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BB-0153-a-21-1-o 

Examen VMBO-BB 

2021 
 
 
 

 wiskunde CSE BB 
 
 

  Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 22 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 25 mei

13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 
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Slijm maken 

Amy gaat slijm maken. Voor elk bakje slijm gebruikt ze 100 ml hobbylijm, 
5 ml lenzenvloeistof en 50 ml scheerschuim. 

1p 1 Hoeveel liter hobbylijm gebruikt Amy voor één bakje slijm? 

Vul in:  
100 ml =  ..................  liter 

4p 2 Bereken hoeveel procent van het slijm uit lenzenvloeistof bestaat. Schrijf 
je berekening op. Je mag de tabel gebruiken. 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

3p 3 Amy wil 10 van deze bakjes slijm maken. Ze heeft genoeg hobbylijm en 
lenzenvloeistof, maar ze heeft geen scheerschuim. Scheerschuim wordt 
verkocht in bussen van 200 ml. 
 Hoeveel bussen scheerschuim moet Amy minimaal kopen om deze

10 bakjes slijm te maken? Schrijf je berekening op.

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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Amy wil 10 bakjes kopen waar ze het slijm in kan bewaren. Ze ziet van 
twee webwinkels een advertentie voor deze bakjes.  

Bakjespaleis 

€ 0,49 per stuk 
€ 2,80 verzendkosten 

Bakjes Voordeelshop 

€ 0,89 per stuk 
Geen verzendkosten 

3p 4 Bereken bij welke webwinkel Amy het goedkoopst uit is. Schrijf je 
berekening op. 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

3p 5 Bereken bij hoeveel bakjes deze twee webwinkels even duur zijn. Schrijf 
je berekening op.  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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Vulkaan 

Tijdens een vulkaanuitbarsting stroomt lava uit de krater langs de vulkaan 
naar beneden. Er is een lineair verband tussen de temperatuur van de 
lava in °C en de afstand in meters vanaf de krater. 

Bij een uitbarsting van de vulkaan de Etna is de temperatuur van de lava 
bij de krater 1095 °C. Als de lava 15 meter van de krater gestroomd is, is 
de temperatuur gedaald naar 1065 °C.  

2p 6 Laat met een berekening zien dat de temperatuur van de lava vanaf de 
krater van de Etna met 2 °C per meter afneemt.  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

3p 7 Geef een woordformule die hoort bij het verband tussen de temperatuur 
van de lava in °C en de afstand in meters vanaf de krater. 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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Bij de uitbarsting van een andere vulkaan hoort de volgende 
woordformule: 

temperatuur = 1200 – 3,5  afstand 

Hierin is temperatuur de temperatuur van de lava in °C en afstand de 
afstand in meters vanaf de krater. 

4p 8 Teken in het assenstelsel de grafiek bij deze woordformule. Vul eerst de 
tabel in. 

afstand (meter) 0 100 200 300
temperatuur (°C)

3p 9 De menselijke huid kan verbranden als die langere tijd wordt blootgesteld 
aan temperaturen boven de 42 °C. 
 Bereken hoeveel hele meters de lava van de krater van deze andere

vulkaan afgestroomd moet zijn om zo ver afgekoeld te zijn dat een
mens zich er niet aan kan verbranden. Schrijf je berekening op.

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 .................................................................................................................. 
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Het Pentagon 

Het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie heet het 
Pentagon. Het bovenaanzicht van het Pentagon is een regelmatige 
vijfhoek: de vijf zijden van de buitenkant zijn even lang. 

In de tekening zie je een vereenvoudigde weergave van het 
bovenaanzicht van dit gebouw. De schaal van de tekening is 1 : 8000. 

4p 10 Bereken hoeveel meter de omtrek van het gebouw is. Schrijf je 
berekening op. 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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2p 11 Alle hoeken van het bovenaanzicht zijn even groot. 

 Meet de grootte van hoek A.

Hoek A =  ................. ° 

2p 12 Teken in het onderstaande bovenaanzicht alle symmetrieassen.  
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Gardameer 

Rob en Kim gaan samen met hun 3 kinderen kamperen aan het 
Gardameer in Italië.  

Op 1 augustus komen Rob, Kim en hun 3 kinderen aan met hun caravan. 
Ze verblijven 16 nachten op de camping. Per nacht betalen ze een bedrag 
voor de plaats en een bedrag per persoon.  
In de tabel staan de prijzen per nacht in euro’s voor deze periode.  

periode 

prijs per nacht in euro’s 

standaard- 
plaats 

Premium 
Classic- 
plaats 

Premium 
Plus- 
plaats 

volwassene kind 

13-07
tot en met
24-08

40,40 44,70 48,30 15,50 10,10 

3p 13 Ze nemen een Premium Classic-plaats.  
 Bereken hoeveel euro hun hele verblijf op de camping kost. Schrijf je

berekening op.

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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3p 14 Rob is op zijn racefiets rond het Gardameer gefietst. Hij heeft 161,24 km 
gefietst met een gemiddelde snelheid van 27,8 km/u.  
 Bereken in uren en minuten nauwkeurig hoelang Rob heeft gefietst. Je

mag de tabel gebruiken.

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

2p 15 Kim maakt met de kinderen een boottocht over het Gardameer. Ze 
vertrekken uit Sirmione. De boot vaart met een koershoek van 118°.  

 Teken de koershoek van deze boottocht.
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De ICE 

De ICE is de hogesnelheidstrein die dagelijks vanuit Nederland via 
Duitsland naar Zwitserland rijdt.  

Door de hoge snelheden van de ICE moet de machinist op tijd beginnen 
met remmen om op het station stil te staan. De remweg van de ICE is te 
berekenen met de volgende woordformule: 

 remweg = 0,042  snelheid  snelheid 

Hierin is remweg in m en snelheid in km/u. 

1p 16 Laat met een berekening zien dat de remweg 3780 m is als de ICE een 
snelheid heeft van 300 km/u. 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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4p 17 Teken in het assenstelsel de grafiek die hoort bij de remweg van de ICE. 
Vul eerst de tabel in.  

snelheid (km/u) 0 50 100 150 200 250 300 
remweg (m) 3780

2p 18 De ICE maakte in Duitsland een noodstop. De remweg van de ICE na de 
noodstop was 499 m.  
 Hoeveel km/u reed de ICE op het moment van de noodstop? Schrijf je

berekening op.

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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Kerk 

Links op de foto zie je een gebouw van 3 verdiepingen dat tegenover de 
kerktoren van Maasbree staat. Elke verdieping van dat gebouw is 
gemiddeld 4 meter hoog.  

3p 19 Schat de hoogte van de kerktoren in meters. Laat zien hoe je aan je 
antwoord komt. 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

2p 20 Hiernaast staat een tekening van een kerktoren. 
 Welke twee wiskundige ruimtefiguren herken je in de

tekening?

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 
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De binnenkant van de kerk bestaat uit twee onderdelen die ze het schip 
en het koor noemen. Hieronder zie je een vereenvoudigde weergave van 
het bovenaanzicht van het schip en het koor. 

2p 21 Bereken hoeveel meter de omtrek van het koor is. Schrijf je berekening 
op. 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

2p 22 De oppervlakte van het schip is 750 m2. 
 Bereken, zonder te meten, hoeveel meter de lengte van het schip is.

Schrijf je berekening op.

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

einde  

Pagina: 14Voor 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).



BB-0153-a-18-1-o 

Examen VMBO-BB 

2018 
 
 
 

 wiskunde CSE BB 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 17 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Stripboeken 

 
Ben verzamelt stripboeken. Hij heeft in totaal 4850 stripboeken.  
 

 
 

2p 1 Omdat Ben gaat verhuizen, verpakt hij de stripboeken in dozen. Er 
passen maximaal 150 stripboeken in één verhuisdoos. 
 Hoeveel verhuisdozen heeft Ben minimaal nodig voor al zijn 

stripboeken? Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
Ben wil zijn stripboeken in zijn nieuwe huis in andere boekenkasten 
zetten. De stripboeken worden rechtop gezet. Hij heeft gemeten dat 
25 stripboeken naast elkaar 11 cm breed zijn.  
 

2p 2 Laat met een berekening zien dat alle stripboeken naast elkaar 
21,34 meter breed zijn.   
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Ben heeft een boekenkast gezien in een folder.  
 

 
 

4p 3 Op de zes planken in de boekenkast wil Ben de stripboeken rechtop en 
naast elkaar zetten. Op elke plank is 80 cm ruimte voor de stripboeken. 
 Bereken hoeveel boekenkasten Ben minimaal voor zijn stripboeken 

moet kopen. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Lekkend zwembad 

 
Tom heeft een zwembad in zijn achtertuin staan met daarin 4200 liter 
water. Op een ochtend ontdekt hij dat het zwembad lek is. In de grafiek 
kun je de hoeveelheid water in het zwembad aflezen.  
 

4400

4000

3600

3200

2800

2400

2000

1600

1200

800

400

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

hoeveelheid
water
(liter)

tijd (uren) 
 

2p 4 Het lekken van het zwembad begon om 01.30 uur.  
 Hoeveel water zat er nog in het zwembad om 09.30 uur? Leg je 

antwoord uit. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 5 Na hoeveel uur is het zwembad leeg? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 

3p 6 Geef een woordformule bij de grafiek. 
 
hoeveelheid water =  ..................................................................................  
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3p 7 Als Tom het zwembad gerepareerd en getest heeft, zit er weer 1000 liter 
water in het zwembad. Daarna laat hij het zwembad verder vollopen. Per 
uur komt er 600 liter water bij. Tom vult het zwembad tot 4000 liter. 
 Teken de grafiek die hoort bij het vullen van het zwembad. Je mag de 

tabel gebruiken. 
 

tijd (uren) 0 1 2 3 4 5 

hoeveelheid 
water (liter) 
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Vakantie 

 
Aan 675 mensen zijn vragen gesteld over hun vakantie. Van al deze 
ondervraagde mensen maakte 1

5
 deel dagtochten tijdens hun vakantie.  

 

 
 

2p 8 Bereken hoeveel mensen dagtochten maakten. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 9 Van de 675 mensen ging 39% twee weken op vakantie. 
 Bereken hoeveel mensen twee weken op vakantie gingen. Schrijf je 

berekening op. Je mag de tabel gebruiken.  
 

     

     

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Aan de ondervraagde mensen is ook gevraagd naar welk land ze op 
vakantie zijn geweest. In de tabel kun je bijvoorbeeld aflezen dat 14% van 
deze mensen op vakantie naar Duitsland is geweest. 
 

landen % 

Nederland 28 

Duitsland 14 

Frankrijk 12 

Spanje  

Italië 7 

andere landen binnen Europa 24 

andere landen buiten Europa 6 

 
2p 10 Bereken hoeveel procent van de mensen op vakantie ging naar Spanje. 

Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
Aan de ondervraagde mensen is ook gevraagd hoeveel euro zij hebben 
uitgegeven aan hun vakantie. In de tabel kun je bijvoorbeeld aflezen dat 
108 mensen 3000 euro per persoon hebben uitgegeven. 
 

aantal euro 1000 2000 3000 4000 5000 

aantal mensen 270 244 108 40 13 

 
3p 11 Bereken hoeveel euro deze 675 mensen in totaal hebben uitgegeven aan 

hun vakantie. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Assenstelsel 

 
Je ziet een assenstelsel met daarin de roosterpunten A en C getekend. 
 

66

−3−3 −2−2−2 −1−1−1 OO

AA

CC

11 222 333 444 555 666 777

55

44

33

22

11

−1−1

−2−2

y

x

 
 

2p 12 Schrijf de coördinaten op van punt A en van punt C. 
 
A …………….. 
 
C ……………. 
 
 

2p 13 Punt B ligt op een roosterpunt in het assenstelsel. De punten A, B en C 
vormen samen een rechthoekige driehoek. 
 Teken in het assenstelsel driehoek ABC. 
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3p 14 Je ziet een assenstelsel met daarin driehoek DEF getekend. 
 Spiegel driehoek DEF in de horizontale as. 
 

66

−3−3 −2−2−2 −1−1−1−6−6 −5−5−5 −4−4−4 OO

FF EEE

DD
11 222 333 444 555 666

55

44

33

22

11

−1−1

−2−2

−3−3

−4−4

−5−5

−6−6

y

x
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Druivenstruik 

 
Vera heeft een druivenstruik met een lengte van 0,7 m gekocht. 
 

 
 

1p 15 Reken om: 0,7 m = ………………. cm. 
 
De druivenstruik groeit tijdens de 1e zomer tot een veel grotere 
druivenstruik. Vera snoeit haar druivenstruik voor de winter. Ze knipt alle 
takken met bladeren eraf. Door het snoeien groeit de druivenstruik in de 
zomer erna weer beter. Vera snoeit haar druivenstruik voor elke winter. 
Dit herhaalt zich elk jaar. Vera heeft de groei van haar druivenstruik van 
de eerste twee jaar op schaal getekend.  
 

einde
1e zomer 1e winter 2e winter

?

einde
2e zomer

0,7 m

 
 

3p 16 Hoeveel meter is de lengte van de druivenstruik in de 2e winter? Schrijf je 
berekening op. Je mag de tabel gebruiken.  
 

     

     

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 17 Je ziet vier grafieken getekend met op de horizontale as de eerste 
drie jaar en op de verticale as de lengte van de druivenstruik.  
 Welke grafiek hoort bij de lengte van de druivenstruik van Vera? 

Omcirkel de juiste letter. 
 

 
 A B C D 

 
3p 18 Vera heeft naast de lengte van de druivenstruik ook het aantal 

druiventrossen elk jaar geteld. In de tabel kun je dit aantal aflezen. 
 Teken de grafiek voor het aantal druiventrossen. Maak zelf een juiste 

verdeling bij de verticale as. 
 

tijd (jaren) 1 2 3 4 5 

druiventrossen 0 3 7 18 39 

 
 

druiventrossen

0 1 2 3 4 5
tijd (jaren) 
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Autoslaaptrein 

 
Met de autoslaaptrein kun je op vakantie gaan naar verschillende 
bestemmingen in Europa. Je ziet een kaart met ’s-Hertogenbosch als 
vertrekpunt en drie eindbestemmingen van de autoslaaptrein. 
 

’s-Hertogenbosch

Alessandria

Livorno

Koper

N

 
 

2p 19 Als je in een rechte lijn vanuit ’s-Hertogenbosch vertrekt onder een 
koershoek van 167 graden, kom je uit in:   Alessandria  
       Livorno 
       Koper  
 Omcirkel de juiste eindbestemming. Laat op de kaart zien hoe je aan 

je antwoord komt. 
 

3p 20 De kaart is getekend op schaal 1 : 20 000 000. 
 Bereken hoeveel kilometer de autoslaaptrein van ’s-Hertogenbosch 

naar Koper aflegt. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Melvin reist met zijn gezin vanuit ’s-Hertogenbosch met de autoslaaptrein 
naar Koper. Op de heen- en terugreis nemen ze de auto mee en huren 
hierbij een ‘Slaap 4 Privé’. 
 

Fiets
Auto
Motor/aanhangwagen
Slaap Comfort 2-3
Slaap 4 Privé
Slaap 6 Privé

€   65
€ 289
€ 199
€ 439
€ 465
€ 529

’s-Hertogenbosch - Koper
tarief enkele reis

Tarieven heen- en terugreis

 
 

2p 21 Bereken hoeveel euro Melvin en zijn gezin moeten betalen om heen en 
terug met de autoslaaptrein te reizen. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 22 Melvin en zijn gezin vertrekken de heenreis vanuit ’s-Hertogenbosch om  
13.17 uur en komen om 9.34 uur de volgende dag aan. De terugreis 
vertrekken ze vanuit Koper om 14.40 uur en komen om 10.43 uur de 
volgende dag weer in ’s-Hertogenbosch aan. 
 Welke reis duurt langer, de heenreis of de terugreis? Leg je antwoord 

uit. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Bacteriën 

 
In de biologieles bekijkt Lotte een onderzoek naar de groei van een aantal 
bacteriën. 
 

20 000

15 000

10 000

5000

0
0 1 2 3 4

aantal
bacteriën

tijd (uren) 
 
De grafiek geeft het verband weer tussen het aantal bacteriën en de tijd in 
uren. Lotte ziet dat het aantal bacteriën elk uur verdubbelt. 
 

1p 23 Lees uit de grafiek af met hoeveel bacteriën het onderzoek gestart is. 
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 24 Vul de tabel verder in. 
 

tijd (uren) 4 5 6 7 

aantal bacteriën  16 000    

 
3p 25 Na hoeveel uur zijn er voor het eerst meer dan 1 miljoen bacteriën? Leg je 

antwoord uit. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

einde  
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BB-0153-a-17-1-o 

Examen VMBO-BB 

2017 
 
 
 

 wiskunde CSE BB 
 

 

Dit examen bestaat uit 23 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 22 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Optreden 
 
Simon is drummer in een band. De band bestaat verder uit twee gitaristen 
en een zanger. 
 

 
 
Voor een optreden vraagt de band een bedrag van € 1500,-. 
 

2p 1 Hoeveel euro verdienen de bandleden per persoon met een optreden?   
Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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De band treedt op tijdens een feest. Het feest wordt georganiseerd door 
een aantal vrienden. De kosten van € 1500,- voor de band worden eerlijk 
verdeeld onder de vrienden. Het bedrag dat iedereen moet betalen hangt 
af van het aantal vrienden dat het feest organiseert. Als ze bijvoorbeeld 
met 12 vrienden zijn, moeten ze € 125,- per persoon betalen.  
 

4p 2 Teken de grafiek. Vul eerst de tabel verder in.  
 

aantal vrienden 4 8 12 16 20 24 

bedrag per persoon (€)   125,-    

 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

400

350

300

250

200

150

100

50

0

bedrag per
persoon

(€)

aantal vrienden 
 

4p 3 Uiteindelijk zijn er 12 vrienden die samen het feest gaan organiseren. Ze 
willen niet meer dan € 50,- per persoon uitgeven aan de band. Daarom  
vragen ze € 14,- entreegeld. 
 Bereken hoeveel mensen er entreegeld moeten betalen, als de 

vrienden per persoon niet meer dan € 50,- aan de band gaan uitgeven. 
Schrijf je berekening op. 

 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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Verjaardagstaart  
 
Ina maakt een verjaardagstaart. De taart bekleedt ze aan de bovenkant 
en de vier zijkanten met ‘Jip en Janneke’-marsepein. Het wordt een 
vierkante taart van 24 bij 24 cm en met een hoogte van 6 cm. 
 

  
 

2p 4 Om het marsepein netjes om de taart heen te krijgen, gaat Ina een uitslag 
van de bovenkant en de vier zijkanten van de taart maken. Je ziet 
hieronder een begin van de uitslag op schaal 1 : 4 getekend.  
 Maak de uitslag verder af. 
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3p 5 Bereken hoeveel cm2 marsepein Ina nodig heeft voor het bekleden van de 
bovenkant en de vier zijkanten van de taart. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 6 Ina wil de taart in 8 even grote stukken snijden. 
 Teken hieronder in het bovenaanzicht van de taart een verdeling van  

8 even grote stukken.  
 

    
 

3p 7 De vierkante taart van 24 bij 24 cm en met een hoogte van 6 cm, bestaat 
voor 1

3
 deel uit cake. 

 Bereken uit hoeveel cm3 cake de taart bestaat. Schrijf je berekening 
op. 

  
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Aanhangwagen  
 
Job gaat verhuizen. Hij huurt hiervoor een aanhangwagen.  
 

