis- 31 �� • Matrix P is 
4element

5
6

Opmerking

Als de matrixvorm 2× 6 is, hiervoor geen punten aftrekken.

Maximumscore 4

2 �� • vermenigvuldiging van de aantallen met de bijbehorende prijzen

• Optellen van die 9 bedragen geeft als antwoord 1573 gulden

of

• vermenigvuldiging van de gegeven matrix met P

• De twee getallen op de hoofddiagonaal van de productmatrix zijn 581 en 992

• De totale kosten zijn 581 + 992 = 1573 gulden

Maximumscore 6

3 �� • nodig voor breedte van 2,00 m: 2 met breedte 60 cm en 1 met breedte 80 cm

• nodig voor hoogte van 1,76 m: 1 met hoogte 106 cm en 2 met hoogte 35 cm

• nodig voor breedte van 2,60 m: 3 met breedte 60 cm en 1 met breedte 80 cm

• nodig voor hoogte van 2,37 m: 1 met hoogte 202 cm en 1 met hoogte 35 cm

basiselement
1    2   3   4    5   6

wit 1    2   0   0    2   4
• Matrix M wordt dan

kersenrood 0    0   1   3    1   3

Maximumscore 4

4 �� • Het betreft witte onderdelen

• Het zijn de aantallen witte lage boekenkasten, witte hoge boekenkasten en witte

bovendelen

Opmerking

Als alleen de drie relevante elementen uit de productmatrix zijn berekend, maar de

betekenis niet is verwoord, hiervoor ten hoogste 1 punt toekennen.

Antwoorden Deel-
scores

100020 CV15 4 Lees verder
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���� Opgave 2 Bibliotheek

Maximumscore 4

5 �� • De eerste 5000 leveren collectienorm 100 

• De volgende 45 000 leveren collectienormtoename 450

• De volgende 30 000 leveren collectienormtoename 150

• totale collectienorm: 100 + 450 + 150 = 700

Maximumscore 5

6 �� • De eerste 50 000 inwoners leveren een collectienorm van 100 + 450 = 550

• nog 50 erbij voor collectienorm 600

• Boven 50 000 is de toename 5 per 1 000, dus zijn er nog 10 000 inwoners meer nodig

• aantal inwoners: 50 000 + 10 000 = 60 000

of 

• Bij 80 000 inwoners is volgens vraag 5 de collectienorm 700

• Collectienorm 600 betekent 100 boeken minder

• gebruiken van regel c): 5 per 1 000 inwoners

• Het aantal inwoners is 20 000 kleiner

• het antwoord 60 000

Maximumscore 4

7 �� • Tussen 100 000 en 200 000 is de toename 2 per 1 000 dus factor 0,002

• Er zijn reeds 100 000 inwoners ’gepasseerd’

• collectienorm bij 100 000 inwoners: 800

• de formule 0,002(x – 100 000) + 800

of

• de formule ax + b

• Tussen 100 000 en 200 000 is de toename 2 per 1 000 dus factor a = 0,002

• x = 100 000 levert collectienorm 800 dus 800 = 0,002 ⋅100 000 + b

• de formule 0,002x + 600 

Maximumscore 4

8 �� • een toelichting als: van 200 000 tot 500 000 is de toename steeds 25 per 25 000

• het getal 1 000 in regel e)

• het getal 2 000 in het tweede deel van regel f) met een toelichting als: van 500 000 tot 

1 000 000 is de toename steeds 50 per 100 000

• het getal 500 000 in het eerste deel van regel f)

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 3 Bloedgroepen en resusfactor

Maximumscore 3

9 �� • ja, als de een bloedgroep A heeft en de ander bloedgroep B

Opmerking

Als een antwoord zonder toelichting gegeven wordt, geen punten toekennen.

Maximumscore 6

10 �� • het noemen van de mogelijkheden O-O, A-A, B-B en AB-AB

• de kansen 0,462, 0,432, 0,082 en 0,032

• P(tweemaal dezelfde bloedgroep) = 0,462 + 0,432 + 0,082 + 0,032

• P(tweemaal dezelfde bloedgroep) = 0,4038

Maximumscore 5

11 �� • P(ten minste één met O) = 1 – P(niemand met O)

• P(niet O) = 0,54

• P(niemand met O) = 0,5412

• P(ten minste één met O) ≈ 0,9994

of

• P(1 met O) =        ·0,46·0,5411

• op soortgelijke wijze berekenen P(2 met O) tot en met P(12 met O) 

• het antwoord 0,9994

Opmerking

Als bij de laatste berekeningswijze de combinaties         , enzovoort vergeten 

zijn, ten hoogste 2 punten toekennen.

Maximumscore 5

12 �� • P(dezelfde resusfactor) = 0,852 + 0,152

• P(dezelfde resusfactor én dezelfde bloedgroep) = 0,4038 ⋅ 0,745 

• P(dezelfde resusfactor én dezelfde bloedgroep) ≈ 0,3

of

• het noemen van 8 mogelijkheden O+O+ tot en met AB–AB–

• de respectievelijke kansen (0,46 ⋅ 0,85)2 tot en met (0,03 ⋅ 0,15)2

• P(dezelfde resusfactor én dezelfde bloedgroep) ≈ 0,3

Antwoorden Deel-
scores

100020 CV15 6 Lees verder
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���� Opgave 4 Hypotheekschuld

Maximumscore 3

13 �� • Aantallen overige hypotheken zijn 53, 74, 73 en 99

• De percentages zijn 49,1%, 51,0%, 51,4% en 54,4%

• Die zijn dus gestegen

of

• de percentages bedoeld voor nieuwe woningen: 50,9%, 49,0%, 48,6%, 45,6%

• dus de percentages bedoeld voor overige hypotheken: 49,1%, 51,0%, 51,4%, 54,4%

• Die zijn dus gestegen

Maximumscore 4

14 �� • De relatieve toenames zijn: 26% (of 25% of 27%) en 21% (of 22%)

• de berekening 1,26 × 108 + 1,21 × 145

• het antwoord 311 530 (of ongeveer 312 000)

Maximumscore 3

15 �� • het berekenen van groeifactoren per kwartaal 1,035; 1,037; 1,035; 1,034; 1,035; 1,034;

1,035; 1,036

• Deze zijn allemaal ongeveer gelijk, dus is de groei vrijwel exponentieel

Opmerking 1

Als er slechts 2 groeifactoren berekend zijn, voor deze vraag ten hoogste 1 punt

toekennen.

Opmerking 2

Als er 3, 4, 5, 6 of 7 groeifactoren berekend zijn, voor deze vraag ten hoogste 2 punten

toekennen.

