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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.

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



■■■■ 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

9 00007 CV12 7

Antwoorden Deel-
scores

Einde

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

2

2

2

1

1

3

1

1

1

1

1

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