 
 
Om de kosten van het huren van een aanhangwagen te berekenen, 
gebruikt Job de volgende woordformule 
 
 kosten = 18 + 9 × tijd 
 
Hierin zijn de kosten in euro’s en de tijd in uren. 
 

1p 8 Laat met een berekening zien dat als Job de aanhangwagen voor 4 uur 
huurt, hij 54 euro moet betalen.  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 9 Job maakt een tabel bij de woordformule voor de kosten van het huren 
van een aanhangwagen.  
 Vul de tabel verder in. 
 

tijd (uur) 1 2 3 4 5 6 

kosten (euro)    54   
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Job huurt een andere aanhangwagen om zand mee te vervoeren.  
 

 
 
Hij kan de kosten aflezen in de tabel hieronder. In de kosten van de 
aanhangwagen zit een vast bedrag en een bedrag per uur.  
 

tijd (uur) 1 2 3 4 5 6 

kosten (euro) 32 40 48 56 64 72 

 
3p 10 Er is een verband tussen de tijd in uren en de kosten in euro’s voor het 

huren van deze aanhangwagen. 
 Schrijf een woordformule op die bij dit verband hoort. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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Floriade 
 
De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die één keer in de  
10 jaar wordt gehouden. In 2012 was de tentoonstelling in Venlo. 
 

 
 
In totaal kochten 2 046 684 mensen een kaartje voor deze tentoonstelling. 
Een kaartje kostte € 25,-. 
 

2p 11 Bereken hoeveel euro de organisatie aan kaartjes heeft binnen gekregen. 
Schrijf je berekening op. Rond je antwoord af op hele miljoenen euro’s. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 12 Van alle 2 046 684 bezoekers, kwamen er 4,4% uit Japan. 
 Bereken het aantal bezoekers uit Japan. Schrijf je berekening op. Je 

mag de tabel gebruiken.  
 

     

     

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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3p 13 Ted brengt een bezoek aan de Floriade. Hij woont in Haarlem en de 
afstand met de auto van zijn huis naar de Floriade is 210 km. Hij rijdt op 
de heenreis met een gemiddelde snelheid van 84 km per uur. 
 Bereken hoeveel uur de heenreis van Ted duurt. Schrijf je berekening 

op. Je mag de tabel gebruiken.  
 

     

     

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 14 Ted verlaat de Floriade om 21:15 uur. De terugreis duurt 132 minuten. 
 Bereken hoe laat Ted weer thuis is. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Speerwerpen 
 
Bij speerwerpen probeer je de speer zo ver mogelijk te werpen.  
 

 
 
Je ziet hieronder een bovenaanzicht van het veld. De speerwerper mag 
tijdens het werpen met zijn voeten niet over de afwerpboog komen. De 
afwerpboog is een deel van een cirkel met een straal van 8 meter met 
middelpunt A.  
 

8 m

A afwerpboog?

 
 

1p 15 Meet de grootte van hoek A. 
 
Hoek A = ………………….. 
 
 

3p 16 Laat met een berekening zien dat de schaal van de tekening 1 : 200 is.  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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De afstand van een speerworp wordt gemeten vanaf de afwerpboog tot de 
plek waar de speer neerkomt. Sander werpt een speer die neerkomt in 
punt B. 
 

8 m

A afwerpboog

B

 
  schaal 1 : 200 
 

3p 17 Bereken hoeveel meter de afstand van de speerworp van Sander is. 
Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 18 Els werpt een speer, die 18 meter vanaf punt A neerkomt. De speer komt 
binnen het grijze gebied neer. 

 Geef hieronder alle plekken aan, waar de speer kan zijn 
neergekomen.  

 

8 m

A afwerpboog

 
 schaal 1 : 200 
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Waterstand 
 
Aan de kust verandert de hoogte van het water (de waterstand) 
voortdurend. Je ziet de waterstanden van Ameland op 27 oktober 
weergegeven in een grafiek. 
 

140
120
100

80
60
40
20

0
−20
−40
−60
−80

−100
−120
−140

waterstand
(cm)

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00
tijd 

 
1p 19 Hoeveel cm is de laagste waterstand op 27 oktober? 

 
 ..................................................................................................................  
 

2p 20 Op 27 oktober om 03:00 uur bereikt het water de hoogste waterstand. 
 Hoeveel uur duurt het dan tot het water die ochtend de laagste 

waterstand bereikt? Leg je antwoord uit. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
Annelies wil ’s avonds gaan wadlopen. 
Om veilig te kunnen wadlopen mag het 
water niet te hoog staan. Vanaf twee uur 
voor de laagste waterstand tot twee uur 
na de laagste stand kan ze veilig 
wadlopen. 
 
 

3p 21 Kleur het deel van de grafiek dat duidelijk maakt, wanneer Annelies in de 
avond kan gaan wadlopen. 
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Je ziet in de tabel hieronder de tijden van de hoogste en laagste 
waterstanden in cm van Ameland een dag later, op 28 oktober. 
 

28 okt
tijd

03:45
09:56
16:45
22:26

waterstand
93

-74 
71

-68  
 

3p 22 Bereken hoeveel meter verschil er zit tussen de hoogste en de laagste 
waterstand op 28 oktober. Schrijf je berekening op en geef je antwoord in 
twee decimalen. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

4p 23 Je ziet hieronder de grafiek met de waterstanden van Ameland voor de 
laatste twee uur van 27 oktober en op 28 oktober. Het verloop van de 
waterstanden van Delfzijl is gelijk aan die van Ameland, maar elke 
hoogste en laagste waterstand is in Delfzijl twee uur later. 
 Teken bij de grafiek van Ameland de grafiek die het verband 

weergeeft tussen de tijd en de waterstand van Delfzijl op 28 oktober. 
 

140
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80
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40
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0
−20
−40
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stand
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tijd  

 
 
 

einde  
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BB-0153-a-16-1-o 

Examen VMBO-BB 

2016 
 
 
 

 wiskunde CSE BB 
 

 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 24 mei

13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Busje huren 

 
Acht vrienden gaan op vakantie. Voor het vervoer willen de vrienden een 
busje huren. Ze zoeken op verschillende websites. 
 

 
 
Bushuren.nl rekent voor een busje € 28,- huur per dag. 
 

2p 1 Hoeveel euro moeten de acht vrienden dan per persoon per dag betalen? 
Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

2p 2 De vrienden willen het busje voor twee weken huren. 
 Bereken hoeveel euro de totale huurprijs is. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Op een andere website, Personenbus.com, staat de huurprijs van een 
busje verwerkt in een grafiek. 
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3p 3 Maak de woordformule bij de grafiek van Personenbus.com af.  
 
huurprijs (€) = ............................................................................................  
 

3p 4 De website Bushuren.nl rekent € 28,- huur per dag. Teken de grafiek van 
Bushuren.nl in het assenstelsel erbij. Je mag de tabel gebruiken. 
 

aantal dagen 0 4 8 12 16 

huurprijs (€)      

 
3p 5 Vanaf hoeveel dagen is het huren van een busje bij Personenbus.com 

goedkoper dan bij Bushuren.nl? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Tv-meubel 

 
Moniek laat een tv-meubel maken met een breedte van 318 cm. 
 

1p 6 Reken om:  
318 cm =  ..................................  m. 
 
Het tv-meubel bestaat uit een hoge kast met een kastdeur en een lager 
gedeelte met laden. Alle maten in de tekening zijn in cm. 
 

lade

lade

lade

lade

8

8

88

kastdeur

80

238

180

60

318  
 

3p 7 Hoeveel cm2 is de oppervlakte van de kastdeur? Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

4p 8 Het tv-meubel heeft een diepte van 50 cm. 
 Bereken hoeveel m3 de totale inhoud van het tv-meubel is. Schrijf je 

berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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4p 9 Boven de ladenkast van het tv-meubel hangt Moniek precies in het 
midden een tv. De tv is 90 cm breed en 52 cm hoog. 
 Teken de tv op schaal op de juiste plaats in de tekening hieronder. 
 

238 cm

120 cm

 
            Schaal 1:20 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 10 In één van de lades wil Moniek dvd’s opbergen. De maten van de lade 
staan in onderstaande tekening.  
 

21 cm

111 cm

40 cm

  
 
De dvd’s zijn 19,2 cm hoog, 13,7 cm breed en 1,4 cm diep en worden in 
rijen rechtop in de lade gezet.  
 Bereken, zonder te meten, hoeveel dvd’s Moniek op deze manier 

maximaal in de lade kan zetten. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Het geluid 

 
Radiozender Q-music heeft een populair spel: het raden van een geluid. 
De kandidaat die ‘het geluid’ raadt, wint een geldbedrag. Daarna begint 
het raden van een nieuw geluid. Elke keer dat ‘het geluid’ niet wordt 
geraden, wordt het geldbedrag hoger. Het kan soms dagen duren voordat 
‘het geluid’ wordt geraden.  
 

 
 

1p 11 De eerste kandidaat wordt om 7.10 uur ’s ochtends gebeld, de tweede om 
8.10 uur, de derde om 9.10 uur, enzovoort. Elke werkdag worden er 
elf kandidaten gebeld. 
 Hoe laat wordt de laatste kandidaat op een werkdag gebeld? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
Het geldbedrag is bij de start van ‘het geluid’ € 2500,-. Bij elk verkeerd 
antwoord van een kandidaat, wordt het geldbedrag € 100,- meer.  
 
De formule die het verband weergeeft tussen het geldbedrag en het 
aantal verkeerde antwoorden is 
 
 geldbedrag = 2500 + aantal verkeerde antwoorden × 100 
 
Hierin is geldbedrag in euro’s. 
 

3p 12 Teken de grafiek van deze formule op de volgende bladzijde. Je mag de 
tabel gebruiken. 
 

aantal verkeerde 
antwoorden 0 100 200 300 400 

geldbedrag (€)      
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35 000

40 000

45 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5000

0
0 100 200 300 400

geldbedrag
(€ )

aantal verkeerde antwoorden 
 

3p 13 Na een aantal weken is het geldbedrag € 30 000,-. Elke week kunnen 
55 mensen ‘het geluid’ raden. 
 Hoeveel weken is het spel dan al bezig? Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 14 Kees raadt ‘het geluid’ op het moment dat het geldbedrag € 54 800,- is. Hij 
vertelt dat hij van het gewonnen geld € 5000,- zelf houdt en de rest 
verdeelt over zes goede doelen. Elk doel krijgt even veel geld. 
 Hoeveel euro krijgt één goed doel? Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Bungeejump 

 
Charlotte gaat bungeejumpen. Met een sterk en 
lang elastiek aan haar voeten gebonden, springt 
ze op grote hoogte van een toren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van het eerste deel van haar sprong is een grafiek gemaakt. De grafiek 
geeft het verband weer tussen de hoogte boven de grond en de tijd na de 
afsprong. 
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1p 15 Schrijf op vanaf welke hoogte Charlotte gesprongen is. 
 
 ..................................................................................................................  
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2p 16 Leg uit hoe je aan de grafiek kunt zien dat Charlotte steeds sneller valt. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
Na 2,5 seconden remt het elastiek de val van Charlotte af en na 
3,5 seconden veert ze weer omhoog. Voor het deel van haar sprong van 
2,5 tot 5 seconden is de volgende woordformule gemaakt 
 
 hoogte = 223 – 18 × tijd × (7 – tijd) 
 
Hierin is hoogte in meter en tijd in seconden. 
 

1p 17 Laat met een berekening zien dat na 2,5 seconden Charlotte op een 
hoogte van 20,5 meter is.  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

4p 18 Teken in het assenstelsel de grafiek van het vervolg van de sprong van 
Charlotte van 2,5 tot 5 seconden. Vul daarvoor eerst de tabel in. 
 

tijd (seconden) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

hoogte (meter) 20,5      
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Storm 

 
Op 28 oktober 2013 trok een zware storm over Nederland.  
 

 
 
Er zijn toen windstoten gemeten van 2280 meter per minuut (m/min). 
 

3p 19 Reken 2280 m/min om naar km/uur. Je mag de tabel gebruiken.  
 

     

     

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
De schade door de storm werd geschat op 95 miljoen euro. 
 

1p 20 Schrijf 95 miljoen in cijfers.  
 
 ..................................................................................................................  
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3p 21 De grootste verzekeringsmaatschappij heeft na die storm 31 miljoen euro 
aan schadevergoeding uitbetaald. 
 Hoeveel procent van de 95 miljoen euro schade is uitbetaald door 

deze verzekeringsmaatschappij? Schrijf je berekening op. Je mag de 
tabel gebruiken. 

 

     

     

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 22 Bij die verzekeringsmaatschappij kwamen de eerste dag 3500 meldingen 
over stormschade binnen. Maar liefst 180 medewerkers waren aan het 
werk om die meldingen op te nemen. In totaal ging het die dag om een 
schadebedrag van 8 700 000 euro. 
 Bereken het gemiddelde schadebedrag in euro’s per melding. Schrijf 

je berekening op en rond je antwoord af op hele euro’s. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Ruitenwissers 

 
Op de voorruit van een stuurhut van een schip zitten ruitenwissers. Deze 
voorruit is vlak. Er zijn twee ruitenwissers gemonteerd die draaien om de 
punten A en B. De uiterste standen van de ruitenwissers zijn in de 
afbeelding aangegeven. 
 

A B

arm

wisser

 
 

1p 23 Meet de grootte van de hoek bij A. 
 
Hoek A = ………………….. 
 

3p 24 De twee ruitenwissers vegen samen een groot deel van de voorruit 
schoon. 
 Geef dit gebied met een kleur aan in de afbeelding. Laat zien hoe je 

het antwoord gevonden hebt. 
 

einde  
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Examen VMBO-BB 

2015 
 
 
 

 wiskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 21 mei

9.00 - 10.30 uur
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Babyfoon 
 
Laurens heeft een huis met een grote tuin.  
 

B

huis

10 m0 5

tuinhuisje

 
 

3p 1 Bereken de schaal van de kaart. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
Laurens wil in de tuin bij het tuinhuisje gaan klussen. Omdat zijn zoontje 
in huis ligt te slapen neemt hij een babyfoon mee. 
 

3p 2 De babyfoon staat in huis op plaats B en heeft een bereik van 40 m. 
2 cm op de tekening is in werkelijkheid 10 meter. 
 Geef in de tekening het gebied in de tuin aan waar het signaal van de 

babyfoon niet ontvangen kan worden. 
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Laurens heeft de babyfoon opgehangen in de kinderkamer. In de 
babyfoon zit een camera. 
 

bed kast

kijkhoek

babyfoon K  
 

2p 3 Op de plattegrond van de kinderkamer is de kijkhoek van deze camera 
getekend. 
 Meet hoeveel graden deze kijkhoek is. Schrijf je antwoord op. 
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 4 Door de zon is het beeld van de camera slecht te zien, daarom verplaatst 
Laurens de babyfoon naar punt K. Hij draait de camera zo dat het hele 
bed in beeld komt en stelt de kijkhoek in op 55 graden. 
 Geef in de plattegrond het deel van de kamer aan dat vanuit punt K 

door de camera gezien wordt. 
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Ziekenbezoek 
 
Pleun zit met een gebroken been thuis. 
 

 
 
Haar vriendinnen gaan bij haar op bezoek en hebben een cadeau 
gekocht. 
 
Het cadeau kostte in totaal € 18,-. 
 
Het bedrag dat iedereen moet betalen hangt af van het aantal vriendinnen 
dat meegaat. De kosten worden eerlijk verdeeld. 
 

1p 5 Laat met een berekening zien dat ze per persoon € 3,- moeten betalen als 
er 6 vriendinnen op bezoek gaan. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

Pagina: 57Voor 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).



 BB-0153-a-15-1-o 5 / 14 lees verder ►►►

Als er meer of minder vriendinnen op bezoek gaan, wordt het bedrag dat 
ze per persoon moeten betalen anders. 
 

4p 6 Teken de grafiek waarmee je kunt aflezen wat iedereen moet betalen. Vul 
eerst de tabel in.  
 

aantal vriendinnen 1 2 3 4 6 9 12 18 

bedrag per persoon (€)     3,00    
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3p 7 Er is een verband tussen het bedrag per persoon en het aantal 
vriendinnen. 
 Schrijf een woordformule op die bij dit verband hoort. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Inwoners Nederland 
 
Het aantal inwoners van Nederland neemt toe. 
 

 
 

2p 8 Gemiddeld worden er per dag ongeveer 500 kinderen geboren en 
overlijden er 370 mensen. 
 Laat met een berekening zien dat er daardoor per jaar gemiddeld  

47 450 mensen in Nederland bij komen. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 9 Naast die 47 450 extra mensen per jaar komen er gemiddeld per 
week 2940 mensen in Nederland wonen. Ook vertrekken er elke week 
gemiddeld 2310 mensen uit Nederland. 
Op 1 januari 2012 woonden er in Nederland 16 736 740 mensen. 
 Bereken hoeveel inwoners Nederland had op 1 januari 2013. Schrijf je 

berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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4p 10 Op 1 januari 2015 had Nederland 16,9 miljoen inwoners. We gaan ervan 
uit dat dit aantal elke dag met 220 mensen toeneemt. 
 Bereken in welk jaar Nederland op 1 januari voor het eerst meer dan 

20 miljoen inwoners zal hebben. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Blokken stapelen 
 
Lars speelt met blokken. Hij maakt een klein bouwwerk. Je ziet een foto 
van het bouwwerk en het bovenaanzicht. 
  

 
 

 
1p 11 Schrijf op uit hoeveel blokken dit bouwwerk bestaat. 

 
 ............................................................................................................................  
 

3p 12 Teken het rechter zijaanzicht van dit bouwwerk. 
 

 
 

1p 13 Hoeveel blokken kun je op zijn hoogst van dit bouwwerk weghalen  
zonder dat het vooraanzicht verandert? 
 
 ............................................................................................................................  
 
 

bovenaanzicht
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Lars maakt daarna een ander bouwwerk. Je ziet het bouwwerk, een 
rechter zijaanzicht en een bovenaanzicht getekend. 
 

1

2

4 1

1 2 1

rechter zijaanzichtvooraanzicht

bovenaanzicht  
 
Door één blokje van het bouwwerk te verplaatsen, wordt het  
rechter zijaanzicht symmetrisch. 
 

2p 14 Teken een bovenaanzicht van die nieuwe situatie en zet de juiste 
aantallen er in. 
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Op reis 
 

1p 15 Janine wil met de trein van Arnhem naar Nijmegen. Je ziet de 
vertrektijden vanuit station Arnhem. 
 

10:50
10:53
10:54
10:59
11:03
11:05
11:10
11:10
11:16
11:18
11:20
11:23
11:24
11:29
11:29
11:35

Nijmegen
Zutphen
Roosendaal
Den Helder
Winterswijk
Nijmegen
Nijmegen
Zwolle
Schiphol
Doetinchem
Nijmegen
Zutphen
Roosendaal
Den Helder
Winterswijk
Ede-Wageningen

8
3
7

11
6a

8
7
3

11
6b

8
3
7

11
6a

9

Nijmegen, Oss, s-Hertogenbosch
Ede-W., Utrecht C, Amsterdam C
Zevenaar, Doetinchem

Elst
Zutphen, Deventer
Ede-W., Driebergen-Zeist, Urecht C.
Zevenaar

Nijmegen, Oss, s-Hertogenbosch
Ede-W., Utrecht C. Amsterdam C
Zevenaar, Doetinchem

Intercity
Sprinter
Intercity, Stopt tot Nijmegen op tussengelegen stations
Intercity
Stoptrein
Intercity
Sprinter
Intercity
Intercity
Stoptrein
Intercity
Sprinter
Intercity, Stopt tot Nijmegen op tussengelegen stations
Intercity
Stoptrein
Sprinter

Tijd Naar Spoor Via Reisdetails

 
 
Ze staat op station Arnhem en ziet dat het 11:06 uur is. 
 Vanaf welk spoor vertrekt de eerstvolgende trein naar Nijmegen?  
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 16 Koos moet vaak voor zijn werk van station Blerick naar station Arnhem. Je 
ziet de reisinformatie die hij van internet heeft gehaald. 
 