Maximumscore 7

16 �� • De schuld moet 456 miljoen toenemen

• Met een toename van 22 miljard per kwartaal duurt het 20,73 kwartalen (of 21)

• een exponentiële groeifunctie als 544 ⋅ 1,035 t

• De waarde 1000 wordt bereikt na 17,70 kwartalen (of 18)

• Het tijdverschil is 20,73 – 17,70 = 3,03 kwartalen ≈ 9 maanden

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 5 De millenniumbaby

Maximumscore 5

17 �� • De relatieve frequenties zijn respectievelijk 5, 11, 19, 25, 21, 12 en 7% bij de klassen

230-240, 240-250, enzovoort

• Deze frequenties horen bij het midden van elke klasse

• Dat levert 0,05 ⋅ 235 + 0,11 ⋅ 245 + … + 0,07 ⋅ 295

• De uitkomst is 266 dagen

Maximumscore 4

18 �� • De kans op vruchtbaarheid is  4—28 = 1–7

• De kans op een bevruchting is 1–3
• De kans op een zwangerschap is dus  1–7 ⋅

1–3 =  1—21 of ongeveer 5%

Maximumscore 5

19 �� • 1 januari 2000 om 0.00 uur is 266 dagen na 10 april om 0.00 uur

• 2 januari 2000 om 0.00 uur is dus 267 dagen erna

• P(266 ≤ X < 267) = Φ – Φ(0)

• Φ(0,06) – Φ(0) is volgens de tabel 0,5239 – 0,5 = 0,0239 (of 0,024 of 2,4%)

of

• 1 januari 2000 om 0.00 uur is 266 dagen na 10 april om 0.00 uur

• 2 januari 2000 om 0.00 uur is dus 267 dagen erna

• De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft na invoeren van de grenzen 266 en 267,

µ en σ als antwoord 0,0249 (of 0,025 of 2,5%)

Maximumscore 6

20 �� • 1 januari 2000 om 0.00 uur is 274 dagen na 2 april

• P(X ≥ 274) = 1 – Φ 

• Φ(0,5) = 0,6915

• 30,85% van de baby’s wordt in 2000 geboren

• Maar slechts 1 op de 3 vrouwen werd zwanger

• De kans op een bevalling in 2000 is 10,3% (of ongeveer 10% of 0,1)

of

• 1 januari 2000 om 0.00 uur is 274 dagen na 2 april

• De normale-verdelingsfunctie op de GR geeft na invoeren van de linkergrens 274, een

voldoend grote rechtergrens, µ en σ als antwoord 0,3085

• 30,85% van deze baby’s wordt in 2000 geboren

• Maar slechts 1 op de 3 vrouwen werd zwanger

• De kans op een bevalling in 2000 is 10,3% (of ongeveer 10% of 0,1) 

274 – 266

16

267 – 266

16

Antwoorden Deel-
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele
Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn
niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens
wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer
berekend kan worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Wiskunde A 1,2 HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken
tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er
verslag van hoe zij de GR gebruiken.
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■■■■ 4 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Hoe lang is een Nederlander?

Maximumscore 4

185 + 167  
1 ■■ • = 176

2

• 176 + 6 + 3 geeft als antwoord 185

Maximumscore 4

va + mo 
2 ■■ • het formuledeel                

2       

va + mo             va + mo  
• een formule als lengte = – 3  of                – 6 + 3

2                         2    

Maximumscore 7

3 ■■ • gemiddelde lengte in 2150 is 200 cm

• gemiddelde lengte in 2010 is 200 – 14 × 1 = 186 cm

200 – 186  
• z =                 = 1,75

8

• Φ(1,75) ≈ 0,96

• het antwoord (ongeveer) 4%

of

• gemiddelde lengte in 2150 is 200 cm

• gemiddelde lengte in 2010 is 200 – 14 × 1 = 186 cm

• berekening van het antwoord (ongeveer) 4% met de GR

■■■■ Opgave 2 Enquête

Maximumscore 5

4 ■■ • een vaste medewerker doet x adressen, een student x – 30 adressen

• totaal 20x – 480 adressen

• het antwoord: 94 door een vaste medewerker en 64 door een student

of

• door middel van gericht proberen: 94 door een vaste medewerker en 64 door een

student

of

• de vaste medewerkers doen er 120 extra

• 1400 – 120 verdelen over 20 mensen geeft 64 adressen per persoon

• een student krijgt er dus 64

• een vaste medewerker krijgt 94 adressen

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4

16     15     14     13     12
5 ■■ • de gevraagde kans is       ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

20     19     18     17     16

• het antwoord: ongeveer 0,28 (of 28%)

of 

16
5

• de gevraagde kans is           
20
5

• het antwoord: ongeveer 0,28 (of 28%)

Opmerking

16 5
Voor het antwoord ≈ 0,33 twee punten toekennen.

20

Maximumscore 4

6 ■■ • de kansen 0,1 en 0,2 voor de 1e en 2e poging

• de kans 0,4 voor de derde poging

• 0,1 ⋅ 0,2 ⋅ 0,4

• het antwoord 0,008 (of 0,8%)

Maximumscore 6

7 ■■ • aantal eerste keer: 1400

• aantal tweede poging: 10% van 1400 = 140

• aantal derde poging: 20% van 140 = 28

• totaal aantal: 1568

■■■■ Opgave 3 Luchtdrukte

Maximumscore 5

8 ■■ • het tellen van de aantallen in de vijf klassen: 22, 8, 5, 3 en 2

• het tekenen van de vijf staven

Maximumscore 3

9 ■■ • een antwoord als: de spreiding van de 50% kortste tussentijden is veel kleiner dan de

spreiding van de 50% langste tussentijden, dus het gemiddelde is groter dan 17 minuten

Maximumscore 5

10 ■■ • de beginwaarde 0 en de eindwaarde 150

• het aflezen uit de grafiek van eerste kwartiel, mediaan en derde kwartiel (ongeveer 8,

17 en 34)

• de verwerking van de waarden in een boxplot










Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4

11 ■■ • b = 100, omdat y = 100 als t = 0

• uit bijvoorbeeld 13 = 100 ⋅ g50 volgt g ≈ 0,96

■■■■ Opgave 4 Wiskunde in bad

Maximumscore 3

12 ■■ • waterhoogte = 0 betekent dat 7 – 0,03t = 0 

7    
• hieruit volgt dat t =          ≈ 233

0,03  

of

• een aanpak met de GR, bijvoorbeeld met tekenen en aflezen of met oplossen van een

vergelijking waarmee het antwoord 233 wordt gevonden

of

• t = 233 invullen in de formule geeft een waterhoogte die vrijwel 0 is

Maximumscore 5

13 ■■ • een schets van de grafiek, gevonden met behulp van de GR

• de opmerking dat de grafiek in het begin sneller daalt

Maximumscore 6

14 ■■ • de afgeleide is –0,42 + 0,0018 t

• een schets van de grafiek van de afgeleide

• een uitleg als: de afgeleide is negatief en is in het begin kleiner dan aan het eind.