11:30
Reisdetails: Geen AVR-NS
11:32
11:47
11:52
12:00
12:06
12:11
12:22
12:40

Venlo

Blerick
Venray
Vierlingsbeek
Boxmeer
Cuijk
Mook Molenhoek
Nijmegen
Arnhem

Tijd Station/Halte

V

A  
 
 Hoeveel minuten duurt zijn reis? Laat zien hoe je aan je antwoord 

komt. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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3p 17 Van Boxmeer naar Nijmegen legt de trein in 22 minuten 24,2 km af.  
 Bereken de gemiddelde snelheid in km/uur van de trein op dat traject. 

Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 18 Koos reist 2e klas. Hij gaat 3 maal per week op en neer van Blerick naar 
Arnhem. Dit doet hij 40 weken per jaar. Koos vraagt zich af of elke keer 
een dagretour goedkoper is dan een jaartrajectabonnement. 
 

Enkele reis
Dagretour
Weekendretour
Railrunner (4 t/m 11 jaar)
Maandtrajectabonnement
Jaartrajectabonnement

€ 13,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 2,50
€ 365,20
€ 3506,00

Prijs voor deze treinreis

2e klas

 
 
 Bereken wat het goedkoopst is, een jaartrajectabonnement of elke 

keer een dagretour. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Hartslag 
 
Elise en Abdul gaan naar de sportschool om  
te trainen. De instructeur geeft aan dat ze hun 
maximale hartslag moeten berekenen met de 
volgende woordformule 
 
 maximale hartslag = 214 – (0,8  leeftijd) 
 
Hierin is maximale hartslag in slagen per 
minuut en leeftijd in jaren. 
 

2p 19 Abdul is 25 jaar. 
 Bereken wat volgens de formule zijn maximale hartslag is. Schrijf je 

berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

4p 20 Teken de grafiek die bij de formule hoort. Vul eerst de tabel verder in. 
 

leeftijd (jaren) 10 20 30 40 50 60 

maximale hartslag 
(slagen per minuut) 206 

     

 

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50 60
leeftijd (jaren)

maximale
hartslag

(slagen per
minuut)
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3p 21 De maximale hartslag van Elise mag volgens de formule 186 slagen per 
minuut zijn. 
 Bereken wat haar leeftijd is. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 22 De formule van de maximale hartslag kan je ook anders schrijven. 
Kies de juiste formule. 
A maximale hartslag = 0,8  leeftijd + 214 
B maximale hartslag = -0,8  leeftijd + 214 
C maximale hartslag = 0,8  leeftijd – 214 
D maximale hartslag = 0,8  (leeftijd + 214)  
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Brug 
 

 
 
Je ziet een foto van een brug en een schematische tekening van de 
brugleuning. Deze brugleuning is symmetrisch. 
 

A

B

C

D

 
 

1p 23 Welke wiskundige figuur herken je in vierhoek ABCD in de tekening?  
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 24 Hoek A is 106°. 
 Bereken hoe groot hoek B in vierhoek ABCD is. Schrijf je berekening 

op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 25 Zet in de tekening van de brug kruisjes in alle hoeken die even groot zijn 
als hoek A. 
 
 

einde  

Pagina: 67Voor 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).



 BB-0153-a-14-1-o 

Examen VMBO-BB 

2014 
 
 
 

 wiskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 22 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Vingerlengte 
 
Je kunt de verhouding van de lengtes van je vingers uitrekenen. 
Om deze verhouding uit te rekenen, gebruik je de lengtes van de 
wijsvinger en de ringvinger. 
 

 
 
De afbeelding is op schaal 1 : 2. 
 

2p 1 Bereken de werkelijke lengte van de wijsvinger in millimeters. Schrijf je 
berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Bij veel mensen is de verhouding van de vingerlengtes 
 

 
lengte wijsvinger
lengte ringvinger

 = 0,95 

 
2p 2 De lengte van de wijsvinger van Jelle is 70,1 mm en de lengte van de 

ringvinger is 66,5 mm. 
 Bereken of de verhouding van de vingerlengtes bij Jelle groter of 

kleiner is dan 0,95. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 3 De lengte van de wijsvinger van Laura is 66,8 mm. De verhouding van 
haar vingerlengtes is 0,95. 
 Bereken de lengte van haar ringvinger. Rond je antwoord af op één 

decimaal. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Synthesizer 
 
Toon speelt synthesizer 
(elektrische piano). De synthesizer 
staat op een onderstel dat je in 
hoogte kunt verstellen. De 
synthesizer staat horizontaal. 
 

 

Je ziet een vereenvoudigd vooraanzicht van de synthesizer met onderstel. 

S 3 1

1
A B

1

2

Synthesizer

4

 

1p 4 Als Toon de synthesizer hoger zet, wordt hoek S1 dan groter of kleiner? 

Schrijf je antwoord op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
Toon heeft de synthesizer hoger gezet, hoek A1 is nu 58°. Driehoek ABS 

is gelijkbenig. 
 

2p 5 Bereken hoeveel graden hoek S4 is. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 6 Zet een kruis in alle hoeken die even groot zijn als hoek A1. 
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Je ziet nog een keer een deel van het vooraanzicht, nu alleen van het 
onderstel. 
 

 
 

2p 7 Teken in dit vooraanzicht alle symmetrie-assen. 
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Praktische opdracht wiskunde 
 
De leerlingen van klas 4 krijgen van hun docent 
praktische opdrachten voor wiskunde. 
 
Coskun en Marissa krijgen een touw dat met de 
uiteinden aan elkaar vast zit. De lengte van het 
touw is 5 meter. Je kunt met dit touw 
verschillende rechthoeken leggen. 

5 meter

 
De opdracht is: maak met dit touw rechthoeken. Zoek uit welke rechthoek 
de grootste oppervlakte heeft. 
 

2p 8 Marissa legt het touw in de vorm van een rechthoek met een lengte van 
2 meter. 
 

2 m
 

 
 Bereken de breedte van deze rechthoek. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
Coskun heeft een woordformule bedacht waarmee hij de oppervlakte van 
de rechthoek kan uitrekenen als hij de breedte weet. De woordformule is 
 
 oppervlakte = breedte  (2,5 – breedte) 
 
Hierin is oppervlakte in m2 en breedte in m. 
 

2p 9 Laat met een berekening zien dat bij een breedte van 0,8 m een 
oppervlakte van afgerond 1,4 m2 hoort. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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4p 10 Teken de grafiek die bij Coskun’s formule hoort. Vul daarvoor eerst de 
tabel in. 
 

breedte (m) 0 0,5 0,8 1,0 1,25 1,5 1,7 2,0 2,5 

oppervlakte (m2) 0  1,4    1,4  0 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

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

oppervlakte (m2)

breedte (m)  
 

4p 11 Coskun en Marissa schrijven hun conclusie op. 
 Omcirkel in de volgende zinnen de juiste woorden en vul op de open 

plaatsen de juiste getallen in. 
 

De formule van de oppervlakte is een 
lineair 

verband. 
niet lineair

 

De oppervlakte van de rechthoek is het grootst als  

de rechthoek  meter breed is. 

 

De lengte is dan   meter. 

 

Het touw ligt dan in de vorm van een

kubus 

. 
balk 

vierkant 

driehoek 
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Verkoop 
 
Roos werkt in een warenhuis. De winkel is op zaterdag open van 9:00 uur 
tot 18:00 uur. Roos werkt de hele zaterdag. Ze heeft ochtendpauze van 
10:40 uur tot 11:00 uur en middagpauze van 13:30 uur tot 14:10 uur. 
 

3p 12 Laat zien dat Roos op deze dag in totaal 1 uur pauze heeft. Schrijf je 
uitleg op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 13 De pauze is geen werktijd. Roos verdient € 6,97 per uur. 
 Bereken hoeveel euro Roos op deze dag verdient. Schrijf je 

berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
Roos werkt op de computerafdeling. 
Het warenhuis biedt een externe 
harde schijf aan voor € 87,-. 
 
 

 
De opslagcapaciteit van deze harde schijf is 2 TB (= 2 terabyte).  
1 TB (terabyte) = 1000 GB 
1 GB (gigabyte) = 1000 MB 
 

1p 14 Schrijf op hoeveel MB in 2 TB zitten. 
 
2 TB =  .................................................  MB. 
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3p 15 Op een dvd kun je tot maximaal 4,7 GB aan foto’s, films of muziek 
opslaan. 
 Bereken hoeveel volle dvd’s op de harde schijf van 2 TB passen. 

Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 16 De externe harde schijf kost normaal € 87,-. Op zaterdag krijg je 
19% korting als je de schijf voor 10:00 uur ’s morgens koopt. 
 Bereken hoeveel je dan voor de harde schijf moet betalen. Schrijf je 

berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Sponsorloop 
 
José en Wendy doen mee aan een sponsorloop voor Afrika. Alle 
deelnemers vertrekken op hetzelfde moment en lopen dezelfde afstand 
van 21 kilometer. 
Je ziet de grafiek die hoort bij de sponsorloop van José.  
 

0

5

10
José

15

20

25

0 20 40 60 80 100 120 140
tijd (min)

afstand (km)

 
 

2p 17 Per gelopen kilometer ontvangt José totaal € 2,75 sponsorbijdrage. 
 Bereken hoeveel euro José aan het einde van de sponsorloop zal 

ontvangen. Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 18 Hoeveel kilometer heeft José na 10 minuten afgelegd? 
Schrijf je antwoord op. 
 
 ..................................................................................................................  
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3p 19 Na afloop bekijkt José de grafiek die van haar sponsorloop gemaakt is. Ze 
ziet dat het deel van de grafiek van 40 tot 100 minuten een rechte lijn is. 
José maakt drie woordformules 
 
 afstand = 0,2  tijd – 2 
 afstand = (tijd : 10) + 4 
 afstand = (tijd : 8) + 3,5 
 
 Leg uit welke formule bij het stuk grafiek van 40 tot 100 minuten hoort. 

Schrijf je antwoord en uitleg op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
Wendy doet ook mee aan de sponsorloop. 
In de tabel zie je het verloop van de sponsorloop van Wendy. 
 

 
3p 20 Teken de grafiek van de sponsorloop van Wendy in het assenstelsel van 

de grafiek van José. 
 

2p 21 Leg uit wie de sponsorloop het snelst heeft afgelegd, José of Wendy. 
Schrijf je antwoord en uitleg op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

tijd (min) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

afstand (km) 1 2 3 5 7 10 14 16 18 19 20 21 
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Dakkapel 
 
Johan wil de zolder van zijn huis gaan inrichten als slaapkamer. 
Omdat het dak schuin loopt, is het vloeroppervlak waar je kunt staan niet 
erg groot.  
Je ziet een tekening op schaal van de dwarsdoorsnede van de zolder. 
 

6,25 m  
 

2p 22 Laat met een berekening zien dat de schaal van deze tekening 1 : 50 is. 
Schrijf je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 23 Geef in de tekening hierboven met een kleur het deel van de zoldervloer 
aan waar de hoogte 1,50 m of meer is. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Johan besluit een dakkapel op het dak te plaatsen om zo de ruimte op 
zolder te vergroten. Hij maakt een schets van de dakkapel. 
Het dak van de dakkapel loopt horizontaal, de maten staan in de schets. 
 

1,80 m

2,30 m B

38˚

A

C

 
De zijkant van de dakkapel wordt uit een grote plaat kunststof gezaagd. 
 

2p 24 Leg uit hoeveel graden hoek B van driehoek ABC moet zijn. Schrijf je 
uitleg op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 25 Bereken hoeveel m2 de oppervlakte van driehoek ABC is. Schrijf je 
berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 26 Door het plaatsen van de dakkapel neemt het deel van de zolder waar je 
kunt staan toe van 17,5 m2 tot 22 m2. 
 Bereken met hoeveel procent dat deel van de zolder toeneemt. Schrijf 

je berekening op. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

einde  
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BB-0153-a-13-1-o 

Examen VMBO-BB 

2013 
 
 
 

 wiskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 24 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Groei 

 
Zoraya is 3 jaar oud. Haar ouders zijn vaak met haar naar het 
consultatiebureau gegaan. Daar werd Zoraya telkens gewogen. 
Je ziet een deel van de kaart waarop met stippen het gewicht van Zoraya 
is aangegeven. 
 

gewicht
(kg)

leeftijd (maanden/jaren)

2 4 6 8 10
1 jaar

2 4 6 8 10
2 jaar

2 4 6 8 10
3 jaar

2 4

18

16

14

12

10

8

6

4

2

gemiddeld
gewicht

 
 

1p 1 Hoeveel kilogram woog Zoraya toen ze 11 maanden oud was? 
 
 ............................................................................................................................  
 

4p 2 Bij een bezoek aan het consultatiebureau let de kinderarts er vooral op 
hoeveel het gewicht van een kind gemiddeld per maand is gestegen.  
Zoraya werd gewogen toen ze 1 jaar en 8 maanden was. De volgende 
keer dat ze gewogen werd, was ze 2 jaar en 3 maanden. 
 Bereken hoeveel kilogram het gewicht van Zoraya in deze periode 

gemiddeld per maand is gestegen. Schrijf je berekening op en rond af 
op één decimaal. 

 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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2p 3 De middelste grafiek op de kaart laat het gemiddeld gewicht van alle 
kinderen in Nederland zien.  
 Op welke leeftijden was het gewicht van Zoraya precies gelijk aan dit 

gemiddeld gewicht? 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

4p 4 Zoraya wordt op de leeftijd van 3 jaar gewogen. Haar moeder vergelijkt 
het gemeten gewicht met de keer ervoor (9 maanden eerder) dat Zoraya 
is gewogen. 
Ze verwacht dat het gewicht van Zoraya de komende tijd net zo zal 
groeien als de 9 maanden daarvoor. 
 Bereken hoeveel kilogram het gewicht van Zoraya over 3 jaar zal zijn 

als haar gewicht op deze manier blijft stijgen. Schrijf je berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 

Pagina: 83Voor 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).



 BB-0153-a-13-1-o 4 / 14 lees verder ►►►

Nissenhut 

 
Een nissenhut is een eenvoudige opslagplaats. De voor- en achterzijde 
van de nissenhut hebben de vorm van een halve cirkel. 
 

9 m  

 
De nissenhut op de foto is 9 m breed. 
De oppervlakte van een cirkel kun je berekenen met de woordformule 
 
 oppervlakte = 3,14  straal  straal 
 

3p 5 Bereken hoeveel m2 de oppervlakte van de voorzijde van de nissenhut is. 
Schrijf je berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

3p 6 De dikke lijn in de tekening geeft de lengte van de dakrand aan. 
 

9 m  
 
De omtrek van een cirkel kun je berekenen met de woordformule 
 
 omtrek = 3,14  diameter 
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 Bereken hoeveel meter de lengte van de dakrand aan de voorzijde is. 
Schrijf je berekening op en rond af op één decimaal. 

 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

2p 7 Als je bij de vorige vraag geen antwoord hebt gevonden, reken dan verder 
met een lengte van de dakrand van 13,5 m. 
 

  9 m

17,5 m

 
 
De diepte van de nissenhut is 17,5 m. Op het hele dak zijn golfplaten 
aangebracht. 
 Bereken hoeveel m2 golfplaat er minimaal nodig is voor het dak. 

Schrijf je berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

3p 8 In de nissenhut moeten grote kisten van 2,5 m hoog worden opgeslagen. 
Het vooraanzicht van de nissenhut is op schaal 1 : 100 getekend. 
 Kleur in de tekening het deel van de nissenhut waar de kisten van 

2,5 m hoog niet kunnen staan. Laat duidelijk zien hoe je het antwoord 
gevonden hebt. 

 

  vooraanzicht  
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De Rijn 

 
De Rijn is een van de langste rivieren van Europa. 
 

 
 
Als het water hoog staat, stroomt er gemiddeld 12 000 m3 water per 
seconde door de Rijn ons land binnen.  
 

2p 9 In een groot zwembad van 25 m lang zit gemiddeld 1500 m3 water. 
 Bereken hoeveel zwembaden er gevuld kunnen worden met die  

12 000 m3 water. Schrijf je berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

3p 10 De Rijn begint hoog in de bergen in Zwitserland. Na 1320 kilometer 
stroomt het water in de Noordzee. Dat punt ligt 1602 meter lager dan het 
begin van de rivier in Zwitserland. 
 Bereken hoeveel hele centimeters het water gemiddeld per kilometer 

daalt. Schrijf je berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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Bij laag water stroomt er per seconde veel minder water door de Rijn ons 
land binnen, namelijk gemiddeld 2430 m3 per seconde. 
 

3p 11 Bereken hoeveel m3 water er in dat geval per dag ons land binnen 
stroomt. 
Schrijf je berekening op en geef je antwoord in hele miljoenen m3. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

3p 12 Enkele kilometers voorbij het punt waar de Rijn ons land binnenkomt, 
splitst hij zich in de Waal en de Rijn. Daarna splitst de Rijn weer in de 
Nederrijn en de IJssel. De gemiddeld 2430 m3 water die elke seconde ons 
land binnen stroomt, wordt op de volgende manier over de rivieren 
verdeeld. 
 

RijnRijn

Waal

Rijn 1------
3

2------
3

1------
3

2------
3

Nederrijn

IJssel

2430

 
 
 Bereken hoeveel m3 water elke seconde door de Nederrijn stroomt. 

Schrijf je berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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Autolampen 

 
Er zijn autolampen die zich 
aanpassen aan de weg.  
De lichtbundel van deze nieuwe 
lampen kan bijvoorbeeld op het 
platteland een veel breder gebied 
beschijnen dan in de stad. 

 
 

3p 13 De fabrikant zegt dat bij nieuwe lampen de breedte van de lichtbundel 
60% groter is dan bij oude lampen. Bij oude lampen is de breedte 25 m. 
 Bereken hoeveel meter de breedte van de lichtbundel bij nieuwe 

lampen is. Schrijf je berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

2p 14 De breedte van de lichtbundel kan ook worden aangegeven met een 
hoek. In de figuur geven de twee rechte lijnen deze hoek aan. 
 

 
 
 Meet in de tekening hoeveel graden de hoek van de lichtbundel is.  

Schrijf je antwoord op. 
 
 ............................................................................................................................  
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3p 15 De nieuwe lampen kunnen verder schijnen dan de oude lampen. In de 
schaaltekening zie je een auto die op een snelweg rijdt. 
 

ℓ

 
Schaal 1 : 2000 
 
 Bereken met behulp van de tekening hoeveel meter de lengte ℓ van de 

lichtbundel is. Schrijf je berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

3p 16 De nieuwe lampen kunnen meebewegen als de auto een bocht maakt. De 
lampen draaien dan 15 graden met de bocht mee. 
Punt P is het punt dat je nog net kunt zien als de auto rechtuit rijdt. 
 
 Geef in de tekening aan waar punt P komt te liggen als de lampen 

15 graden met de bocht meegedraaid zijn. Laat duidelijk zien hoe je 
het antwoord gevonden hebt. 