Dat betekent dat het dalen in het begin sneller gaat dan aan het eind

Indien de schets van de grafiek van de afgeleide gemaakt is met behulp van 

GR-technieken zonder eerst de formule-afgeleide te berekenen

Maximumscore 6

15 ■■ • de halve hoogte is 24,5 cm

• 24,5 = (7 – 0,03t)2 geeft t ≈ 68 seconden

• de tijd die nodig is om de tweede helft te laten weglopen is ongeveer 165 seconden

• de leegloopverhouding is ongeveer 2,4

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Opgave 5 Boekwaarde

Maximumscore 3

16 ■■ • verandering B = –9000 en verandering t = 10

verandering B  
• = –900

verandering t  

Maximumscore 5

17 ■■ • 0,7943t = 0,5

• het antwoord: na 3 jaar met toelichting, bijvoorbeeld hoe de GR is gebruikt

Maximumscore 6

18 ■■ • een tabel of grafiek van de tien afschrijvingen

• de uitleg hoe hieruit de lineaire daling blijkt

Opmerking

Dit kan ook met behulp van de GR: B(t + 1) – B(t).

Maximumscore 5

19 ■■ • de correcte verschilformule invoeren in de GR

• het vinden van het maximum 2045,4 (of 2045) met een toelichting over het gebruik

van de GR

Indien het antwoord 2045 uit tabel 1 is afgelezen en verder onderzoek ontbreekt

of

• BI – BIII = – 81,82 t2 + 818,18t

• de afgeleide van BI – BIII is – 163,64t + 818,18

• –163,64t + 818,18 = 0 levert t = 5

• het maximale verschil is 2045,4 (of 2045)

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■

000008 CV20 Begin
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Inzenden scores
Uiterlijk 2 juni de scores van de alfabetisch
eerste vijf kandidaten per school op de
daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar het Cito zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern
van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn
niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens
wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer
berekend kan worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regel

Voor het vak Wiskunde A HAVO en VHBO is de volgende vakspecifieke regel
vastgesteld:

Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot
het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.
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■■■■ 4 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Seychellenzangers

Maximumscore 4

1 ■■ • 26 ⋅g8 = 250

250
• g =            ≈ 1,33

26

• dus 33%

of

• 33% geeft een groeifactor 1,33

• 26 ⋅ (1,33)8

• de uitkomst 254,6 en de conclusie

Maximumscore 6
0,85   0   320   272

2 ■■ • =
0,15   1    0     48

272
• de tweede keer moet worden gerekend met    

48

0,85   0   272   231
• ≈

0,15   1    48     89

• antwoord: 89 Seychellenzangers

of

• 320 ⋅0,15 = 48

• op Cousin over: 272 Seychellenzangers

• 272 ⋅0,15 ≈ 41

• antwoord: 48 + 41 = 89 Seychellenzangers

Indien 40,8 is ’afgerond’ tot 40, waardoor het antwoord 88 wordt gevonden

Maximumscore 6

3 ■■ • de getallen in de eerste kolom van N: 0,67; 0,11; 0,22

• de getallen in de tweede kolom van N: 0; 0,86; 0,14

• de getallen in de derde kolom van N: 0; 0; 1

■■■■ Opgave 2 Hoe lang is een Nederlander?

Maximumscore 4
185 + 167

4 ■■ • = 176
2

• 176 + 6 + 3 geeft als antwoord 185

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4
va + mo

5 ■■ • het formuledeel              
2

va + mo va + mo
• een formule als lengte = – 3 of               – 6 + 3

2 2

Maximumscore 7

6 ■■ • gemiddelde lengte in 2150 is 200 cm

• gemiddelde lengte in 2010 is 200 – 14 × 1 = 186 cm

200 – 186
• z =                 = 1,75

8

• Φ(1,75) ≈ 0,96

• het antwoord (ongeveer) 4%

of

• gemiddelde lengte in 2150 is 200 cm

• gemiddelde lengte in 2010 is 200 – 14 × 1 = 186 cm

• berekening van het antwoord (ongeveer) 4% met de GR

Maximumscore 5

7 ■■ • vaj +  moj + 7 = vam +  mom – 1 

• het inzicht dat  vaj =  vam

• moj –  mom = –8

• het antwoord: 24 cm (of –24 cm)

■■■■ Opgave 3 Luchtdrukte

Maximumscore 5

8 ■■ • het tellen van de aantallen in de vijf klassen: 22, 8, 5, 3 en 2

• het tekenen van de vijf staven

Maximumscore 3

9 ■■ • een antwoord als: de spreiding van de 50% kortste tussentijden is veel kleiner dan de

spreiding van de 50% langste tussentijden, dus het gemiddelde is groter dan 17 minuten

Maximumscore 5

10 ■■ • de beginwaarde 0 en de eindwaarde 150

• het aflezen uit de grafiek van eerste kwartiel, mediaan en derde kwartiel (ongeveer 8,

17 en 34)

• de verwerking van de waarden in een boxplot

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4

11 ■■ • b = 100, omdat y = 100 als t = 0

• uit bijvoorbeeld 13 = 100 ⋅g50 volgt g ≈ 0,96

■■■■ Opgave 4 Wiskunde in bad

Maximumscore 3

12 ■■ • de vier afnames zijn 21,3; 14,7; 9 en 3 per 40 seconden

• de conclusie: ja

Indien alleen de afnames 21,3 en 3 zijn gebruikt

Maximumscore 6

13 ■■ • de helft van de maximale waterhoogte is ongeveer 28 cm

• die hoogte wordt bereikt na ongeveer 55 sec

• leeglooptijd tweede helft is 187 – 55 = 132 sec

132
• leegloopverhouding is        ≈ 2,4

55

Maximumscore 3

14 ■■ • t = 233 substitueren in de formule geeft een waterhoogte die vrijwel nul is

of

• waterhoogte = 0 betekent dat 7 – 0,03t = 0

7
• hieruit volgt dat t =         ≈ 233

0,03

Maximumscore 6

15 ■■ • voor t = 0 volgt uit de formule dat de maximale waterhoogte 49 cm is

• de halve hoogte is 24,5 cm

• 24,5 = 7 – 0,03t geeft t ≈ 68 sec

233 – 68
• de leegloopverhouding is               ≈ 2,4

68

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Opgave 5 Enquête

Maximumscore 5

16 ■■ • een vaste medewerker doet x adressen, een student x – 30 adressen

• totaal 20x – 480 adressen

• het antwoord: 94 door een vaste medewerker en 64 door een student

of

• door middel van gericht proberen: 94 door een vaste medewerker en 64 door een student

of

• de vaste medewerkers doen er 120 extra

• 1400 – 120 verdelen over 20 mensen geeft 64 adressen per persoon

• een student krijgt er dus 64

• een vaste medewerker krijgt 94 adressen

Maximumscore 4
16   15   14   13   12 

17 ■■ • de gevraagde kans is      ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
20   19   18   17   16 