P
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Temperatuur 

 
Inge gaat op vakantie naar de Verenigde Staten. Ze weet 
dat de temperatuur daar wordt aangegeven in 
graden Fahrenheit en niet in graden Celsius. Inge heeft 
gelezen dat het daar nu 50 graden Fahrenheit is en 
gebruikt de volgende woordformule om de temperatuur om 
te rekenen 
 
 graden Celsius = (graden Fahrenheit – 32) : 1,8 
 

2p 17 Laat met een berekening zien dat 50 graden Fahrenheit 
gelijk is aan 10 graden Celsius.  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

3p 18 Bij de woordformule kun je een grafiek tekenen. 
 Vul eerst de tabel in. Teken daarna van 0 tot 200 graden Fahrenheit 

de grafiek die bij de woordformule hoort. 
 
graden Fahrenheit 0 50 100 150 200 
graden Celsius  10    
 

100

80

60

40

20

0

-20

-40

00 505050 100100100 150150150 200200200

graden Fahrenheit

graden
Celsius
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2p 19 Water bevriest bij 0 graden Celsius.  
 Gebruik de woordformule om te berekenen bij hoeveel 

graden Fahrenheit water bevriest. Schrijf je berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

2p 20 Inge heeft op internet een grafiek gevonden. Daarin kan ze zien hoe de 
gemiddelde temperatuur op haar vakantieadres in de loop van het jaar 
verandert. 
Ze gaat alleen op vakantie als de gemiddelde temperatuur boven de 
65 graden Fahrenheit ligt. 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

gemiddelde
temperatuur

(graden
Fahrenheit)

maand
J F M A M J J A S O N D

 
 
 Schrijf op in welke maanden van het jaar Inge niet op vakantie zal 

gaan omdat de gemiddelde temperatuur de hele maand onder 
65 graden Fahrenheit ligt. 

 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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Bieten 

 
Boer Kees Maerman woont in 
Groningen. Hij heeft een 
rechthoekig stuk land van 
680 meter lang en 550 meter 
breed. 
 

 
3p 21 Bereken hoeveel hectare de oppervlakte van zijn land is. Schrijf je 

berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

2p 22 Op maandag 11 maart zaait Kees bieten op 12 hectare van zijn land. 
 

M D W D
januari

V Z Z
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

M D W D
februari

V Z Z
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

M D W D
maart

V Z Z
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

M D W D
april

V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

M D W D
mei

V Z Z
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

M D W D
juni

V Z Z
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

M D W D
juli

V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

M D W D
augustus

V Z Z
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

M D W D
september

V Z Z
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 23
23
30

24 25 26 27 28 29

M D W D
oktober

V Z Z
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

M D W D
november

V Z Z
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

M D W D
december

V Z Z
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 23
23
30

24
31

25 26 27 28 29
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Als de bieten genoeg gegroeid zijn, haalt Kees ze van het land. Dit 
noemen we het rooien van de bieten. 
 
 Bereken hoeveel dagen de bieten op 11 november op het land hebben 

gestaan. Schrijf je berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

4p 23 Kees heeft een machine om bieten te rooien. De bieten moeten daarna 
ook nog op vrachtwagens worden geladen. 
 

 
 
Kees wil in één dag 4 hectare bieten rooien. Hij begint ’s morgens om 
7:15 uur te werken. Hij neemt een keer een half uur en een keer 
drie kwartier pauze.  
Met de machine kan hij in 2 uur een hectare bieten rooien. Het duurt 
drie kwartier om de bieten van een hectare op vrachtwagens te laden. 
 Bereken hoe laat Kees die dag klaar is. Schrijf je berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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3p 24 Kees verwacht gemiddeld 75 ton bieten per hectare te krijgen. Voor elke 
ton bieten denkt hij € 43 te ontvangen. De totale kosten die Kees heeft 
zijn € 1300 per hectare. 
 Bereken hoeveel euro Kees zal verdienen met de 12 hectare bieten. 

Schrijf je berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 

einde  
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Examen VMBO-BB 

2012 
 
 
 

 wiskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 68 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 24 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Stopafstand 
 
Als een automobilist iets voor zich op de weg ziet en remt, staat hij nog niet 
meteen stil. Tussen het ‘zien’ en het ‘stilstaan’ legt hij nog een flinke afstand af. 
Dat noemen we de stopafstand. Hoe groter de snelheid van de auto is, hoe 
groter de stopafstand wordt. 
In de grafiek zie je het verband weergegeven tussen de snelheid (in km/uur) van 
een personenauto en zijn stopafstand (in meter). 
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2p 1 Een automobilist rijdt met een snelheid van 120 km/uur. Plotseling moet hij 

remmen. 
 Lees uit de grafiek af hoeveel meter de stopafstand van de auto is. Schrijf je 

antwoord op. 
 
 ............................................................................................................................  
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2p 2 Bij mist kun je soms maar 30 meter ver kijken. Een auto moet dan binnen die 
afstand tot stilstand kunnen komen. 
 Lees uit de grafiek af hoeveel km/uur de snelheid dan maximaal mag zijn. 

Schrijf je antwoord op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
Omdat een vrachtauto zwaarder is dan een personenauto zal de stopafstand 
ook groter zijn. De stopafstand van een vrachtauto kun je met de volgende 
woordformule berekenen 
 
 stopafstand = 0,012  snelheid  snelheid 
 
Hierbij is de stopafstand in meter en de snelheid in km/uur. 
 

3p 3 Teken in het assenstelsel boven vraag 1 de grafiek die bij deze woordformule 
hoort voor snelheden tussen 0 en 100 km/uur. Je mag daarbij de tabel 
gebruiken. 
 

snelheid (km/uur) 0 20 40 60 80 100 

stopafstand (m)      120 

 
3p 4 Een personenauto en een vrachtauto rijden naast elkaar met een snelheid van 

100 km/uur op een autosnelweg. De bestuurders zien in de verte iets op de weg 
liggen en beginnen tegelijk te remmen om te stoppen. 
 Bereken hoeveel meter het verschil in stopafstand is tussen de vrachtauto 

en de personenauto.  
Schrijf je berekening op. 

 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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Kogelstoten 
 
Bij kogelstoten moet de kogel vanuit de ring zover mogelijk weggestoten 
worden. De kogelstoter moet tijdens het stoten in de ring blijven. De kogel moet 
binnen de sectorlijnen neerkomen. 
 

 

sectorlijn

sectorlijn
stootbalk

ring

 
 

1p 5 Meet in de bovenstaande tekening hoe groot de hoek tussen de twee 
sectorlijnen is. 
 
 ............................................................................................................................  
 

3p 6 De ring heeft een straal van 1,1 meter. 
 Laat met een berekening zien dat de schaal van de tekening 1:100 is.  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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2p 7 Aziz gaat kogelstoten. De kogel komt in punt A neer. 
De gestoten afstand wordt gemeten tussen de plaats waar de kogel is 
neergekomen en de binnenzijde van de stootbalk. 

A

sectorlijn

sectorlijn
stootbalk

ring

schaal 1 : 100  

 Hoeveel meter heeft Aziz de kogel gestoten? 
 Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

3p 8 De gestoten afstand wordt gemeten tussen de plaats waar de kogel is 
neergekomen en de binnenzijde van de stootbalk. 
Een kogelstoter stoot de kogel precies 8 meter ver. In de tekening is 
aangegeven waar de kogel terecht kan zijn gekomen. 

sectorlijn

sectorlijn

schaal 1 : 100

8 m
stootbalk

ring

 

Een tweede kogel is precies 6 meter ver gestoten en tussen de sectorlijnen 
neergekomen. 
 Geef in de tekening op dezelfde manier alle plaatsen aan waar deze kogel 

terecht kan zijn gekomen. 
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Vierdaagse van Nijmegen 
 
De vierdaagse van Nijmegen is het 
grootste wandel-evenement ter 
wereld. Duizenden wandelaars lopen 
4 dagen lang 30, 40 of 50 kilometer 
per dag. 
 
De volgende vragen gaan over de 
vierdaagse van 2010. 

 
1p 9 Van de 45 000 wandelaars die zich voor de vierdaagse van 2010 hadden 

ingeschreven, zijn er 39 933 ook echt gestart. 
 Hoeveel van de ingeschreven wandelaars zijn niet gestart? Schrijf je 

antwoord op. 
 
 ............................................................................................................................  
 

3p 10 Er waren 12 016 wandelaars die voor de eerste keer met deze vierdaagse 
meededen. Daarvan zijn er in totaal 1951 voor het einde gestopt (uitgevallen). 
 Bereken of dit aantal het dichtst bij 1

5  of 1
6  deel van 12 016 ligt.  

Schrijf je berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

3p 11 De meeste wandelaars liepen elke dag een afstand van 40 km. Deze afstand 
werd vier dagen lang door 10 627 mannen en 10 569 vrouwen gelopen. 
 Bereken hoeveel kilometer de totale afstand is die al deze mensen samen in 

vier dagen hebben gelopen. 
Schrijf je berekening op. 

 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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3p 12 Op de laatste dag vallen er altijd veel minder mensen uit dan in de eerste  
drie dagen. Die laatste dag viel maar 0,6% van de 36 702 wandelaars die  
’s morgens gestart waren uit. 
 Bereken hoeveel mensen op de laatste dag zijn uitgevallen. 

Schrijf je berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

4p 13 Van de 39 933 wandelaars die op de eerste dag waren gestart, hebben er 36 504 
de vierdaagse uitgelopen. 
 Bereken hoeveel procent van de gestarte wandelaars de vierdaagse heeft 

uitgelopen. Rond je antwoord af op hele procenten. 
Schrijf je berekening op. 

 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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Schoenmaat 
 
Leren damesballerina
1 paar voor € 25,-

€ 39,99
2 paar voor

 
 
Lynn wil voor de zomer makkelijke, lichte schoenen kopen. Ze ziet in een 
advertentie van de schoenwinkel mooie ballerina’s. Haar zus wil ook een paar 
ballerina’s. 
 

3p 14 Ze gaan samen naar de winkel en kopen 2 paar. Als ze samen 2 paar ballerina’s 
kopen is dat goedkoper dan wanneer ze ieder apart een paar kopen. 
 Hoeveel euro scheelt dat per persoon? 

Schrijf je berekening op. 
 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  
 
De maten van deze schoenen lopen van maat 36 tot en met 42. Er bestaan 
alleen hele en halve maten. 
Schoenmaten geven de lengte van de schoen aan. De juiste schoenmaat kun je 
berekenen met de woordformule 

 
schoenmaat = 1,61  voetlengte 

 

A B
 

Hierbij is voetlengte in centimeter. 
 

 
3p 15 Bereken met behulp van de formule de schoenmaat van iemand met een 

voetlengte van 23,2 cm.  
Schrijf je berekening op. 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  
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3p 16 Lynn’s zus heeft schoenmaat 37. Haar oma wil als verrassing een paar sokken 
voor haar breien. Daarvoor moet ze de voetlengte van Lynn’s zus weten. 
 Bereken welke voetlengte (in hele cm) ze vindt als ze hierbij de 

woordformule gebruikt.  
Schrijf je berekening op. 

 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
Je kunt in de grafiek aflezen welke schoenmaat er nodig is als je de voetlengte 
weet. 
 

36

37

38

39

40

41

42

22 23 24 25 26

schoenmaat

voetlengte (cm)  
 

1p 17 Lynn gaat een paar ballerina’s kopen maar weet haar maat niet. Ze zet haar 
voet op een meetlat. Haar voet is 24,6 cm lang. 
 Geef in de grafiek aan welke maat ballerina’s Lynn het best zullen passen. 
 Laat in de grafiek duidelijk zien hoe je het antwoord gevonden hebt. 
 

2p 18 De zus van Lynn heeft schoenmaat 37. 
 Schrijf de grootste en de kleinste voetlengte op waarbij schoenmaat 37 

hoort. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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Waxinelichthouder 
 
Mart gaat bij techniek houders voor 
waxinelichtjes maken. 
De waxinelichthouder bestaat uit een 
blok hout met bovenin  
4 ronde gaten waarin waxinelichtjes 
passen. 
 

 

16 cm

16 cm

8 cm

 
2p 19 Mart zaagt de blokken voor de waxinelichthouders uit een balk van 45 cm lang, 

16 cm breed en 16 cm hoog. 
 

45 cm
16 cm

16 cm

 
 

 Hoeveel blokken voor waxinelichthouders kunnen er maximaal uit deze balk 
gezaagd worden?  
Schrijf je berekening op. 

 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

3p 20 Voordat Mart de gaten boort, lakt hij eerst alle blokken met blanke lak. 
Om te weten hoeveel lak hij nodig zal hebben, berekent hij de totale oppervlakte 
van een blok. 
 Bereken hoeveel cm2 de totale oppervlakte van één blok voor een 

waxinelichthouder is.  
Schrijf je berekening op. 

 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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4p 21 De vier gaten voor de waxinelichtjes liggen zo dat het bovenaanzicht vier 
symmetrie-assen heeft. Je ziet het bovenaanzicht voor een deel getekend. 
 

 
 
 Teken de twee andere gaten in het bovenaanzicht erbij. Laat in de tekening 

zien hoe je de twee middelpunten van de gaten gevonden hebt. 
 

3p 22 Mart maakt langs de randen van de houders ook nog een sierstrip, zoals in de 
figuur met donkere lijnen is aangegeven. 
 

16 cm

16 cm

8 cm

 
 
 Bereken hoeveel cm de totale lengte van de sierstrip voor één houder is. 

Schrijf je berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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Memory 
 
Roos is wiskundelerares. 
Binnenkort is er op haar school een open dag. Ze wil memory-spellen maken om 
aan de bezoekers uit te delen. 
 
Bij dit memory-spel moet je bij elk kaartje met een naam het kaartje met de 
juiste afbeelding zoeken. Die twee kaartjes noem je een paar. 
 

 
 

1p 23 Het memory-spel van Roos heeft 48 kaartjes. 
 Schrijf op uit hoeveel paren kaartjes het memory-spel van Roos bestaat. 
 
 ............................................................................................................................  
 

3p 24 Roos wil vierkante kaartjes maken met zijden van 47 millimeter. 
Ze gaat het memory-spel op A4-papier printen. 
Dat papier is 210 millimeter breed en 297 millimeter lang. 
 Bereken hoeveel kaartjes er op een vel A4-papier passen.  

Schrijf je berekening op. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

cirkel
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4p 25 Je ziet 10 kaartjes uit het memory-spel van Roos. 
 Teken telkens een lijn van een kaartje in de bovenste rij naar het 

bijbehorende kaartje in de onderste rij. 
 

piramide ruit kegel vlieger prisma

 
 
 

3p 26 Roos maakt voor de open dag op school 180 van deze memory-spellen. Ze laat 
leerlingen uit haar klas de kaartjes uitsnijden. Ze verwacht dat elke leerling  
3,5  minuten bezig is met uitsnijden van de kaartjes voor één spel. 
 Bereken hoeveel leerlingen er minimaal nodig zijn om alle 180 spellen 

binnen één lesuur van 50 minuten te laten snijden. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 

einde  
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Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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Voor het goede doel 

 
 
 
 
 
Op school “De Cirkel” verzorgen de 
leerlingen dit jaar een braderie voor een 
kinderziekenhuis in Sierra Leone. 

 
 

2p 1 Anouk, Fatima en Vincent zorgen voor de verkoop van patat. 
Ze hebben het volgende bij de supermarkt ingekocht: 
 

Patat  
Mayonaise  
Pindasaus  
Bakjes en servetten  
 Totaal  

€ ......... 
€   8,50 
€   7,50 
€ 10,75 
€ 49,25 

 
 Bereken hoeveel er voor de patat betaald moest worden. 
 Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 2 De patat wordt voor € 1,25 per portie verkocht. Voor de sauzen hoef je niet extra 
te betalen. 
De winst die er gemaakt wordt, kun je berekenen met de woordformule 
 

winst = aantal verkochte porties  1,25 – 49,25 
 
Hierbij is de winst in euro. 
 
 Bereken hoeveel euro de winst is bij 90 verkochte porties. 
 Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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3p 3 Anouk zou graag minstens € 80,- winst willen maken met de verkoop van patat. 
 Bereken hoeveel porties er verkocht moeten worden om een winst van 

minstens € 80,- te maken. 
 Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 4 Bij 20 verkochte porties is de winst 24,25  euro. 

 Wat betekent het dat de winst hier een negatief getal is? 
 Schrijf je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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1p 5 Hierboven zie je de grafiek die het verband aangeeft tussen de winst en het 
aantal verkochte porties. 
 Geef in de grafiek met een punt aan bij welk aantal porties er geen winst 

wordt gemaakt maar dat ze ook geen geld tekort komen. 
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Tuintafel 

 
 
 

 
 
Meindert heeft een ontwerp gemaakt voor een tuintafel. 
Hij gaat deze tafel zelf maken. 
De tafel krijgt de vorm van een regelmatige achthoek. 
Hierboven zie je een tekening van het bovenaanzicht van de tafel. 
 
Bij het maken van de tafel zijn enkele hoeken belangrijk voor Meindert. 
Een van die hoeken is in de tekening hieronder aangegeven met de letter A. 
 

A

 
 

1p 6 Laat met een berekening zien dat hoek A 45° is. 
Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Om de latten goed af te kunnen zagen, moet Meindert weten hoe groot hoek B 
is. 

B

 
 

3p 7 Bereken hoeveel graden hoek B is. 
Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

3p 8 Meindert wil de kleinste regelmatige achthoek tekenen, om die daarna uit te 
zagen. Hieronder staat rechts het begin van de tekening op ware grootte. 
 Maak de regelmatige achthoek af. Laat hulplijntjes in je tekening staan. 
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Scooter kopen 

 
Mikail wil graag een scooter kopen. 
 
Hij ziet deze scooter bij de dealer  
staan voor de prijs van € 2340,-. 
 
Mikail heeft al € 825,- gespaard.  
 

2p 9 Bereken hoeveel euro Mikail tekort komt om deze scooter te kunnen kopen. 
Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
De dealer heeft de volgende aanbieding: 
 

 
AANBIEDING  
 Betaling per maand  
 Looptijd 12 maanden 
 Aanbetaling 1

3  deel van de prijs 

 Rente slechts 15% per jaar 
 

 
2p 10 Mikail heeft € 825,- gespaard. 

 Laat met een berekening zien of dat genoeg is voor de aanbetaling. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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AANBIEDING  
 Betaling per maand  
 Looptijd 12 maanden 
 Aanbetaling 1

3  deel van de prijs 

 Rente slechts 15% per jaar 
 

 

 
2p 11 Mikail betaalt als aanbetaling precies 1

3  deel van de prijs van de scooter. 

 Laat met een berekening zien dat Mikail na de aanbetaling nog € 1560,- 
moet betalen. 

 Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 12 Bereken hoeveel euro rente Mikail totaal over die € 1560,- moet betalen. 
Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
Als je bij de vorige vraag geen antwoord hebt gevonden, reken dan verder met 
totaal € 180,- rente 
 

3p 13 In het komend jaar moet Mikail dus elke maand een vast bedrag betalen. 
Hij heeft een krantenwijk genomen om zijn scooter te kunnen betalen.  
Hij verdient hiermee € 134,- per maand. 
 Controleer met een berekening of Mikail elke maand genoeg verdient met 

zijn krantenwijk om de scooter te kunnen betalen. 
 Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Centrale verwarming  

 
 
 
Wim en Margré gaan de radiatoren 
van de centrale verwarming in hun 
huis vervangen. 
Radiatoren moeten genoeg capaciteit 
hebben om de ruimte te kunnen 
verwarmen. 
 

 
 
Hieronder zie je een grafiek die het verband aangeeft tussen de inhoud in m3 
van een slaapkamer en de capaciteit in kilowatt van de radiator. 
 

capaciteit
(kilowatt)

inhoud (m3)

8

7

6

5

4

3

2

1

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 
 

1p 14 De slaapkamer van Wim en Margré heeft een inhoud van 60 m3. 
 Hoeveel kilowatt aan capaciteit moet de radiator voor de slaapkamer van 

Wim en Margré hebben? 
 Schrijf je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 15 Waarom is het niet zinvol de grafiek door te tekenen tot 0 m3? 
Schrijf je antwoord op. 
  
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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3p 16 De temperatuur in de woonkamer moet hoger kunnen worden dan in de 
slaapkamer. Daarom zitten er in de woonkamer ook meer radiatoren. De totale 
capaciteit van de radiatoren in de woonkamer kun je uitrekenen met de formule 
 
 capaciteit = 0,082  inhoud 
 
Hierin is capaciteit in kilowatt en inhoud in m3 

 
 Teken in het assenstelsel de grafiek die bij deze formule hoort erbij. 
 Je mag daarbij de tabel gebruiken. 
 

inhoud (m3)     

capaciteit (kilowatt)     

 

slaapkamerslaapkamer

capaciteit
(kilowatt)

inhoud (m3)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 
 

4p 17 Een van de twee radiatoren in de woonkamer kan blijven hangen. Deze radiator 
heeft een capaciteit van 8 kilowatt. De woonkamer heeft een inhoud van 150 m3. 
Wim moet er daarom een radiator bij kopen. 
 Bereken hoeveel kilowatt de capaciteit van die extra radiator moet zijn. 
 Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Tunneltent 

 
De familie Vink wil deze zomer met 
de tent op vakantie. 
Daarom heeft Laura een 
tweedehands tunneltent gekocht. 
De maten van de tent zijn in 
centimeter. 

 
420

220

125

125

170

640
leefruimte

slaapruimte

 
 

2p 18 Als je een tent opzet, is het handig om een groot vel plastic onder de 
slaapruimte en de leefruimte te leggen. 
 Bereken de lengte in meter die dit plastic minstens moet hebben. 

Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

4p 19 Laura wil in de leefruimte van de tent tenttapijt neerleggen. Tenttapijt voelt 
prettiger aan op blote voeten en beschermt het grondzeil. 
Dit tenttapijt kost € 5,50 per m2. 
 Bereken hoeveel euro dit tenttapijt voor de leefruimte minimaal kost. 
 Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Laura gaat het dak, de voorkant en de achterkant van de tent opnieuw 
waterdicht maken. Ze rekent daarom de oppervlakte van het tentdoek inclusief 
ramen en deuren uit. De voor- en achterkant van de tent zijn twee halve cirkels 
met een diameter van 4,20 meter. 
De oppervlakte van een cirkel kun je berekenen met de woordformule 

 
oppervlakte cirkel = 3,14  straal  straal 

 

4,20 m  
 

3p 20 Bereken de oppervlakte van de voor- en achterzijde van de tent samen in 
hele m2. 
Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 21 De oppervlakte van het tentdoek van de hele tent is 56 m2. Met één fles van het 
middel om de tent waterdicht te maken kan 17 m2 tentdoek worden behandeld. 
 Bereken hoeveel flessen van het middel Laura minstens moet kopen om de 

hele tent waterdicht te maken. Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Chinese hogesnelheidstrein 

 
In december 2009 werd in China de 
hogesnelheids-trein geïntroduceerd:  
de “WuGuang”. 
Op dat moment was het de snelste 
trein ter wereld. 
Er werd een speciale spoorlijn 
aangelegd die ongeveer 10 miljard 
euro kostte.  
 

1p 22 Schrijf 10 miljard als getal. 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 23 De “WuGuang” rijdt op een traject tussen de steden Wuhan en Guangzhou. 
De trein rijdt op dit traject met een gemiddelde snelheid van 312 km/u en doet er 
3 uur over. 
 Bereken hoeveel kilometer de lengte van het traject tussen Wuhan en 

Guangzhou is. 
 Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

3p 24 Toen de “WuGuang” er nog niet was, was de reistijd tussen de twee steden 
10,5 uur. De “WuGuang” doet 3 uur over de reis. 
 Bereken met hoeveel procent de reistijd is afgenomen. 
 Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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3p 25 Het traject van Wuhan naar Guangzhou is onderdeel van een spoorlijn met een 
lengte van 1950 km. 
 Bereken hoeveel uren en minuten het duurt om deze afstand met de 

“WuGuang” af te leggen als de trein gemiddeld 312 km/u rijdt. 
 Schrijf je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

einde  BB-0153-a-11-1-o* 
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 BB-0153-a-10-1-o 

Examen VMBO-BB 

2010 
 
 
 

 wiskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 27 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Scooter 
 
Henk wil graag onderstaande scooter kopen. 
 

 
 
De prijs van deze scooter is € 2500,−. 
Henk heeft nog niet genoeg geld gespaard om de scooter te kunnen betalen. 
Hij komt € 1500,− tekort. 
Dit bedrag leent hij van zijn ouders. 
 

1p 1 Hoeveel euro heeft Henk zelf al voor de scooter gespaard? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 
Henk spreekt met zijn ouders af dat hij elke maand een vast bedrag 
terugbetaalt. 
 
Er is een verband tussen de tijd en de schuld die Henk aan zijn ouders heeft. 
Bij dit verband hoort de volgende woordformule: 
 
 schuld = 1500 − 25 × tijd 
 
Hierin is tijd in maanden en schuld in euro. 
 

1p 2 Hoeveel euro betaalt Henk elke maand aan zijn ouders terug? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
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3p 3 Laat hieronder met een berekening zien dat de schuld van Henk aan zijn ouders  
na 1 jaar nog € 1200,− is. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

3p 4 Teken in het assenstelsel hieronder de grafiek die hoort bij de woordformule 
boven vraag 2. Je mag gebruik maken van de tabel hieronder. 
 

tijd (in maanden) 0 12 24 36 48 

schuld (in euro) 1500 1200    

 
 
 

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

schuld
in euro

120 24 36 48 60
tijd in maanden 

 
3p 5 Na hoeveel jaar heeft Henk de schuld aan zijn ouders afbetaald? 

Laat hieronder zien hoe je aan je antwoord komt. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Aanleg van een tuin 
 
De familie Kuipers heeft een nieuw huis gekocht met daarachter een tuin en een 
terras. Het terras grenst aan een sloot.  
Hieronder zie je een tekening van de tuin en het terras. 
 

sloot tuinterrasterrasterras

15 m

3 m

10 m

tekening 1

 
 

2p 6 Bereken hoeveel m2 de oppervlakte van het terras is. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Meneer Kuipers gaat het gehele terras 80 centimeter verlagen. 
Zie de tekening hieronder. 
 

3 m

80 cm

tekening 2

 
 

2p 7 Laat hieronder met een berekening zien dat meneer Kuipers voor het verlagen 
van het terras 24 m3 grond moet afgraven. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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3p 8 Met de afgegraven grond hoogt meneer Kuipers de tuin op. 
 Laat hieronder met een berekening zien dat de tuin 20 cm wordt opgehoogd. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

3p 9 Hieronder staat de plattegrond van de tuin getekend op een schaal 1:200. 
 
 

12 m

10 m

schaal 1:200  
 
 
Precies in het midden van de tuin moet een rond bloembed komen.  
Dat ronde bloembed heeft een straal van 3 meter. 

 Teken in de plattegrond hierboven dat bloembed op de goede plaats. 
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Schaatsen 
 
 
 
In 2002 werden de Olympische Winterspelen in 
Salt Lake City gehouden. 
Een onderdeel van de winterspelen is de 
10 kilometer schaatsen voor mannen. 
 

 
Hieronder zie je de eindtijden van deze 10 kilometer. 
De winnende tijd was 12 minuten en 58 seconden van Jochem Uytdehaage. 
 
Olympische Spelen 10 kilometer (mannen) 
Plaats  Schaatser                           Land                        Tijd (min:sec) 
1 Jochem Uytdehaage Nederland 12:58 
2 Gianni Romme Nederland 13:10 
3 Lasse Saetre Noorwegen 13:16 
4 Keiji Shirahata Japan 13:20 
5 Jens Boden Duitsland 13:23 
6 Dimitry Sjepel Rusland 13:23 
7 Roberto Sighel Italië 13:26 
8 Kjell Störelid Noorwegen 13:27 
9 Bart Veldkamp België 13:27 
10 Frank Dittrich Duitsland 13:28 
 
 

1p 10 Alleen Jochem Uytdehaage schaatste een tijd onder de 13 minuten. 
 Hoeveel seconden zat hij onder die 13 minuten? Schrijf hieronder je 

antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 11 Een schaatser moet voor de 10 kilometer 25 ronden schaatsen. 
 Bereken hoeveel meter hij in 1 ronde schaatst. Schrijf hieronder je 

berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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2p 12 Laat zien dat de tijd van Jochem Uytdehaage omgerekend 778 seconden is. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

2p 13 Bereken hoeveel seconden Jochem Uytdehaage gemiddeld over 1 ronde 
schaatste. Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

3p 14 Bob de Jong schaatste ook de 10 kilometer. 
Hij schaatste deze afstand in 13 minuten en 48 seconden. 

 Bereken hoeveel seconden Jochem Uytdehaage gemiddeld per ronde 
sneller was dan Bob de Jong. Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Snelheid en tijd 
 
 

Maastricht

Groningen

 
 
 
Als je van Maastricht naar Groningen reist, leg je 320 kilometer af. 
Je kunt de reis op verschillende manieren maken: 
lopend, per fiets, scooter, auto, trein enzovoort. 
De tijd die je voor deze reis nodig hebt, hangt af van je gemiddelde snelheid. 
 
Je kunt die tijd uitrekenen met de woordformule: 
 
 tijd = 320 : gemiddelde snelheid 
 
Hierin is tijd in uren en gemiddelde snelheid in kilometer per uur. 
 
 

2p 15 Patrick en Mirjam fietsen van Maastricht naar Groningen. 
Hun gemiddelde snelheid is 16 kilometer per uur. 

 Bereken hoeveel uur de reis duurt. Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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2p 16 Een vrachtwagen doet 5 uur over de reis van Maastricht naar Groningen. 
 Bereken hoeveel kilometer per uur de gemiddelde snelheid van de 

vrachtwagen is. Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Je kunt de tijd die je reist en de bijbehorende gemiddelde snelheid ook in een 
grafiek weergeven. 
Hieronder staat de grafiek die hoort bij de afstand van Maastricht naar 
Groningen. 
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2p 17 Anton gaat met de auto van Maastricht naar Groningen. 
Het punt A in de grafiek hierboven hoort bij de reis van Anton. 

 Hoeveel kilometer per uur is de gemiddelde snelheid van Anton? Laat met 
behulp van de grafiek zien hoe je aan je antwoord komt. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

2p 18 Sjaak legt op zijn racefiets de afstand van Maastricht naar Groningen af in 
1
212  uur. S is het punt dat bij de tijd en de gemiddelde snelheid van Sjaak hoort. 

 Teken het punt S in de grafiek hierboven. 
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Kubussen 
 
 
 
 
 
 
Irene heeft 5 glazen kubussen. 
De ribben van deze kubussen zijn 7 cm. 
 

 
 

1p 19 Laat hieronder met een berekening zien dat de inhoud van 1 glazen kubus 
343 cm3 is. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Irene verpakt de 5 kubussen in een kartonnen doos. 
Bij deze vraag hoef je geen rekening te houden met de dikte van het glas en het 
karton. 
De binnenkant van de doos is 25 cm lang, 15 cm breed en 10 cm hoog. 
Irene wil de kubussen tegen breken beschermen. 
Daarom vult ze de lege ruimte rondom de kubussen met piepschuim bolletjes. 
 

4p 20 Bereken hoeveel cm3 ze met piepschuim bolletjes moet vullen. Schrijf hieronder 
je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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4p 21 Irene versiert de doos door er een koord op te plakken. 
Hieronder is een model van de doos getekend. 
In dit model zie je hoe Irene de doos met een koord versierd heeft. 
Het koord gaat precies door het midden van een ribbe. 
 
 

A

D

B

C

GH

E F

10 cm

25 cm

15 cm

 
 
 
Hieronder staat een uitslag van het model van de doos op schaal 1 : 5 getekend. 
Een gedeelte van het koord is in de uitslag van het model al getekend. 

 Teken hieronder in deze uitslag de rest van het koord. 
 
 

A

A B

D C

E

D H

F

G

B

C

A

D

schaal 1 : 5
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Natuurmest 
 
 
 
 
Johan van Hattem moet een grasveld gaan bemesten. 
Hij koopt daarvoor natuurmest. 
Deze natuurmest wordt verkocht in zakken van 5 kg. 

 
3p 22 Het grasveld heeft een oppervlakte van 275 m2. 

Op de verpakking staat dat je op 1 m2 gras 40 gram natuurmest moet strooien. 
 Laat met een berekening zien dat Johan 11 kg natuurmest op het grasveld 

moet strooien. Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

3p 23 Johan bemest het grasveld 4 keer per jaar. 
 

 
 
Hij wil voor een heel jaar tegelijk natuurmest halen bij een tuincentrum.  

 Bereken hoeveel zakken natuurmest van 5 kg Johan minstens bij het 
tuincentrum moet kopen. Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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3p 24 Bij het tuincentrum ziet Johan dat de natuurmest in de aanbieding is. 
Op een groot bord staat het volgende: 
 
 

NATUURMEST

5 kg
€ 9,95

Nu 20% KORTING OP

BOVENSTAANDE PRIJS

 
 
 

 Bereken hoeveel euro de nieuwe prijs van een zak natuurmest van 5 kg is. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

einde  BB-0153-a-10-1-o* 
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913-0153-a-BB-1-o 

Examen VMBO-BB 

2009 
 
 
 

 wiskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 28 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Kopieermachine 
 
Op een school staat een kopieermachine. 
Deze kopieermachine wordt alleen door  
de leerlingen gebruikt.  
De leerlingen hebben een kopieerpas om te kopiëren. 
Voor elke kopie betalen ze € 0,05. 
 

1p 1 Op een kopieerpas staat een bedrag van € 7,50.   
 Hoeveel kopieën kan een leerling hiermee maximaal 

maken?  
Schrijf hieronder je antwoord op. 

 
........................................................................................................................  
 
 
De school huurt deze kopieermachine bij de firma Kopierijt voor € 1800,− per jaar. 
Voor elke gemaakte kopie betaalt de school ook nog € 0,03 aan de firma Kopierijt.  
 

2p 2 In 2008 werden er door de leerlingen op deze school 148 200 kopieën gemaakt.   
 Bereken hoeveel euro de school in 2008 in totaal aan de firma Kopierijt 

moest betalen. 
Schrijf hieronder je berekening op.   

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

2p 3 Hieronder staan 3 grafieken getekend. 
 

1800

0

-1800

kosten
(in euro)

aantal 
kopieen

grafiek 2  

1800

0

-1800

kosten
(in euro)

aantal
kopieen

grafiek 3  

1800

0

-1800

kosten
(in euro)

aantal 
kopieen

grafiek 4
 

 Welke grafiek hoort bij de kosten voor de school? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  

grafiek 1 grafiek 2 grafiek 3 
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Er is een verband tussen het aantal kopieën dat door de leerlingen per jaar 
gemaakt wordt en de opbrengst in euro’s voor de school. 
Hieronder zie je een woordformule die bij dit verband hoort. 
 
 opbrengst = 0,02 × aantal kopieën − 1800  
 
 

2p 4 Bereken hoeveel euro de opbrengst voor de school is als er door de leerlingen 
in totaal 105 350 kopieën in een jaar gemaakt worden. 
Schrijf hieronder je berekening op.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

3p 5 De opbrengst voor de school kan kleiner dan nul zijn. 
Dit gebeurt als de leerlingen weinig kopieën per jaar maken. 
De school lijdt dan verlies op de kopieermachine.   

 Bereken bij hoeveel kopieën per jaar de opbrengst nul is. 
Schrijf hieronder je berekening op.   

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Voor de school geldt: 
Hoe meer kopieën de leerlingen maken, hoe groter de opbrengst in euro's is.  
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Schuur  
 
Hieronder is het vooraanzicht van een schuur getekend. 
 

 
 

2p 6 Is het getekende vooraanzicht lijnsymmetrisch?  
Leg hieronder je antwoord uit. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
Van deze schuur moeten de dakpannen vervangen worden.  
De soort dakpan die gebruikt kan worden, hangt af van de hellingshoek  
van het dak. 
In de tekening is de hellingshoek van het dak aangegeven. 
 

hellingshoek

116

 
  

 2p 7 De grijs ingekleurde driehoek in de tekening is gelijkbenig.   
 Bereken hoeveel graden de hellingshoek van het dak is. 

Schrijf hieronder je berekening op.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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26 m

8 m

 
 
 

3p 8 Voor 1 m2 zijn 12 dakpannen nodig.   
 Bereken hoeveel dakpannen er voor het gehele dak van deze schuur 

minstens nodig zijn.  
Schrijf hieronder je berekening op.   

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
Het glas in het raam van de schuur moet ook  
vervangen worden. 
Hiernaast zie je een tekening van het raam.  
Het glas voor dit raam wordt gesneden in de vorm  
van een halve cirkel.   
 
De oppervlakte van een cirkel is met de volgende woordformule te berekenen: 
 
 oppervlakte cirkel = 3,14 × straal × straal  
  

2p 9 Bereken hoeveel cm2 glas er nodig is voor dit raam. 
Schrijf hieronder je berekening op.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  

30 cm
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Zomaar weggegooid  
 
In maart 2007 stond het volgende bericht in een krant. 
 
 Restaurants gooien veel eten weg 
 

  
 
 In 2006 waren er in Nederland 10 000 restaurants. 
 Deze restaurants gooiden in dat jaar 51 000 ton voedsel weg. 
 Dit was voor een bedrag van 235 miljoen euro. 
 
 

2p 10 Bereken voor hoeveel euro er gemiddeld in 2006 per restaurant aan voedsel 
weggegooid is.  
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

2p 11 Er geldt: 1 ton = 1000 kilogram.  
 Bereken hoeveel kilogram voedsel er in 2006 gemiddeld per restaurant is 

weggegooid. 
Schrijf hieronder je berekening op.   

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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In hetzelfde krantenbericht meldt een arts: 
“Ieder jaar lijden er in Afrika veel kinderen aan een ernstige ziekte. 
Met de juiste medicijnen kan een ziek kind genezen worden. 
Voor één kind zijn de kosten van deze medicijnen € 0,15 per dag.”   
 

 
 
 

2p 12 Laat hieronder met een berekening zien dat voor één ziek kind de kosten van de 
medicijnen afgerond € 55,− per jaar zijn.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
Het krantenbericht eindigt met de volgende bewering: 
“Als de 235 miljoen euro van het weggegooide eten gebruikt kon worden voor 
medicijnen dan zouden er in Afrika meer dan 4 miljoen kinderen per jaar 
genezen kunnen worden.”   
  

2p 13 Laat hieronder met een berekening zien dat deze bewering klopt.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
 

medicijnen voor 
1 ziek kind 

per dag 
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Tuinverlichting 
 

st
oe

p

8
6,5

7,5

tuin

4,5woonkamer

tuinhuisje

 
 
 
Hierboven zie je een gedeelte van de plattegrond van een tuin. 
De maten in deze plattegrond zijn in meters. 
 