• het antwoord: ongeveer 0,28 (of 28%)

of 
16
5

• de gevraagde kans is     
20
5

• het antwoord: ongeveer 0,28 (of 28%)

Opmerking

16Voor het antwoord        
5

≈ 0,33 twee punten toekennen.
20

Maximumscore 4

18 ■■ • de kansen 0,1 en 0,2 voor de 1e en 2e poging

• de kans 0,4 voor de derde poging

• 0,1 ⋅0,2 ⋅0,4

• het antwoord 0,008 (of 0,8%)

Maximumscore 6

19 ■■ • aantal eerste keer: 1400

• aantal tweede poging: 10% van 1400 = 140

• aantal derde poging: 20% van 140 = 28

• totaal aantal: 1568

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■

000014 CV21 Begin

Correctievoorschrift HAVO
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern
van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn
niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens
wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer
berekend kan worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Wiskunde A 1,2 HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken
tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er
verslag van hoe zij de GR gebruiken.
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■■■■ 4 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Hypotheken

Maximumscore 3

1 ■■ • 300000 komt overeen met 1,12 maal de koopsom bij een bestaand huis

• koopsom bestaand huis = 300000 : 1,12 = 267857 gulden

Opmerking

Als is afgerond op duizendtallen, hiervoor geen punten aftrekken.

Maximumscore 5

2 ■■ • bij 5% zit 220000 gulden tussen I = 40 en I = 60

• de kromme van I = 50 ligt bij R = 5 hoger dan 220

• hij kan dus een voldoend grote hypotheek krijgen

of

• de kromme van I = 50 ligt (ongeveer) midden tussen kromme I = 40 en kromme I = 60

• bij R = 5 en I = 50 hoort H » 270

• hij kan dus een voldoend grote hypotheek krijgen

Maximumscore 4
dH

3 ■■ • = 1,34 × 1,35 × I0,35 = 1,809 × I0,35
dI
dH                     dH

• (100) » 9,1 en     (50) » 7,1
dI                       dI

Maximumscore 6
1685

4 ■■ • als I = 60 geldt H =
R

• het tekenen van de grafiek hiervan (met behulp van de GR)

• aflezen van de waarde van R » 6 in het snijpunt

• als R > 6 dan krijgt men bij de eerste bank een hogere hypotheek

Opmerking

Als voor R een andere waarde uit het interval [5,8; 6] wordt afgelezen, geen punten

aftrekken.

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Opgave 2 Win-win-situatie

Maximumscore 4

5 ■■ • E(rood) = 2 ; E(blauw) = 3 ; E(geel) = 3; E(zwart) = 3

• Tom kiest dus de blauwe dobbelsteen

of

• het gemiddelde is het grootst als de som van de ogen maximaal is

• die sommen zijn: 16, 20, 18 en 18

• Tom kiest dus de blauwe dobbelsteen

Indien het antwoord „Tom kiest de blauwe dobbelsteen” is gegeven zonder toelichting

Maximumscore 5

6 ■■ • een ingevuld schema of boomdiagram

• Herma wint in 24 van de 36 gevallen

• de kans dat Herma wint is dus = 

of

• een ingevuld schema of boomdiagram

• Tom wint in 12 van de 36 gevallen

• de kans dat Tom wint is (= )

• de kans dat Herma wint is 

of

• P(Tom gooit 5 en Herma gooit 6) = 

• P(Tom gooit 1) = 

• de kans dat Herma wint is + = 

Maximumscore 5

7 ■■ • een berekening of redenering dat zwart van rood wint met kans 

• een berekening of redenering dat rood van geel wint met kans 

• een berekening of redenering dat geel van blauw wint met kans 

• het verder invullen van het briefje: bij rood wordt zwart gekozen, bij geel wordt rood

gekozen, bij blauw wordt geel gekozen

Indien het spiekbriefje is ingevuld zonder toelichting 

Maximumscore 4

8 ■■ • P(Tom wint minstens 1 beurt) = 1 – P(Tom wint geen enkele beurt)

• P(Tom wint geen enkele beurt) = ( )3 (of of 0,2963)

• P(Tom wint minstens 1 beurt) =      (» 0,7037)

8
27

2
3

2
3

2
3

2
3

1
2

1
6

1
6

1
3

12
36

2
3

24
36

1
3

2
3
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■■■■ Opgave 3 Een productiekostenmodel

Maximumscore 4

9 ■■ • x = 125 substitueren in de formule voor GK geeft GK= 33,25

• de totale kosten zijn 125 ´ 33,25 gulden

• het antwoord 4156,25 gulden

of

• totale kosten TK = GK × x = 0,002x3 – 0,6x2 + 73x + 500

• x = 125 substitueren in de formule voor TK

• het antwoord 4156,25 gulden

Maximumscore 3

10 ■■ • x = 155 substitueren in formule van GK geeft GK » 31,28 (of 31,3)

• winst per lamp is 56 – 31,28 = 24,72 (gulden)

• het antwoord 155 ´ 24,72 » 3831,60 gulden

of

• x = 155 substitueren in formule van GK geeft GK » 31,28 (of 31,3)

• winst is 155 ´ 56 – 155 ´ 31,28

• het antwoord 3831,60 gulden

Opmerking

Als door niet tussentijds af te ronden een winst van ¦ 3832,25 gevonden wordt geen

punten aftrekken.

Maximumscore 4

11 ■■ • de winst is maximaal als MK = 56

• oplossen van 0,006x2 – 1,2x + 73 = 56 geeft als antwoord ongeveer 184,7, inclusief

toelichting hoe het resultaat met de GR gevonden is

• het antwoord 185

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Opgave 4 Hamieten

Maximumscore 4

12 ■■ • B is minimaal als Q = 1,05

• B = » 23,8 mm (of 23,8)

Maximumscore 5

13 ■■ • het tekenen van de lijn H = 1,05 × B

• het tekenen van de tweede lijn H = 0,95 × B

• het arceren van het binnengebied

Maximumscore 5

14 ■■ • P(0,95  <= Q <= 1,05)

• P(Q <= 1,05) – P(Q <= 0,95)

• P(Z <= –1,33) – P(Z <= –3)

• F(–1,33) – F(–3) = 0,0918 – 0,0013

• het antwoord 9 (of 9,05)

Opmerking

Als de GR gebruikt wordt, moeten de gebruikte statistische functie en de aldaar

ingevulde waarden aangegeven worden.

Maximumscore 6

15 ■■ • F(z) = 0,63

• z = 0,33

Q – 1,13
• = 0,33

0,06

• Q = 1,1498

• vanaf Q = 1,15

Opmerking

Als de GR gebruikt wordt, moeten de gebruikte statistische functie en de aldaar

ingevulde waarden aangegeven worden.

Maximumscore 4

16 ■■ • H » 23 mm en B » 21 mm

• Q » 1,1

• dus het is een Attenuatus

Maximumscore 3

17 ■■ • een hamiet met N = 5 of 6 én Q tussen 1,00 en 1,05

25
1,05

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Opgave 5 Kalm aan en rap een beetje

Maximumscore 4

18 ■■ • er kwamen tussen 8 uur en 9 uur 455 – 271 = 184 wachtenden bij

• in 45 minuten dus 138

• om 9.45 uur stonden er dus 455 + 138 = 593

Indien geen gebruik is gemaakt van de exacte gegevens in de tekst en de vraag

beantwoord is aan de hand van aflezingen uit de grafiek

Maximumscore 4

19 ■■ • er waren 960 kaartjes voor vrijdag en zaterdag
960

• dat komt overeen met        = 240 wachtenden
4

• aflezen leert dat je er om ongeveer 7.50 uur had moeten staan

Opmerking

Als er een ander tijdstip tussen 7.45 uur en 7.55 uur is afgelezen, geen punten aftrekken.

Maximumscore 4

20 ■■ • het wachten tot de kassa open gaat kost 10 – t uur

• vanaf 10 uur kost elke wachtende voor je uur, samen dus At uur

Indien alleen is opgemerkt dat het wachten uit twee delen bestaat, namelijk wachten

totdat de kassa open gaat en vervolgens wachten tot je aan de beurt bent

Maximumscore 4

21 ■■ • het tekenen van een raaklijn met een hellingshoek van 45°

• het vinden van het antwoord: om (ongeveer) 7 uur

1
100

1
100

Antwoorden Deel-
scores

Einde
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■■■■

000014 CV20 Begin

Correctievoorschrift HAVO en VHBO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

Vooropleiding
Hoger
Beroeps
Onderwijs

20 00
HAVO Tijdvak 2
VHBO Tijdvak 3

W
is
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n

d
e 

A

Inzenden scores
Uiterlijk 23 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar het Cito zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern
van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn
niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens
wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer
berekend kan worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regel

Voor het vak Wiskunde A HAVO en VHBO is de volgende vakspecifieke regel
vastgesteld:

Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot
het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.
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■■■■ 4 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Hypotheken

Maximumscore 3

1 ■ • 300000 komt overeen met 1,12 maal de koopsom bij een bestaand huis

• koopsom bestaand huis = 300000 : 1,12 = 267857 gulden

Opmerking

Als is afgerond op duizendtallen, hiervoor geen punten aftrekken.

Maximumscore 5
53 – 40

2 ■ • de breuk             = 0,65
60 – 40

• H = 230 + 0,65 ⋅ (380 – 230)

• haar haalbare hypotheek is 327500 gulden (of 327000 gulden of 328000 gulden)

of
380 – 230

• de breuk                = 7,5
60 – 40

• H = 230 + 7,5 ⋅ (53 – 40)

• haar haalbare hypotheek is 327500 gulden (of 327000 gulden of 328000 gulden)

Maximumscore 5

3 ■ • bij 5% zit 220000 gulden tussen I = 40 en I = 60

• de kromme van I = 50 ligt bij R = 5 hoger dan 220

• hij kan dus een voldoend grote hypotheek krijgen

of

• de kromme van I = 50 ligt (ongeveer) midden tussen kromme I = 40 en kromme I = 60

• bij R = 5 en I = 50 hoort H ≈ 270

• hij kan dus een voldoend grote hypotheek krijgen

Maximumscore 6

4 ■ • de haalbare hypotheek was ongeveer ƒ 457500,– (of H ≈ 457,5)

• het invullen van R = 6 en H = 457,5 in de formule

• het berekenen van I ≈ 86,1

• zijn inkomen moet met ongeveer ƒ 2100,– stijgen

Opmerking

Als is afgerond op duizendtallen, geen punten aftrekken.

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Opgave 2 Win-win-situatie

Maximumscore 4

5 ■ • E(rood) = 2 ; E(blauw) = 3 ; E(geel) = 3; E(zwart) = 3

• Tom kiest dus de blauwe dobbelsteen

of

• het gemiddelde is het grootst als de som van de ogen maximaal is

• die sommen zijn: 16, 20, 18 en 18

• Tom kiest dus de blauwe dobbelsteen

Indien het antwoord „Tom kiest de blauwe dobbelsteen” is gegeven zonder toelichting

Maximumscore 5

6 ■ • een ingevuld schema of boomdiagram

• Herma wint in 24 van de 36 gevallen

• de kans dat Herma wint is dus = 

of

• een ingevuld schema of boomdiagram

• Tom wint in 12 van de 36 gevallen

• de kans dat Tom wint is (= )

• de kans dat Herma wint is 

of

• P(Tom gooit 5 en Herma gooit 6) = 

• P(Tom gooit 1) = 

• de kans dat Herma wint is + = 

Maximumscore 5

7 ■ • een berekening of redenering dat zwart van rood wint met kans 

• een berekening of redenering dat rood van geel wint met kans 

• een berekening of redenering dat geel van blauw wint met kans 

• het verder invullen van het briefje: bij rood wordt zwart gekozen, bij geel wordt rood

gekozen, bij blauw wordt geel gekozen

Indien het spiekbriefje is ingevuld zonder toelichting 

Maximumscore 4

8 ■ • P(Tom wint minstens 1 beurt) = 1 – P(Tom wint geen enkele beurt)