1p 14 De lengte van het tuinmuurtje is in de tekening aangegeven met de letter . 
 Hoeveel meter is de lengte van het tuinmuurtje?  

Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
........................................................................................................................  
 
 

3p 15 Leg hieronder uit dat deze plattegrond getekend is op schaal 1 : 150. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Aan de tuinmuur hangt een lamp. 
Deze lamp heeft een sensor die reageert op bewegingen. 
Als de sensor een beweging waarneemt, gaat de lamp aan. 
De grootte van het gebied, waarin bewegingen kunnen worden waargenomen, 
hangt onder andere af van de detectiehoek. 
Hieronder is in de plattegrond de detectiehoek van de sensor aangegeven.   
 
 

st
oe

p

8
6,5

7,5

tuin

4,5woonkamer

tuinhuisje

detectiehoek

0 1,5 3 4,5 6 7,5 m  
 
 
 

2p 16 Meet hoeveel graden de detectiehoek van de sensor is.  
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
........................................................................................................................  
 
 
De grootte van het gebied, waarin bewegingen kunnen worden waargenomen, 
hangt ook af van de afstand tot de sensor. 
Deze sensor reageert op bewegingen binnen 6 meter. 
 

3p 17 Kleur in de plattegrond boven vraag 16 het gebied waarbinnen de sensor een 
beweging waarneemt. 
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Raket  
 
Laurens doet een proef met een plastic fles. 
Deze fles is gedeeltelijk gevuld met water. 
In de fles, die vastgehouden wordt, pompt Laurens lucht. 
Na het loslaten schiet de fles als een raket omhoog. 
 

 
 
In de grafiek hieronder zie je het verband tussen de tijd in seconden en de 
hoogte die de fles bereikt in meters. 
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1p 18 Hoeveel meter is de hoogte na 2 seconden?   
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
........................................................................................................................  
 
 

2p 19 Gedurende hoeveel seconden is de hoogte meer dan 15 meter? 
Leg hieronder je antwoord uit.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

2p 20 In de grafiek op de vorige bladzijde zie je het verband tussen de tijd in seconden 
en de hoogte die de fles bereikt in meters. 

 Leg hieronder uit waarom de formule  
 

 hoogte = 20 × tijd   
 
 niet bij dit verband hoort.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
Peter, een klasgenoot van Laurens, doet dezelfde proef met een kleinere fles. 
De resultaten van deze proef staan in de tabel hieronder. 
 
 

tijd (in seconden) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

hoogte (in meter) 0 6,3 10 11,3 10 6,3 0 

 
 

2p 21 Teken in het assenstelsel op de vorige bladzijde de grafiek die bij de tabel 
hierboven hoort.   
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Geld lenen  
 

 
 
Albert wil een motor kopen. 
Bij een motorzaak ziet hij een Yamaha Dragstar uit 2004.   
Albert heeft € 2250,− gespaard. 
Om de motor te kopen, komt Albert € 4000,− tekort.   
 

1p 22 Hoeveel euro kost deze motor?   
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
........................................................................................................................  
 
 
Bij de motorzaak kan Albert een lening afsluiten voor de € 4000,−  die hij tekort 
komt. 
Om deze lening terug te betalen, moet Albert 42 maanden lang elke maand 
€ 125,− betalen. 
Albert betaalt zo € 1250,− meer terug dan hij heeft geleend. 
 
 

2p 23 Laat hieronder met een berekening zien dat Albert voor de lening bij de 
motorzaak inderdaad € 1250,− meer terugbetaalt dan hij heeft geleend.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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3p 24 Laat hieronder met een berekening zien dat Albert voor de lening bij de 
motorzaak afgerond 31% meer terugbetaalt dan hij heeft geleend.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
Albert bespreekt de lening bij de motorzaak met zijn opa. 
Zijn opa doet Albert het volgende voorstel: 
“Ik leen jou die € 4000,−. 
Jij betaalt mij ook € 125,− per maand. 
Maar jij hoeft mij niet meer geld terug te betalen dan die € 4000,−.”   
 

3p 25 Bereken hoeveel maanden Albert de lening eerder heeft terugbetaald als hij niet 
bij de motorzaak, maar bij zijn opa geld leent. 
Schrijf hieronder je berekening op.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 

einde  913-0153-a-BB-1-o* 
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945-0153-a-BB-2-o 

Examen VMBO-BB 

2009 
 
 
 

 wiskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
woensdag 24 juni
13.30  - 15.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Vervoer over water  
 

 
 
Arjo is schipper. 
Zijn schip kan per keer maximaal 1150 ton zand vervoeren. 
 
Er geldt: 1 ton = 1000 kilogram.   
 

1p 1 Hoeveel kilogram is 1150 ton?   
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
........................................................................................................................  
 
Arjo vervoert zand van Alphen aan den Rijn naar Den Helder. 
Voor het vervoeren van het zand ontvangt Arjo € 1,76 per ton.   
 

2p 2 Bereken hoeveel euro Arjo voor het vervoeren van 1150 ton zand ontvangt. 
Schrijf hieronder je berekening op.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

3p 3 Arjo moet 50 000 ton zand van Alphen aan den Rijn naar Den Helder vervoeren. 
In één week vaart Arjo 2 keer van Alphen aan den Rijn naar Den Helder.   

 Bereken hoeveel weken Arjo minstens moet varen om die 50 000 ton zand 
te vervoeren. 
Schrijf hieronder je berekening op.   

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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De laadruimte van het schip van Arjo heeft een inhoud van 1400 m3.   
Het gewicht van 1 m3 zand is 1,6 ton. 
 

3p 4 Zit de laadruimte bij 1150 ton zand helemaal vol? 
Leg hieronder je antwoord met een berekening uit. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Pizza 
 
 
 
Bij het maken van een pizza is een hoeveelheid 
tomatensaus nodig. 
Er is een verband tussen de diameter van de pizza in 
centimeters en de hoeveelheid tomatensaus in 
deciliters die voor een pizza nodig is.   
 

 
In het assenstelsel hieronder is de grafiek getekend die hoort bij dit verband. 
 

hoeveelheid
tomatensaus
(in deciliter)

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

diameter (in centimeter)  
 

1p 5 Hoeveel deciliter tomatensaus is er nodig voor een pizza met een diameter van 
35 centimeter?  
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
........................................................................................................................  
 

2p 6 Bij het verband hierboven wordt het volgende beweerd: 
“Als de diameter van een pizza 2 keer zo groot is, dan is er 2 keer zoveel 
tomatensaus voor de pizza nodig.”   

 Is deze bewering waar? 
Leg hieronder je antwoord uit.   

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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2p 7 Je hebt 2 liter tomatensaus. 
Er geldt: 1 liter = 10 deciliter.   

 Hoeveel pizza’s met een diameter van 20 centimeter kunnen er gemaakt 
worden met 2 liter tomatensaus? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

2p 8 In de grafiek op de vorige bladzijde zie je het verband tussen de diameter van 
de pizza in centimeters en de hoeveelheid tomatensaus in deciliters die voor 
een pizza nodig is.   

 Leg hieronder uit waarom de formule  
 

 hoeveelheid tomatensaus = 0,1 × diameter   
 
 niet bij dit verband hoort.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
Er is ook een verband tussen de diameter van de pizza in meters en de 
hoeveelheid tomatensaus in liters die voor een pizza nodig is. 
Een woordformule die bij dit verband hoort is: 
 
 hoeveelheid tomatensaus = 1,25 × diameter × diameter 
 

3p 9 De grootste pizza die ooit gebakken is, had een diameter van 37,4 meter.  
De tomatensaus voor deze pizza was verpakt in emmers van 25 liter.   

 Bereken hoeveel emmers tomatensaus er minstens nodig waren voor deze 
pizza. 
Schrijf hieronder je berekening op.   

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Zwembad 
 
Kees en Sija willen een zwembad kopen voor in de tuin. 
Bij een tuincentrum kan uit verschillende soorten zwembaden gekozen worden. 
 

 
 
Eén soort zwembad is hierboven afgebeeld. 
De maten staan erbij in meters.   
 

1p 10 Hoeveel centimeter is de hoogte van dit zwembad?   
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
........................................................................................................................  
 
 
De voorkeur van Sija gaat uit naar het zwembad dat 
hiernaast is afgebeeld. 
 

 
2p 11 Hieronder zie je een eenvoudige tekening van het bovenaanzicht van dit 

zwembad. 
Dit bovenaanzicht is symmetrisch. 
In deze tekening zijn al 3 symmetrieassen getekend.   

 Teken hieronder 2 andere symmetrieassen in de tekening.   
 

symmetrieas

symmetrieas

symmetrieas
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Het hiernaast getekende bovenaanzicht 
van het zwembad heeft de vorm van een 
achthoek. 
In deze tekening zijn de maten gegeven in 
meters. 
 

2 2

2 2

2

2

2

2

6,8

6,8

 
3p 12 Bereken hoeveel m2 de oppervlakte van de achthoek is. 

Schrijf hieronder je berekening op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
De hoogte van het zwembad op de foto boven vraag 11 is 140 cm. 
Dit zwembad wordt tot 20 cm onder de rand gevuld. 
De hoeveelheid water in het zwembad is te berekenen met de volgende 
woordformule: 
 
 hoeveelheid water = 380 × waterhoogte  
 
Hierin is hoeveelheid water in liters en waterhoogte in cm.   
 

3p 13 Bereken hoeveel liter water er in het zwembad gaat als deze gevuld wordt tot 
20 cm onder de rand. 
Schrijf hieronder je berekening op.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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iPod  
 
 
Een iPod is een apparaatje waarmee muzieknummers, 
foto’s en videofilms opgeslagen en afgespeeld kunnen 
worden.   
 
Yori heeft een iPod met een geheugen van 1 gigabyte.  
Op deze iPod kan Yori 250 muzieknummers opslaan. 
 
Alex, de vriend van Yori, heeft een iPod met een 
geheugen van 4 gigabyte.  
Hierop kunnen 4 keer zoveel muzieknummers opgeslagen 
worden.   
 

1p 14 Hoeveel muzieknummers kan Alex op zijn iPod opslaan?   
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
........................................................................................................................  
 
Yori wil een nieuwe iPod gaan kopen. 
Hij wil hierop meer muzieknummers, foto’s en videofilms kunnen opslaan. 
Hieronder staan enkele gegevens van de iPod van het type Nano. 
 

Type:   Nano  
Grootte:  8 gigabyte 

Opslagmogelijkheden: 
 
Aantal muzieknummers: 2000  of 
Aantal foto’s:    7000  of 
Aantal uur videofilm:  8 
 
Een combinatie is ook mogelijk.  
Bijvoorbeeld: 
 
Aantal muzieknummers: 1000  en 
Aantal foto’s:     3500   

 
3p 15 Op een iPod van het type Nano zijn 500 muzieknummers opgeslagen.   

 Hoeveel uur videofilm kan er op deze iPod nog opgeslagen worden? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  

Pagina: 154Voor 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).



 945-0153-a-BB-2-o 9 lees verder ►►►

Yori wil op de nieuwe iPod videofilms gaan bekijken. 
Daarvoor is de grootte van het beeldscherm van belang. 
 
 
 
De iPod van het type Nano heeft een beeldscherm 
met een schermdiagonaal van 2 inch. 
 
De iPod van het type Touch heeft een beeldscherm 
met een schermdiagonaal van 3,5 inch.   
 

schermdiagonaal

 
2p 16 Er geldt: 1 inch = 2,54 cm.   

 Bereken hoeveel centimeter de schermdiagonaal van het type Touch langer 
is dan de schermdiagonaal van het type Nano. 
Schrijf hieronder je berekening op.   

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
 
 
 
In een folder ziet Yori de aanbieding 
hiernaast. 
 
 
 

15% korting op
de normale verkoopprijs

van alle iPods

 
3p 17 De iPod van het type Touch kost normaal € 299,−.   

 Bereken hoeveel euro de verkoopprijs volgens de aanbieding is. 
Schrijf hieronder je berekening op.   

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Onbewoond eiland 
 
 

100

300
200

1

3
2

A

B

100

300400

200

 
 
Hierboven zie je een kaart met hoogtelijnen van het onbewoonde eiland Andreas. 
Op deze kaart zijn 3 punten aangegeven. 
Punt 1 ligt lager dan 200 meter.   
 

1p 18 Welk punt, 2 of 3, ligt hoger dan 200 meter? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
........................................................................................................................  
 
 
Zowel bij punt A als bij punt B staat een vuurtoren. 
Deze vuurtorens zijn allebei 30 meter hoog.   
 

1p 19 Is het mogelijk om vanaf vuurtoren A vuurtoren B te zien? 
Leg hieronder je antwoord uit.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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300400

200

= afstand tussen 
   vuurtoren A en B  

 
De kaart hierboven is getekend op schaal 1 : 400 000.   
 

3p 20 Bereken hoeveel kilometer de vuurtorens A en B in werkelijkheid uit elkaar staan. 
Schrijf hieronder je berekening op.  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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2p 21 Een groep toeristen gaat de hoogste heuvel van het eiland beklimmen. 
Zij kunnen kiezen uit de blauwe of de rode route.  
Allebei de routes staan op de kaart hierboven getekend.   

 Welke route, de blauwe of de rode, is het steilst? 
Leg hieronder je antwoord uit.   

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  

------  = blauwe route 
.......  = rode route 
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GFT-afval  
 
In Waaldrecht wordt het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT-afval) in groene 
vuilniszakken opgehaald.  
Voor het ophalen van deze vuilniszakken betalen de inwoners een vast bedrag. 
Dit bedrag is € 42,20 per jaar. 
De groene vuilniszakken moeten de inwoners zelf kopen. 
Deze zakken kosten € 0,30 per stuk. 
 

+

Totale kosten GFT- afval
in Waaldrecht

vast bedrag
   42,20 per jaar

vuilniszak
   0,30 per stuk

 
 
 

2p 22 De familie Gerritsen uit Waaldrecht gebruikt per jaar gemiddeld 45 vuilniszakken 
voor GFT-afval.   

 Bereken hoeveel euro de totale kosten voor het GFT-afval van de familie 
Gerritsen per jaar zijn. 
Schrijf hieronder je berekening op.   

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
Er is een verband tussen het aantal vuilniszakken dat door een gezin per jaar in 
Waaldrecht gebruikt wordt en de totale kosten in euro’s die het gezin voor het 
GFT-afval moet betalen.   
 

2p 23 Welke woordformule hoort bij bovenstaand verband?  
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
totale kosten = .................................................................................................  
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De gemeente Waaldrecht wil het ophalen van  
GFT-afval gaan veranderen. 
Hiervoor hebben ze het volgende voorstel: 
Elk gezin krijgt van de gemeente een groene kliko, 
waarin het GFT-afval verzameld kan worden. 
Voor het leegmaken van de kliko moet per keer 
€ 7,50 betaald worden. 
 

Voorstel kosten GFT-afval
in Waaldrecht

leegmaken kliko
   7,50 per keer

 
 

1p 24 Uit onderzoek blijkt dat een gezin gemiddeld 24 keer per jaar de kliko zal laten 
leegmaken.   

 Hoeveel euro moet een gezin gemiddeld per jaar gaan betalen voor het 
leegmaken van de kliko?   
Schrijf hieronder je antwoord op. 

 
........................................................................................................................  
 
 
De familie Gerritsen wil elke 2 weken de kliko laten leegmaken. 
Dit komt neer op 26 keer per jaar. 
Meneer Gerritsen beweert: 
‘Voor het geld dat we voor het leegmaken van de kliko per jaar moeten gaan 
betalen, kunnen we nu meer dan 500 vuilniszakken laten ophalen.’   
 

3p 25 Laat hieronder met een berekening zien dat meneer Gerritsen gelijk heeft.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

einde  945-0153-a-BB-2-o* 
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800013-1-722o 

Examen VMBO-BB 

2008 
 
 
 

 wiskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
vrijdag 23 mei

11.30 - 13.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Wintersport 
 
Iris gaat met haar gezin op skivakantie. 
Vooraf gaat ze met haar kinderen een keer oefenen. 
Dit doen ze op de overdekte skibaan ‘Sneeuwwereld’. 
 
Hieronder staan de tarieven van ‘Sneeuwwereld’. 
 
 
 SNEEUWWERELD 
 
 per kind  
 baanhuur 1e uur € 12,00 
 verlenging per minuut €   0,25 
 dagkaart   € 20,00 
 
 per volwassene  
 baanhuur 1e uur € 15,00 
 verlenging per minuut   €   0,30 
 dagkaart   € 24,75 
 
 
 

1p 1 De 2 kinderen van Iris skiën ieder 1 uur. 
 Hoeveel euro moet Iris voor het skiën van haar kinderen betalen? 

Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 
 

3p 2 Iris heeft geskied van 14.05 uur tot 15.20 uur. 
 Laat hieronder met een berekening zien dat Iris voor zichzelf € 19,50 voor 

het skiën moet betalen. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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0
aantal minuten

bedrag

60

15

 

15

0
aantal minuten

bedrag

60
 

60

15

0
aantal minuten

bedrag

 A  B  C 
 

2p 3 Hierboven zie je de grafieken A, B en C getekend. 
Eén ervan hoort bij het bedrag in euro’s dat een volwassene voor een aantal 
minuten skiën bij ‘Sneeuwwereld’ moet betalen. 

 Welke grafiek is dat? 
 Leg hieronder je antwoord uit. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

3p 4 Je kunt bij ‘Sneeuwwereld’ ook een dagkaart kopen. 
 Bereken hoeveel minuten een volwassene minstens moet skiën om met een 

dagkaart goedkoper uit te zijn. 
Schrijf hieronder je berekening op. Rond je antwoord af op hele minuten. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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geelgeel

geelgeel

geelgeel

geelgeel

Mozaïek 
 
Conny leest in een blad de onderstaande tekst. 
 
 
 
Tegels breken voor mozaïek.  
 
Met kleurige tegels kun je een mozaïek maken. 
De tegels worden eerst in stukjes geknipt of gebroken.  
Daarna worden de tegelstukjes opgeplakt.  
 
 
 
 
 
Op een rond tafeltje gaat Conny een mozaïek maken. 
Het patroon dat ze heeft bedacht is symmetrisch. 
 

symmetrieassymmetrieas

symmetrieas

 
 
 

2p 5 In de linker tekening hierboven zijn al 3 symmetrieassen getekend. 
 Teken hierboven 3 andere symmetrieassen in de linker tekening. 

 
2p 6 De gele delen in het patroon zijn door Conny in de rechter tekening al 

aangegeven. 
De rest moet met rood en blauw nog ingekleurd worden. 
Het inkleuren doet Conny zo dat het patroon lijnsymmetrisch wordt. 
De totale oppervlakte van de rode delen moet even groot zijn als de totale 
oppervlakte van de blauwe delen. 

 Geef in de rechter tekening boven vraag 5 met kleuren aan hoe Conny dat 
gedaan kan hebben. Je mag ook de naam van de kleur in de vakken 
schrijven.
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Conny wil weten hoeveel tegels ze nodig heeft. 
Ze moet daarom de oppervlakte van het tafelblad 
uitrekenen. 
Dit tafelblad heeft een diameter van 90 cm. 
 
De oppervlakte van dit tafelblad is met  
de volgende woordformule te berekenen: 
 
 oppervlakte = 3,14 × straal × straal 
 
 

3p 7 Laat hieronder met een berekening zien dat de oppervlakte afgerond 6359 cm2 
is. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

2p 8 Er zit ruimte tussen de tegelstukjes. 
Conny denkt dat ze daarom 90% van de oppervlakte van het tafelblad aan 
tegels nodig heeft. 