• P(Tom wint geen enkele beurt) = ( )3 (of of 0,2963)

• P(Tom wint minstens 1 beurt) =      (≈ 0,7037)

8
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2
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Antwoorden Deel-
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■■■■ Opgave 3 Kalm aan en rap een beetje

Maximumscore 4

9 ■ • er kwamen tussen 8 uur en 9 uur 455 – 271 = 184 wachtenden bij

• in 45 minuten dus 138

• om 9.45 uur stonden er dus 455 + 138 = 593

Indien geen gebruik is gemaakt van de exacte gegevens in de tekst en de vraag

beantwoord is aan de hand van aflezingen uit de grafiek

Maximumscore 4

10 ■ • er waren 960 kaartjes voor vrijdag en zaterdag
960

• dat komt overeen met        = 240 wachtenden
4

• aflezen leert dat je er om ongeveer 7.50 uur had moeten staan

Opmerking

Als er een ander tijdstip tussen 7.45 uur en 7.55 uur is afgelezen, geen punten aftrekken.

Maximumscore 5

11 ■ • het meisje met nummer 25 wachtte 4,5 + 0,24 = 4,74 uur

• de vrouw met nummer 455 wachtte 1 + 4,54 = 5,54 uur

• de vrouw moest het langst wachten

Opmerking

Als er met 0,25 respectievelijk 4,55 gewerkt is, geen punten aftrekken.

Antwoorden Deel-
scores

000014 CV20 6 Lees verder
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■■■■ Opgave 4 Hamieten

Maximumscore 4

12 ■ • B is minimaal als Q = 1,05

• B = ≈ 23,8 mm (of 23,8)

Maximumscore 5

13 ■ • het tekenen van de lijn H = 1,05 ⋅ B

• het tekenen van de tweede lijn H = 0,95 ⋅ B

• het arceren van het binnengebied

Maximumscore 5

14 ■ • P(0,95 <= Q <= 1,05)

• P(Q <= 1,05) – P(Q <= 0,95)

• P(Z <= –1,33) – P(Z <= –3)

• Φ(–1,33) – Φ(–3) = 0,0918 – 0,0013

• het antwoord 9 (of 9,05)

Opmerking

Als de GR gebruikt wordt, moeten de gebruikte statistische functie en de aldaar

ingevulde waarden aangegeven worden.

Maximumscore 6

15 ■ • Φ(z) = 0,63

• z = 0,33

Q – 1,13
• = 0,33

0,06

• Q = 1,1498

• vanaf Q = 1,15

Opmerking

Als de GR gebruikt wordt, moeten de gebruikte statistische functie en de aldaar

ingevulde waarden aangegeven worden.

Maximumscore 4

16 ■ • H ≈ 23 mm en B ≈ 21 mm

• Q ≈ 1,1

• dus het is een Attenuatus

Maximumscore 3

17 ■ • een hamiet met N = 5 of 6 én Q tussen 1,00 en 1,05

25
1,05

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Opgave 5 Grasland

Maximumscore 4

18 ■ een uitleg als:

• van klasse 1 gaat deel naar hogere klassen

• van klassen 2 t/m 4 gaat het grootste deel naar hogere klassen 

• wat in klasse 5, 6 of 7 zit, blijft voor het grootste deel in de hogere klassen

of

een uitleg als:

• op de hoofddiagonaal staan geen getallen groter dan 0,5

• de getallen boven de hoofddiagonaal in de eerste 5 kolommen zijn allemaal erg klein

• de getallen die ongelijk aan nul zijn boven de hoofddiagonaal in de laatste

2 kolommen horen allemaal bij de rijen 4 t/m 7

Maximumscore 5

19 ■ • de keuze van de vierde rij uit de matrix

• een correcte manier van (matrix)vermenigvulding van deze rij met de getallen uit

tabel 3

• voor het antwoord 9,11%

Indien de (matrix)vermenigvuldiging drie keer achtereen is uitgevoerd

Maximumscore 4

20 ■ een correcte beschrijving, bijvoorbeeld:

• voer een (matrix)vermenigvuldiging uit van M met de gegevens uit tabel 3

• (matrix)vermenigvuldiging van M met de uitkomst hiervan geeft een nieuwe uitkomst

• zo’n vermenigvuldiging moet totaal vijf keer achtereen uitgevoerd worden 

of

• door herhaalde matrixvermenigvuldiging wordt de matrix M5 berekend

• voer een (matrix)vermenigvuldiging uit van M5 met de gegevens uit tabel 3 

2
3

Antwoorden Deel-
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■■■■

9 00007 CV12 Begin

Correctievoorschrift HAVO en
VHBO

Hoger
Algemeen
Voortgezet 
Onderwijs

Vooropleiding
Hoger
Beroeps
Onderwijs

19 99
HAVO Tijdvak 1
VHBO Tijdvak 2

W
is
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n

d
e 

A

Inzenden scores
Uiterlijk 27 mei de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar het Cito zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele
Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
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3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de beantwoording toegekende scorepunten;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

8 Het cijfer van het centraal examen wordt verkregen door het aantal scorepunten te
delen door het getal 10.

■■■■ 3 Vakspecifieke regel

Voor het vak Wiskunde A HAVO en VHBO is de volgende vakspecifieke regel
vastgesteld:

Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot
het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.
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■■■■ 4 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Eieren

Maximumscore 4

1 ■ • berekenen van de prijs per ei in 1994: 9,49 cent

• berekenen van de prijs per ei in 1995: 12,80 cent

12,80
• = 1,349

9,49

• het antwoord 35

Maximumscore 6

2 ■ • in januari waren er 730 – 23 = 707 miljoen

• berekenen van de aantallen in februari tot en met juni: 661, 687, 617, 687 en 619

• het totaal van januari tot en met juni is 3978

• het antwoord is 8231 – 3978 = 4253 miljoen

Opmerking

De aflezingen uit het toenamendiagram mogen één miljoen afwijken.

Maximumscore 4

45 – 60
3 ■ • z =

6,7

• z = –2,24

• Φ(–2,24) = 0,0125 

• het antwoord 1,25 (of 1)

Maximumscore 5

75 – 60
4 ■ • Φ( ) = Φ(2,24)

6,7

73 – 60
• Φ( ) = Φ(1,94)

6,7

• Φ(2,24) – Φ(1,94)

• 0,9875 – 0,9738 = 0,0137 

• 0,0137 · 40 miljoen ≈ 0,55 miljoen (of 548 000)
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Maximumscore 5

73 – 60
5 ■ • P(X > 73) = 1 – Φ( )6,7

• 1 – 0,9738 = 0,0262 of 2,62%

• in XL zitten 0,0262 · 40 miljoen ≈ 1,05 miljoen eieren

• volgens vraag 4 gaan er daarvan 0,55 miljoen naar de winkels

0,55
• · 100 ≈ 52

1,05

■■■■ Opgave 2 Telefoonkosten

Maximumscore 6

6 ■ • berekenen van de gesprekskosten voor BelBasis: 812,5 + 2000 + 900 = 3712,5 cent

• berekenen van de gesprekskosten voor BelPlus: 625 + 1500 + 900 = 3025 cent

• bijtellen van de abonnementskosten bij BelBasis geeft ƒ 64,33 telefoonkosten

• BelPlus is voordeliger met ƒ 63,45 telefoonkosten

Maximumscore 5

7 ■ • berekenen van het maandelijkse abonnementsvoordeel bij BelBudget: 725 cent

• kiezen voor ’s avonds en in het weekend en het starttarief buiten beschouwing laten

• berekenen van het verschil: 6,75 cent per minuut

725
• ≈ 107

6,75

Maximumscore 2

8 ■ • het gaat om het prijsverschil ’s avonds of in het weekend binnen de regio

• het verschil is daar 3,25 – 2,5 = 0,75 cent per minuut

Maximumscore 3

9 ■ • Kverschil = kosten BelBasis – kosten BelPlus

• Kverschil > 0: BelBasis kost meer, dus BelPlus is voordeliger

of

• kiezen van waarden voor T1 en T2 zodat Kverschil > 0

• berekenen van de kosten van BelBasis en van BelPlus in deze situatie en het

antwoord: BelPlus

Maximumscore 4

10 ■ • de aanpak Kverschil = 0

• T1 = 0 

600
• de berekening T2 = en het antwoord 240

2,5
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Maximumscore 5

11 ■ • twee coördinatenparen, bijvoorbeeld (0, 240) en (800, 0)

• tekenen van de lijn 0,75T1 + 2,5T2 = 600

• beargumenteerd arceren van het juiste gebied

Indien geen arceerargument genoemd is

■■■■ Opgave 3 Mobiliteit

Maximumscore 4

12 ■ • aflezen van 3 waarden van I uit de grafiek, bijvoorbeeld 102,9, 103,16 en 103,37

• berekenen van twee verschillende groeifactoren of groeipercentages, bijvoorbeeld van

1960 tot 1970 82% en van 1970 tot 1980 62%

Maximumscore 3

25 000
13 ■ • 25 000 gulden is dollar

2,20

• gebruik van de formule

• het antwoord 9017 km per jaar

Maximumscore 4

14 ■ • berekenen van M bij een willekeurige keuze van I

• berekenen van M bij een twee keer zo grote I

• het quotiënt is het antwoord: (ongeveer) 2,4

of

• een aanpak met M = 0,07 · (2I)1,26

• de factor is 21,26

• dat is (ongeveer) 2,4
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Maximumscore 4

15 ■ • tekenen van het snijpunt van de twee lijnen

• aflezen dat I daar ongeveer 104,7 is

• substitutie in de twee formules geeft vrijwel dezelfde waarden voor M: 58 639 en 58 492

• I ≈ 50 000 dollar

■■■■ Opgave 4 Een slechte neus

Maximumscore 5

16 ■ • bij 2 smaken zijn er 6 samenstellingen

• bij 3 smaken 4 samenstellingen

• bij 4 smaken 1 samenstelling

• het totaal van 11 samenstellingen

Maximumscore 4

17 ■ • de persoon moet vijf keer goed gokken

1 5 1
• die kans is ( ) = ≈ 0,031 (of 3,1%)

2 32

Maximumscore 5

18 ■ • de persoon moet 7 series falen

1 31
• elke serie is die kans 1 –       =

32 32

31 7
• kans op 7 series falen is ( ) ≈ 0,801 (of 80%)

32

■■■■ Opgave 5 Wiskunde

Maximumscore 3

19 ■ • het gewogen gemiddelde 0,54 · 4 + 0,27 · 5 + 0,03 · 9

• het antwoord van die berekening is inderdaad 3,78

Maximumscore 4

20 ■ • gebruiken van de percentages 16, 54 en 30

• de (matrix)berekening met als antwoorden de percentages 32,2  ; 35,4  ; 17,4 en 15

Maximumscore 5

21 ■ • 0,25 · 160 + 0,35 · 280 + 0,2 · 320 + 0,2· 440

• de uitkomst 290 

• dit is ongeveer 9,1%

• omrekenen van 3,78 uur per week naar (ongeveer) 12,2%

• de conclusie: kleiner
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■■■■

9 00012 CV12 Begin

Correctievoorschrift HAVO en VHBO

Hoger
Algemeen
Voortgezet 
Onderwijs

Vooropleiding
Hoger
Beroeps
Onderwijs

19 99
HAVO Tijdvak 2
VHBO Tijdvak 3

W
is

ku
n

d
e 

A

Inzenden scores
Uiterlijk 24 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar het Cito zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de
artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts
heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling
centraal examen vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en
bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk
na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die
zijn gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar
van de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het
bepalen van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die
zijn gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de
CEVO-regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de
kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal
scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het
antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;

9 00012 CV12 2 Lees verder

Pagina: 713Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het
antwoordmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden
aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of
tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds
opnieuw worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de beantwoording toegekende scorepunten;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de
CEVO.

8 Het cijfer van het centraal examen wordt verkregen door het aantal
scorepunten te delen door het getal 10.

■■■■ 3 Vakspecifieke regel

Voor het vak Wiskunde A HAVO en VHBO is de volgende vakspecifieke regel
vastgesteld:

Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt
afgetrokken tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die
vraag kan worden gegeven.
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■■■■ 4 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Veldkrekels

Maximumscore 3

1 ■ • volgens Duijm is de temperatuur 2,4 × 5 + 7 = 19 °C
2,4 × 60 – 40

• volgens Dekkers is de temperatuur + 10 ≈ 25 °C
7

• het antwoord is (ongeveer) 6

Maximumscore 3

2 ■ • n ⋅ 5
• de toevoeging + 7

• de formule t = 5n + 7

Maximumscore 4

3 ■ • vinden van twee coördinatenparen

• tekenen van de rechte lijn van M. Duijm

• aflezen van t in het snijpunt met als antwoord (ongeveer) 10,8 °C

of
60n – 40 

• opstellen van de Dekkers-formule t = + 10
7

60n – 40 
• 5n + 7 = + 10

7

• n = 0,76

• t = 10,8, dus 10,8 °C

20

10

0
0 1 2 3

t
in ˚C

n = gemiddeld aantal sjirpen per sec.
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■■■■ Opgave 2 Beton