 Laat hieronder met een berekening zien dat Conny denkt afgerond 5723 cm2 
aan tegels nodig te hebben. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

4p 9 Ongeveer 3
8

 deel van het patroon wordt blauw. 

Conny wil hiervoor blauwe tegels gaan kopen. 
De afmetingen van de blauwe tegels zijn 15 cm bij 15 cm. 
De blauwe tegels zijn per 5 stuks verpakt. 

 Hoeveel pakken blauwe tegels denkt Conny nodig te hebben? 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 

90 cm

geelgeel

geelgeel

geelgeel

geelgeel
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Romeinen 
 
 
In de Romeinse tijd werden afstanden in passus 
aangegeven.  
Een passus is gelijk aan 1,50 meter. 
Hiernaast staat een tekening van een Romeinse vrouw. 
Ze is naar de markt gelopen. 
De afstand naar de markt was 5300 passus. 
 
 

3p 10 Hoeveel kilometer was de afstand naar de markt? 
Schrijf hieronder je berekening op. 
Rond je antwoord af op hele kilometers. 
 
...........................................................................................  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
In de tijd van de Romeinen werd er niet in kilogrammen gewogen. 
De Romeinen gebruikten de libra en de semis. 
 

libra semis semis

 
 
 

1p 11 Laat hieronder met een berekening zien dat het gewicht van 1 libra en 2 semis 
samen 656 gram is. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

Er geldt: 
 
1 libra   =  328 gram 
1 semis =  164 gram 
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?
 

 
Bij een opgraving zijn 2 Romeinse kannen gevonden. 
De grootste kan weegt 1968 gram. 
 

2p 12 Bereken hoeveel semis het gewicht van deze Romeinse kan is. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Bij de kleinste kan werd een tekst gevonden. 
Hierin stond dat deze kan gevuld met honing 6 libra en 1 semis woog. 
 

3p 13 Leeg weegt de kan 1892 gram. 
 Bereken hoeveel gram honing er in deze kan gezeten heeft. 

Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Clownvisjes 
 
 

  
 
 Op de foto zie je enkele clownvisjes. 
 Ze leven in groepen die bestaan uit 1 vrouwtje en 5 mannetjes. 
 De mannetjes in een groep zijn niet even lang. 
 
 
In de tabel hieronder staan de lengtes van de mannetjes in een groep 
clownvisjes. 
 

nummer visje
lengte (in mm)

1
110

2
88

3
70

4
56

5
45

20%
korter

20%
korter

20%
korter

20%
korter  

 
 
Visje 1 is het grootste mannetje in de groep en is 110 mm lang. 
Visje 2 is 20% korter dan visje 1. 
Visje 3 is weer 20% korter dan visje 2, 
enzovoort. 
 
 

2p 14 Is het verschil in lengte tussen visje 3 en 4 kleiner dan het verschil in lengte 
tussen visje 1 en 2? 
Leg hieronder je antwoord uit. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

Pagina: 167Voor 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).



 800013-1-722o 9 lees verder ►►►

3p 15 Laat hieronder met een berekening zien dat visje 3 inderdaad afgerond 20% 
korter is dan visje 2. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

2p 16 Het verband tussen het nummer van het visje en zijn lengte is niet lineair. 
Leg hieronder uit hoe je dit aan de tabel boven vraag 14 kunt zien. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

2p 17 Teken in het assenstelsel hieronder de grafiek die bij de tabel boven vraag 14 
hoort. 
 

0 1 2 3 4 5

120

100

80

60

40

20

0

lengte
(in mm)

nummer visje  
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Speelhuis 
 
 
Irfaan ziet een foto van een speelhuis.   
Zie de foto hiernaast. 
Hij gaat dit speelhuis voor zijn broer maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder zie je 4 aanzichten van dit speelhuis getekend. 
De maten staan erbij in centimeters. 

 

122

60
60

122
80

48

86105
2

122

122

86105
4

122

1

122

3

50

linker zijaanzicht rechter zijaanzicht achteraanzichtvooraanzicht  
 

 
1p 18 Hoeveel centimeter is de hoogte van het speelhuis? 

Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 
 

2p 19 Laat hieronder met een berekening zien dat in werkelijkheid de oppervlakte van 
het grijze deel 2 in het vooraanzicht 5246 cm2 is. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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3p 20 De grijze delen 1, 2, 3 en 4 worden één keer aan de buitenkant geschilderd. 
Op het verfblik staat dat er genoeg in zit voor 7 m2. 

 Heeft Irfaan aan 1 blik verf genoeg? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

2p 21 De broer van Irfaan zit in het speelhuis op de grond. 
Vanaf deze plaats wil hij televisie kijken. 
De televisie staat in de kamer op de grond. 
 

broer van
Irfaan

tv

 
 

 Kan de broer van Irfaan televisie kijken vanaf de plaats die in het 
bovenaanzicht met een stip aangegeven is? 
Laat hierboven in de tekening zien hoe je aan je antwoord komt. 
 

............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Boottocht 
 
Een boot vaart van Kristiansund naar Trondheim. 
Op de kaart is de route aangegeven. 
Deze route is verdeeld in 5 stukken. 
Elk stuk is aangegeven met een letter. 
 
 

0 10 20 km

Kristiansund

A

B D

E

C

N O O R W E G E N

N

Trondheim

 
 

 
1p 22 In welke richting vaart de boot op het stuk E? 

Kies uit: noord, oost, zuid of west. 
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Een koers geef je aan met de hoek ten opzichte van het noorden. 
Je meet met de wijzers van de klok mee. 
 

2p 23 Hoeveel graden is de koers van de boot op stuk A? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
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3p 24 Hoeveel kilometer is de werkelijke lengte van stuk B van deze route? 
Laat hieronder zien hoe je aan je antwoord komt. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  800013-1-722o* 
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800045-2-722o 

Examen VMBO-BB 

2008 
 
 
 

 wiskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Zwemmen 
 
Hieronder zie je de tarieven van zwembad ‘De Walvis’. 
 
 
 Tarieven zwembad ‘De Walvis’  
 
 dagkaart   €     3,70 
 jaarabonnement € 216,00 
 kortingskaart* €   63,00 
 
 * bij een kortingskaart krijg je een jaar lang  
 50% korting op de prijs van een dagkaart 
 

 
 
 

1p 1 Hoeveel euro kost het als je 14 keer een dagkaart koopt? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 
 

2p 2 Bereken vanaf hoeveel keer zwemmen een jaarabonnement voordeliger is dan 
dagkaarten. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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In het assenstelsel hieronder zijn 3 grafieken getekend. 
Elke grafiek geeft het verband weer tussen het aantal keren zwemmen en de 
kosten in euro’s. 
 

200 40 60 80 100 120
aantal keer zwemmen

kosten
(in euro)

1 2

3

250

200

150

100

50

0

 
 

2p 3 Welke grafiek hoort bij de dagkaart, welke bij het jaarabonnement en welke bij 
de kortingskaart? 
Zet hieronder in de tabel kruisjes op de juiste plaats. 
 
 dagkaart jaarabonnement kortingskaart 

grafiek 1    

grafiek 2    

grafiek 3    

 
 

3p 4 Het zwembad ‘De Walvis’ is het hele jaar open. 
Laurens verwacht dat hij 80 keer gaat zwemmen. 

 Bereken wat voor Laurens voordeliger is: een jaarabonnement of een 
kortingskaart. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Ploegenachtervolging 
 
 
 
De ploegenachtervolging is een onderdeel 
bij schaatswedstrijden. 
 
 
 
 
 
 

2p 5 Tijdens de Olympische Spelen in 2006 won Italië de ploegenachtervolging. 
De winnende tijd van de Italiaanse ploeg was 3 minuten en 44 seconden. 

 Bereken hoeveel seconden 3 minuten en 44 seconden is. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................ 
 

2p 6 De Canadese ploeg werd tweede tijdens de Olympische Spelen in 2006. 
De afstand die geschaatst moet worden bij een ploegenachtervolging is 
3200 meter. 
De tijd van de Canadese ploeg was 227 seconden. 

 Bereken hoeveel meter per seconde de gemiddelde snelheid van de 
Canadese ploeg was. 
Schrijf hieronder je berekening op.  
Rond je antwoord af op 1 cijfer achter de komma. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
Hieronder staat een schets van de baan waarop de ploegenachtervolging 
plaatsvindt. 
De binnenkant van de baan is met een stippellijn aangegeven. 
 

11

binnenkant van
de baan

1,93 m

25 m
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De stippellijn in de schets heeft 2 rechte stukken en 2 bochten. 
De rechte stukken hebben elk in werkelijkheid een lengte van 111,93 m. 
De bochten hebben de vorm van een halve cirkel. 
De straal van deze cirkel is in werkelijkheid 25 m. 
 
De omtrek van een cirkel kun je berekenen met de woordformule: 
 
 omtrek = 3,14 × diameter 
 

3p 7 Laat hieronder met een berekening zien dat in werkelijkheid de lengte van de 
stippellijn afgerond 381 meter is. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

11

binnenkant van
de baan

baan van de
schaatser1,93 m

25 m

 
 
Op de stippellijn liggen blokjes. 
De schaatsers rijden hier zo dicht mogelijk langs. 
Als een schaatser te dicht langs de blokjes rijdt, kan hij over een blokje vallen. 
Daarom rijdt hij ongeveer 30 cm van de stippellijn. 
Dit is in de schets aangegeven met de dikke doorgetrokken lijn. 
 

3p 8 Bereken hoeveel meter de dikke doorgetrokken lijn in werkelijkheid langer is dan 
de stippellijn. 
Schrijf hieronder je berekening op. Rond je antwoord af op een geheel getal. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Stappenteller 
 

 
 
 
Een stappenteller telt het aantal stappen dat iemand zet. 
Op de foto staat de stappenteller van Karlijn afgebeeld. 
Deze geeft aan dat ze op een dag al 6623 stappen heeft gezet. 
 

1p 9 Hoeveel stappen moet Karlijn die dag nog zetten om aan 10 000 stappen te 
komen? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 
Op een stappenteller kan de stapgrootte ingesteld worden. 
Hiermee kan de gelopen afstand worden berekend. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WERKEN AAN DE 
CONDITIE 

Door het zetten van 10 000 
stappen per dag blijft het 
lichaam langer gezond en 

soepel! 

De stapgrootte is de 
afstand in centimeters 
die je in één stap aflegt. 
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Karlijn en Floor maken samen een wandeling. 
Aan het begin van de wandeling zetten ze hun stappenteller op 0. 
Na 3,1 km kijken ze op hun stappenteller. 
De stappenteller van Karlijn geeft 4770 stappen aan en die van Floor 5000. 
 

1p 10 Leg hieronder uit hoe het komt dat de stappenteller van Karlijn minder stappen 
aangeeft dan die van Floor. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Floor leest het volgende van haar stappenteller af: 
 
 
 
 
 
 

3p 11 Bereken op hoeveel centimeter Floor haar stapgrootte heeft ingesteld. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 
Karlijn gaat in de middagpauze een half uur lopen. 
Ze loopt met een gemiddelde snelheid van 
5 kilometer per uur. 
Karlijn loopt in de middagpauze met een stapgrootte 
van 0,65 meter. 
 
 

4p 12 Heeft Karlijn in de middagpauze 4000 stappen gezet? 
Leg hieronder je antwoord uit. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

Aantal stappen: 5000 
Afstand:   3,1 kilometer 

Pagina: 179Voor 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).



 800045-2-722o 8 lees verder ►►►

Windmolen 
 
 
 
Op de foto zie je een windmolen met 3 rotorbladen. 
Zo’n windmolen heeft een bepaald vermogen. 
Het vermogen wordt uitgedrukt in kilowatt (kW). 
Het vermogen hangt af van de windsnelheid en de 
lengte van het rotorblad. 
 
 
 
 
 
Een windmolen heeft een rotorblad met een lengte van 20 meter. 
In het assenstelsel hieronder is de grafiek getekend die hoort bij het vermogen 
van deze windmolen. 
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1p 13 Hoeveel kilowatt is het vermogen bij een windsnelheid van 8 m/s? 

Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 14 Bij welke windsnelheid levert deze windmolen een vermogen van 700 kilowatt? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
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2p 15 Er is een verband tussen de windsnelheid en het vermogen dat een windmolen  
met een rotorblad van 20 meter levert.  

 Leg hieronder uit waarom de formule vermogen = 25 × windsnelheid niet 
bij dit verband hoort. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
In het assenstelsel hieronder zijn 3 grafieken getekend die horen bij 
3 verschillende windmolens. 
Grafiek B is van de windmolen met een rotorblad met een lengte van 20 meter. 
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2p 16 Er geldt: hoe langer een rotorblad, hoe groter het vermogen. 
 Welke grafiek, A of C, hoort bij een windmolen met een rotorblad van 

25 meter?  
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Huis opknappen 
 
Op de foto zie je het huis van Maartje. 
De dakgoot moet worden vervangen. 
 

 
 

1p 17 Schat hoeveel meter de hoogte van de dakgoot is vanaf de grond. 
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 
Maartje laat het dak van haar huis isoleren met isolatiefolie. 
Zij wil weten hoeveel m2 isolatiefolie hiervoor nodig is. 
In het dak aan de voorkant van haar huis zitten 3 even grote dakramen. 
Zie onderstaande schets. 
 

4 m

7,6 m

1,2 m1,2 m

1,5 m1,5 m

 
 

3p 18 Laat hieronder met een berekening zien dat de oppervlakte van het grijze deel in 
de schets in werkelijkheid 25 m2 is. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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De isolatiefolie is te koop in rollen die geschikt zijn  
voor 6 m2. 
De oppervlakte van het dak dat geïsoleerd moet worden,  
is in werkelijkheid 55,4 m2. 
 
 
 

2p 19 Hoeveel rollen isolatiefolie moeten er gekocht worden? 
Leg hieronder je antwoord uit. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

 
 
Op de vloer in de woonkamer wil Maartje siergrind.  
De woonkamer is 7,5 m lang en 4 m breed. 
Op de gehele vloer wordt het grind 1 cm dik aangebracht. 
 

2p 20 Laat hieronder met een berekening zien dat er 0,3 m3 siergrind voor de vloer 
van de woonkamer nodig is.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

1p 21 Hoeveel liter is 0,3 m3?  
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
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Wiskunde-speurtocht 
 
Een docent wiskunde heeft voor zijn leerlingen een wiskunde-speurtocht in 
elkaar gezet. 
Hiervoor heeft hij een plattegrond van de omgeving gebruikt. 
Een deel van deze plattegrond staat hieronder. 
De wiskunde-speurtocht begint bij ‘start’. 
Onderweg moeten er bij de controleposten wiskundige opdrachten gemaakt 
worden. 
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2p 22 Hieronder staat het begin van de beschrijving van de wiskunde-speurtocht. 

Vul in deze beschrijving op de open plaatsen het ontbrekende woord in. 
Je kunt kiezen: linksaf of rechtsaf. 
 
− Vanaf de start loop je naar de Keplerhof. 

− Aangekomen bij de Keplerhof loop je richting de Planetenlaan. 

− Aan het einde van de Keplerhof ga je linksaf de Planetenlaan in. 

− Bij de bocht in de weg ga je .................................. de Oortlaan in. 

− Vervolgens ga je bij de eerste weg ...............................  de Kometenlaan in. 

− Daarna ga je bij de eerste weg ......................................  

− Je bent nu in de Ceres bij controlepost 1. 
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2p 23 Bij controlepost 1 moet de eerste opdracht gemaakt worden. 
Voor deze opdracht zijn op een bord 4 wiskundige figuren getekend. 
Zie de figuur hieronder. 
 

.......................... ..........................

.......................... ..........................
 

 
De opdracht is om ieder figuur de juiste naam te geven. 
Er kan gekozen worden uit bol, piramide, cilinder, kegel en kubus. 

 Voer hierboven die opdracht uit.  
 
 
Een koers geef je aan met de hoek ten opzichte van het noorden. 
Je meet met de wijzers van de klok mee. 
 

2p 24 Vanaf controlepost 2 gaat de speurtocht naar de kerk en daarna naar 
controlepost 3. 

 Hoeveel graden is de koers vanaf de kerk naar controlepost 3? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 

 
............................................................................................................................ 
 
 

3p 25 Bereken hoeveel meter in werkelijkheid de afstand van de kerk naar 
controlepost 3 is. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  800045-2-722o* 

Pagina: 185Voor 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).



700013-1-735o 

Examen VMBO-BB 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 23 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 24 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Munten sparen 
 
 
 
 
Hiernaast zie je een foto van Anne. 
Anne krijgt 5 euro zakgeld per week. 
Hiervan spaart ze elke week één munt van 
1 euro en één munt van 50 eurocent. 
 
 
 
 
 

1p 1 Welk bedrag heeft Anne na 8 weken gespaard? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 
 

2p 2 Anne beweert: ‘Ik spaar meer dan 1
3  deel van mijn zakgeld’. 

 Controleer met een berekening of Anne gelijk heeft. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 
 
Na een tijdje heeft Anne € 42,− gespaard. 
Van het gespaarde geld wil Anne een computerspel kopen. 
Het computerspel kost € 58,95. 
 
 
 
 
 

3p 3 Bereken hoeveel weken Anne op deze manier nog moet sparen om het 
computerspel te kunnen kopen. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Op de foto hiernaast zie je Jasmijn, de oudere zus  
van Anne. 
Zij spaart elke week twee munten van 1 euro en  
één munt van 50 eurocent. 
Jasmijn heeft op deze manier al 78 munten gespaard. 
 
 
 
 

3p 4 Bereken welk bedrag Jasmijn tot nu toe gespaard heeft. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

 
 
De zusjes blijven op de hierboven beschreven manier sparen.  
Na 3 maanden heeft Anne op de hierboven beschreven manier € 19,50 
gespaard en Jasmijn € 32,50.  
 

2p 5 Wie van de twee zusjes zal door te sparen het eerst haar bedrag na de 
3 maanden verdubbeld hebben? 
Leg hieronder je antwoord uit. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Champagnetoren 
 

laag 1

laag 2

laag 3

 
 
Hierboven zie je een foto van het bovenste gedeelte van een champagnetoren.  
Deze toren bestaat uit op elkaar gestapelde glazen. 
 
De bovenste laag, laag 1, bestaat uit 1 glas. 
De laag daaronder, laag 2, bestaat uit 4 glazen. 
De laag daaronder, laag 3, bestaat uit 9 glazen. 
 
Er is een verband tussen het nummer van de laag en het aantal glazen per laag. 
Bij dit verband hoort de volgende woordformule: 
 
 aantal glazen = nummer × nummer  
 
 

1p 6 Een champagnetoren bestaat uit 7 lagen. 
 Hoeveel glazen heb je voor de onderste laag nodig? 

 Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 

Pagina: 189Voor 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).



 700013-1-735o 5 lees verder ►►►

laag 1 bestaat uit 1 glas

laag 2 bestaat uit 4 glazen

laag 3 bestaat uit 9 glazen

 
 
 

2p 7 Hierboven zie je een foto van een champagnetoren die uit 5 lagen bestaat. 
 Laat hieronder met een berekening zien dat je voor deze champagnetoren in 

totaal 55 glazen nodig hebt. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

3p 8 Op een bruiloft worden 125 gasten verwacht. 
Elke gast moet 1 glas champagne van de champagnetoren kunnen nemen. 