Maximumscore 5

4 ■ • P(X >= 25) = 1 – P(X <  25)

25 – 28
• z =

2,6

• z ≈ –1,15

• Φ(–1,15) = 0,1251

• 1 – 0,1251 = 0,8749, dus ongeveer 87,5 (of 87)

Maximumscore 5

5 ■ • P(X <  25) = 0,05

25 – 28
• Φ = 0,05

SD

• Φ = 0,05 geeft z = –1,65 (of –1,64)
–3

• = –1,65 (of –1,64) levert als antwoord 1,8 (N/mm2)
SD

Maximumscore 5

6 ■ • de serie van 6 moet uit de 10 ’goede’ gekozen worden
10    9 8    7 6   5

• de kans is ⋅    ⋅     ⋅   ⋅   ⋅    
12 11   10 9 8 7

5
• het antwoord        of 0,2273 of 23%

22

of

• de serie van 6 moet uit de 10 ’goede’ gekozen worden

10
6

• de kans is 
12
6

210 5
• het antwoord         of      of 0,2273 of 23%

924 22

Maximumscore 5

7 ■ • bij de serie van 6 is deze kans 0,956 ≈ 0,7351

• P(alle 12 goed) = 0,9512 ≈ 0,5404

• P(11 goed en de twaalfde fout) = 0,9511 ⋅ 0,05

• 11 van de 12 goed kan op 12 manieren

• bij de serie van 12 is de kans ongeveer 0,8816, dus groter dan bij de serie van 6
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■■■■ Opgave 3 Erfpacht

Maximumscore 2

8 ■ • 1270 × ƒ 236 = ƒ 299 720

• de taxatiewaarde is ƒ 300 000

Maximumscore 5

9 ■ • de lijn door (627, 279) en (1270, 236) heeft als richtingscoëfficiënt ongeveer –0,067

• de lijn door (1270, 236) en (1752, 199) heeft als richtingscoëfficiënt ongeveer –0,077

• de conclusie: nee

of

• de richtingscoëfficiënt van de lijn door (627, 279) en (3785, 105) is ongeveer –0,055

• de richtingscoëfficiënt tussen bijvoorbeeld de punten (627, 279) en (1270, 236) is

ongeveer –0,067

• de conclusie: nee

Maximumscore 8

10 ■ • bij de oppervlakte 1180 m2 hoort de waarde ƒ 242 per m2, berekend met behulp van

lineaire interpolatie 

• bij de oppervlakte 1181 m2 hoort de waarde ƒ 241 per m2, berekend met behulp van

lineaire interpolatie én naar beneden afgerond 

• de taxatiewaarde van het eerste stuk grond is ƒ 286 000 en de taxatiewaarde van het

tweede stuk grond is ƒ 285 000 

• de taxatiewaarde van het grootste stuk grond is lager

Maximumscore 6

11 ■ • de berekening van ten minste 3 punten, bijvoorbeeld (2500, 412 500), (3000, 426 000),

(3500, 416 500)

• een tekening waarbij het stijgen en dalen tot uiting komt

• de toelichting op het standpunt van de eigenaar, waarin wordt uitgelegd dat voorbij de

top de waarde daalt bij toenemende kavelgrootte

15000 2000 2500 3000 3500 4000

500000

400000

300000

0

Opp in m2

W
in guldens
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■■■■ Opgave 4 Aanpassing rotonde

Maximumscore 4

12 ■ • een uitleg als: een kolomsom is per definitie 1; zo geeft de eerste kolom bijvoorbeeld

aan waar al het verkeer uit P heengaat

• een uitleg als: een rijsom is bijvoorbeeld groter dan 1 wanneer (procentueel) veel

verkeer juist in die richting de rotonde verlaat

Maximumscore 4

13 ■ • het (bijvoorbeeld met behulp van matrixvermenigvuldiging) berekenen van de juiste

aantallen: P 484; Q 528; R 521; S 310

Indien er door afronding aantallen gevonden worden waarvan het totaal ongelijk is

aan 1843

Maximumscore 3

14 ■ • van T naar R gaat 63%

• van R naar P gaat 44%

• de vermenigvuldiging geeft als antwoord 28% (of 27,7%)

Maximumscore 4

15 ■ • de berekening van het getal 0,20 op de tweede rij

• het getal 0 op de derde rij

• het getal 0,37 op de vierde rij

• de berekening van het getal 0,15 op de onderste rij

■■■■ Opgave 5 Haviken

Maximumscore 5

16 ■ • de formule is van de vorm aantal = b⋅gt

• aflezen van de waarden 1 en 28 in 1970 en 1982

• de groeifactor per 12 jaar is 28

• de groeifactor per jaar is 1,32

• de formule aantal = 1,32t

Maximumscore 4
14

17 ■ • het eerste jaar stierf       deel (of 41,2%)
34

5
• zoeken in volgende jaren leidt tot: in het derde jaar stierf       deel (of 41,7%)

12
5 14

• >       en de conclusie: ja
12 34
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Maximumscore 4

18 ■ • 14 van de pasgeboren haviken sterven na gemiddeld 0,5 jaar

• 14⋅0,5 + 8 ⋅1,5 + … + 1⋅16,5 = 90

• 90 : 34 ≈ 2,65

• het antwoord 2 jaar en 8 maanden (of 32 maanden)

Indien met de waarden 0, 1, …, 16 is gerekend, waardoor als antwoord 2 jaar en

2 maanden wordt gevonden

Indien in plaats van de getallen uit de kolom ’sterfte’ de getallen uit de kolom ’in

leven’ zijn genomen

Maximumscore 2

19 ■ • een uitleg als: dat zou betekenen dat haviken van 6 tot 11 jaar niet sterven, of: dat zou

betekenen dat haviken nooit op bijvoorbeeld 7-jarige leeftijd sterven

Opmerking

Als slechts opgemerkt wordt dat de steekproef te klein is, geen punten toekennen.

Maximumscore 3

20 ■ • q = 0,412 en m = 0,286 invullen in de formule

• de uitkomst f ≈ 1,36

• 0,94  <  1,36, dus nee

Maximumscore 6
2m

21 ■ • 0,94 = 
0,588(1 – m)

2m
• ≈ 0,553

1 – m

• 2m = 0,553 – 0,553m
0,553

• m = ≈ 0,22
2,553

• het antwoord 22 (of 21)

Antwoorden Deel-
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