 Bereken uit hoeveel lagen de champagnetoren dan minimaal moet bestaan. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Kippenhok  
 
Hetty wil sierkippen houden. 
Zij ziet onderstaande foto van het kippenhok dat ze wil maken. 
 

hardhouten balk

ZIJ
VOOR  

 
 
Hieronder zie je het boven-, voor- en zijaanzicht van het kippenhok getekend. 
De maten in de aanzichten zijn in meters. 
 

boven

A

B

2,50

1,20 1,20

voor zij

1,30

0,40

2,40

1,25

1,20

 
 

2p 9 Bij twee afmetingen in de figuren hierboven zijn de letters A en B geplaatst. 
 Welke afmetingen horen op de plaatsen A en B te staan? 

Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
A:  ..............................................   B:  ..................................................... 

zij 
voor 
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1p 10 Er komen 4 hardhouten balken op de grond. 
Deze balken worden verkocht in lengtes van 2,50 meter. 

 Hoeveel hardhouten balken van 2,50 meter moet Hetty minimaal voor op de 
grond kopen? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 

 
............................................................................................................................ 
 
 
In een bouwmarkt gaat Hetty op zoek naar materiaal om het dak te bedekken. 
Dit materiaal wordt verkocht per hele m2. 
Daarom berekent Hetty eerst de oppervlakte van het puntdak van het kippenhok. 
Het puntdak heeft de vorm van een piramide. 
 
 
 
Hiernaast zie je een tekening van een zijvlak van 
het puntdak. 
De maten in de tekening zijn in meters. 
 
 
 
 

3p 11 Bereken hoeveel m2 materiaal Hetty nodig heeft om het puntdak te bedekken.  
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Op de plaats waar het kippenhok komt te staan, gaat Hetty een gat graven. 
Het gat wordt 2,4 m lang, 1,2 m breed en 25 cm diep. 
 

2p 12 Bereken hoeveel m3 grond Hetty moet uitgraven. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1,20

1,17 1,00
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Hartslag 
 

 
 
Als je gaat sporten, is het verstandig dat je je maximale hartslag weet. 
De maximale hartslag hangt af van de leeftijd. 
De onderstaande vuistregel wordt gebruikt om de maximale hartslag voor 
mannen te berekenen. 
 
 maximale hartslag = 220 − leeftijd 
 
Hierin is maximale hartslag het aantal hartslagen per minuut en leeftijd in jaren. 
 

1p 13 Mark is 40 jaar oud. 
 Wat is volgens bovenstaande vuistregel de maximale hartslag van Mark? 

Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 
 

3p 14 De maximale hartslag kan ook via een test bepaald worden. 
Dirk, een vriend van Mark, legt zo’n test af. 
Na de test weet Dirk dat zijn maximale hartslag 174 is. 

 Bereken hoe oud Dirk volgens bovenstaande vuistregel zou zijn. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Pagina: 193Voor 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).



 700013-1-735o 9 lees verder ►►►

Bij vrouwen geldt een soortgelijke vuistregel als bij mannen, namelijk: 
 
 maximale hartslag = 225 − leeftijd 
 
Hierin is maximale hartslag het aantal hartslagen per minuut en leeftijd in jaren. 
 

2p 15 In het assenstelsel hieronder is de grafiek die hoort bij de vuistregel voor 
mannen getekend. 

 Teken in dit assenstelsel de grafiek die bij de vuistregel voor vrouwen hoort. 
Je mag de tabel die hieronder staat gebruiken. 

 
maximale hartslag  
(in aantal hartslagen 
per minuut) 

20 30 40 50 60 70 

leeftijd 
(in jaren) 
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3p 16 Mannen en vrouwen met dezelfde maximale hartslag verschillen in leeftijd. 
 Bereken hoeveel jaar dit leeftijdsverschil volgens de vuistregel is. 

Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Studeerkamer 
 
Irene gaat haar studeerkamer opnieuw inrichten. 
Ze koopt een bureau in een woonwarenhuis.  
Irene kan kiezen uit meerdere bureaubladen met verschillende afmetingen. 
De verschillende bureaubladen kunnen aan elkaar vastgemaakt worden. 
Hierdoor kan Irene haar eigen bureau samenstellen.  
 

280

160

80

60

bureau

 
 
Hierboven is een bovenaanzicht getekend van het bureau dat Irene op haar 
studeerkamer wil hebben. 
De maten in de tekening zijn in centimeters. 
 
Dit bureau wordt samengesteld uit bureaubladen met de onderstaande 
afmetingen. 
De maten van de bureaubladen zijn in centimeters. 
 

160

120
8080

60

60

CB
40

60

A

    
 
 

2p 17 Voor haar bureau kiest Irene 1 keer bureaublad C. 
 Hoeveel bureaubladen A en B moet Irene kopen om haar bureau samen te 

stellen? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Irene koopt ook een tafel met een rechthoekig blad  
met 4 poten (zie de foto hiernaast). 
Alle poten zijn even lang en maken dezelfde hoek 
met de grond. 
De hoogte van de tafel is 66 cm. 
De hoek die de poten met de grond maken, is 70°. 
 
Hieronder zie je een zijaanzicht van de tafel die 
Irene gekocht heeft. 
 

70

66 cm

 
 
 

2p 18 Bereken hoeveel graden de stompe hoek is die een tafelpoot met het tafelblad 
maakt. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
 

3p 19 De tekening van het zijaanzicht hierboven is op schaal 1 : 20. 
 Bereken hoeveel centimeter de lengte van een tafelpoot in werkelijkheid is. 

Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

3p 20 Irene wil ook een nieuwe boekenkast kopen. 
Ze kiest de boekenkast die hiernaast staat afgebeeld. 
Irene krijgt 30% korting op de normale prijs van € 45,−. 

 Bereken hoeveel euro Irene voor deze boekenkast moet 
betalen. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
......................................................................................  
 
......................................................................................  
 
......................................................................................  
 
............................................................................................................................ 
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Besproeien van planten 
 

 
 
Familie Aldegeest heeft een glastuinbouwbedrijf.  
In een heel grote kas worden tomaten geteeld.  
De vloer van de kas heeft de vorm van een rechthoek. 
De totale oppervlakte van de vloer van de kas is 35 000 m2. 
 

1p 21 De lengte van de rechthoekige vloer van de kas van de familie Aldegeest is  
200 m. 

 Hoeveel meter is de breedte van de vloer van deze kas? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 

 
............................................................................................................................ 
 

 
 
Op de foto hierboven zie je een gedeelte van de kas van de familie Aldegeest. 
De planten krijgen via een sproeisysteem water. 
Alle planten moeten water krijgen. 
Daarom wordt de totale oppervlakte van de vloer besproeid. 
Hiervoor is gemiddeld 2 liter water per m2 per dag nodig. 
 

2p 22 Laat hieronder met een berekening zien dat er gemiddeld 70 m3 water per dag 
voor het besproeien van de vloer nodig is. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Het regenwater dat op het dak van de kas valt, wordt opgevangen in een bassin. 
In 2006 werd in het bassin van de familie Aldegeest per week gemiddeld 450 m3 
regenwater opgevangen. 
Dit regenwater werd gebruikt voor het sproeien van de planten in de kas. 
 

3p 23 Bereken hoeveel m3 water de familie Aldegeest in 2006 tekort kwam als ze 
alleen het regenwater gebruikt zouden hebben. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 

bassin gevuld met 
regenwater 

einde  700013-1-735o* 
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700045-2-735o 

Examen VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 wiskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
woensdag 20 juni
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Parijs 
 
Leerlingen van het Olympia College gaan  
een dag naar Parijs. 
Er gaan 124 jongens en 108 meisjes mee.  
De leerlingen worden begeleid door 
16 docenten.  
 
De leerlingen worden verdeeld over even 
grote groepen.  
Met elke groep gaan 2 docenten mee als 
begeleider. 
Elke groep volgt in Parijs een ander dagprogramma. 
 
 

2p 1 Bereken hoeveel leerlingen er in een groep zitten. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Een docente van het Olympia College regelt het vervoer naar Parijs. 
Ze kan kiezen uit 3 verschillende soorten bussen. 
De Kolossus is een bus waar 74 personen mee vervoerd kunnen worden. 
Met de Jumbo kunnen 60 personen vervoerd worden. 
Met de Pepito kunnen 54 personen vervoerd worden. 
 
De docente berekent enkele mogelijkheden voor de verschillende soorten 
bussen. Zie de tabel hieronder.  
 

naam van de bus 
aantal personen 

prijs per bus 

Kolossus 
74 

€ 575,- 

Jumbo 
60 

€ 450,- 

Pepito 
54 

€ 375,- 

totaal  
aantal 

personen 
totale prijs 

1e keuze van bussen 4 0 0 296 € 2300,−  

2e keuze van bussen 0 2 3 282 € 2025,− 

 
2p 2 Laat hieronder met een berekening zien dat de totale prijs van de 2e keuze  

€ 2025,– is. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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De kosten van het vervoer van de 248 personen moeten zo laag mogelijk zijn. 
De docente bestelt 1 Kolossus en 1 Pepito. 
 

2p 3 Hoeveel Jumbo’s bestelt de docente er nog bij? 
Leg hieronder je antwoord uit. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 
Op die dag wordt de Eiffeltoren bezocht. 
Daar kun je beeldjes van de Eiffeltoren kopen. 
De beeldjes zijn 31,7 centimeter hoog. 
De schaal van de beeldjes is 1:1000. 
 
 
 

2p 4 Bereken hoeveel meter de werkelijke hoogte van de 
Eiffeltoren is. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Aan het einde van de dag gaan de leerlingen weer terug naar huis. 
De afstand van Parijs naar het Olympia College is 480 kilometer. 
Tijdens de terugreis is er 2 keer een pauze van een half uur. 
De bussen rijden met een gemiddelde snelheid van 80 kilometer per uur.  
Hierbij zijn de pauzes niet meegerekend. 
Om half 2 ’s nachts worden de bussen weer terug verwacht bij het Olympia 
College. 
 

3p 5 Bereken hoe laat de bussen uiterlijk uit Parijs moeten vertrekken om op tijd bij 
het Olympia College aan te komen. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Lamp 
 

 
 
Bij het vak techniek hebben de leerlingen bovenstaande lamp gemaakt.  
Zie de foto. 
Deze lamp bestaat uit 3 verschillende vierkante plaatjes.  
Deze plaatjes worden aan elkaar vastgemaakt. 
Het kleinste plaatje is 10 cm bij 10 cm. 
De zijde van elk volgend plaatje is telkens 2 cm langer. 
 

1p 6 Hoeveel centimeter is de zijde van het grootste plaatje? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 
Gebruik voor de vragen 7, 8 en 9 het hieronder getekende model van de lamp. 
 

10
 cm

10
 cm

10
 cm

nummer 1

nummer 2

nummer 3

 
 
In dit model is het kleinste vierkant nummer 1.  
Het daaropvolgende vierkant nummer 2, enzovoort. 
Vierkant nummer 1 is altijd 10 cm bij 10 cm.  
De zijde van elk volgend vierkant is telkens 2 cm langer. 

Pagina: 202Voor 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).



 700045-2-735o 5 lees verder ►►►

Bij het model is er een verband tussen het nummer van een vierkant en de 
lengte van de zijde van een vierkant. 
Bij dit verband hoort de volgende woordformule: 
 
 zijde = 8 + 2 × nummer 
 
Hierin is zijde in centimeter. 
 
Bij de vragen 7 en 8 kun je gebruik maken van de bovenstaande woordformule. 
 

2p 7 Een lamp volgens dit model bestaat uit 12 vierkanten. 
 Bereken hoeveel centimeter de zijde van het grootste vierkant is. 

Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

3p 8 Bij een lamp volgens dit model is de zijde van het grootste vierkant 
40 centimeter. 

 Bereken uit hoeveel vierkanten dit model bestaat. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Bij een ander model is het kleinste vierkant nummer 1 ook altijd 10 cm bij 10 cm.  
De zijde van elk volgend vierkant is telkens 3 cm langer. 
 

2p 9 Bij dit model is er ook een verband tussen het nummer en de lengte van de zijde 
van een vierkant. 

 Welke woordformule hoort bij dit verband?  
Schrijf hieronder je antwoord op. 

 
zijde = ................................................................................................................. 
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Festival 
 

 
 
In Lagen wordt jaarlijks een festival georganiseerd. 
De totale kosten van het festival bedragen 2,65 miljoen euro. 
Eén toegangskaartje kost € 60,−. 
De organisatie van het festival verwacht 40 000 bezoekers. 
 

3p 10 Laat met een berekening zien dat de organisatie bij 40 000 betalende bezoekers 
€ 250 000,− tekort komt om de totale kosten te kunnen betalen. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
De organisatie heeft ook inkomsten via sponsoring en verkoop van frisdrank. 
Er is gelukkig een sponsor gevonden.  
Nu is het tekort nog € 90 000,−. 
Op het terrein van het festival kunnen de 40 000 bezoekers frisdrank kopen. 
Van elk drankje dat verkocht wordt, gaat € 0,75 naar de organisatie. 
 

2p 11 Bereken hoeveel drankjes er per bezoeker gemiddeld verkocht moeten worden 
om het tekort van € 90 000,− weg te werken.  
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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De organisatie wil de band ‘Q-56’ laten 
optreden. 
Deze band vraagt € 5775,−. 
Hiervoor komt de organisatie € 1125,− tekort. 
De band ‘Uniks’ vraagt € 4700,−. 
 
 
 
 

2p 12 Bereken of de organisatie genoeg geld heeft om deze band ‘Uniks’ te laten 
optreden. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
De organisatie maakt een schema van de optredens van de artiesten. 
Voor iedere artiest moet het podium voor het optreden worden omgebouwd. 
Voor het ombouwen van het podium wordt per keer 20 minuten gerekend. 
De eerste artiest begint precies om 11.00 uur met optreden. 
Hieronder zie je het schema van de optredens op dit festival. 
 

naam van de artiest of band begintijd van optreden lengte optreden 

Candy 11.00 uur 1 uur 

Timo and the Tomatoes 12.20 uur  

Twenty Cent 14.10 uur 1 1
4  uur 

Big Ashtray + support act  1 uur 

 
In dit schema ontbreken 2 gegevens: 
− de lengte van het optreden van de band ‘Timo and the Tomatoes’ 
− de begintijd van het optreden van de band ‘Big Ashtray + support act’. 

 
2p 13 Vul in de tabel hierboven de twee ontbrekende gegevens in. 
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Tapijttegels 
 
 

CB

A

4 m

4 m

8 m

8 m

 
 
Annemarie gaat op de vloer van haar woonkamer tapijttegels leggen.  
Langs de gehele rand van de vloer van de woonkamer komt 1 rij lichtgrijze 
tegels.  
Op het gehele gedeelte van de vloer binnen de rand komen donkergrijze tegels. 
De donkergrijze tegels zijn even groot als de lichtgrijze tegels. 
De tegels hebben een afmeting van 50 cm bij 50 cm. 
 
Hierboven zie je een plattegrond van de vloer van de woonkamer van 
Annemarie. 
In deze plattegrond is de woonkamer opgedeeld in 3 even grote vakken A, B en C. 
 

2p 14 Hoeveel lichtgrijze tegels heeft Annemarie nodig voor de gehele rand? 
Leg hieronder je antwoord uit. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

3p 15 Laat hieronder met een berekening zien dat er 48 donkergrijze tegels voor vak B 
nodig zijn.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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2p 16 Bereken hoeveel donkergrijze tegels Annemarie voor haar woonkamer nodig 
heeft. 
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Onder alle tegels moet een ondertapijt komen. 
Met 1 rol ondertapijt kan 15 m2 vloer bedekt worden. 
 

3p 17 Bereken hoeveel rollen ondertapijt Annemarie voor haar woonkamer minimaal 
nodig heeft.  
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Tourmalet 
 

 
 
Luuk heeft op de fiets met zijn vader een berg, de Col du Tourmalet, 
beklommen. 
Ze zijn voor de beklimming vertrokken vanuit het dorpje Luz-St. Saveur. 
De lengte van de beklimming was 19 kilometer en het hoogteverschil was 
1404 meter. 
Het bord op de foto staat op de top van de Col du Tourmalet. 
 

1p 18 Op hoeveel meter hoogte ligt het dorpje Luz-St. Saveur? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 
 
De moeilijkheid van een beklimming wordt uitgedrukt in een getal. 
Dit getal heet de hoogte-index. 
Met de volgende woordformule kan de hoogte-index berekend worden:  
 
 hoogte-index = (hoogteverschil x hoogteverschil : lengte) : 10 000  
 
Hierin is hoogteverschil in meter en is lengte het aantal kilometer van de 
beklimming. 
 

3p 19 Bereken de hoogte-index van de beklimming van de Col du Tourmalet vanuit 
Luz-St. Saveur. 
Schrijf hieronder je berekening op. Rond je antwoord af op 1 cijfer achter de 
komma. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Hieronder zie je een grafiek waaruit je de hoogte-index van een beklimming met 
een lengte van 20 kilometer kunt aflezen. 
Er geldt: hoe groter de hoogte-index, hoe moeilijker de beklimming is. 
 
 

0 500 1000 1500 2000 2500
hoogteverschil

hoogte-
index

 (in meter)

32

28

24

20

16

12

8

4

0

beklimming met een lengte van 20 kilometer

 
 

1p 20 Hoeveel meter is het hoogteverschil bij een hoogte-index van 5? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 
 

Als het hoogteverschil 2 keer zo groot wordt, wordt de hoogte-index 4 keer zo groot. 
 

 
 

2p 21 Laat hieronder met een berekening zien dat bij een verdubbeling van het 
hoogteverschil de hoogte-index 4 keer zo groot wordt. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Vijver aanleggen 
 
 
 
 
Martin gaat in zijn tuin een nieuwe vijver 
aanleggen. 
Op de foto zie je dat hij voor de rand 
houten balken gebruikt.  
De 4 houten balken hebben allemaal 
dezelfde afmetingen. 
 
 
 
Hieronder is het bovenaanzicht van de vijver getekend en een tekening van  
één van de houten balken. 
 
 

breedte 0,6 m

vijver

3 m

3 m

0,1 m

0,6 m

       

3 m

0,1 m

0,2 m

 
 
 
Alle balken zijn zo neergelegd dat ze 0,2 meter hoog zijn. 
 

2p 22 Laat met een berekening zien dat de breedte van de vijver 2,2 meter is.  
Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

Pagina: 210Voor 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).



 700045-2-735o 13 lees verder ►►►

Martin gaat de houten balken verven. 
Elk vlak van de 4 houten balken wordt 1 keer geverfd. 
Met 1 bus verf kan Martin 8 m2 verven. 
 

3p 23 Laat hieronder met een berekening zien dat Martin aan 1 bus verf genoeg heeft. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Hoeveel planten je in een vijver kunt plaatsen, hangt af van het aantal m3 water in 
een vijver. 
Daarom berekent Martin hoeveel kubieke meter water er in zijn vijver gaat.  
In de dwarsdoorsnede zie je dat het diepste deel van de vijver 0,9 meter diep is. 
 

 
 

3p 24 Welk getal geeft het aantal m3 water dat in de vijver zit, het best weer? 
Zet hieronder een kruisje achter het juiste getal en leg je antwoord uit. 
 

3,5 m3   

4,4 m3  

5,9 m3  

 
Uitleg: ................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

einde  700045-2-735o* 

0,8 m

1,6 m

0,3 m0,3 m

0,9 m

dwarsdoorsnede van de
breedte van de vijver 2,2 m

3 m

bovenaanzicht

0,3 m

0,3 m

0,3 m0,3 m

1,6 m

diepe
gedeelte
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Examen VMBO-BB 

2006 
 
 
 

tijdvak 1
woensdag 31 mei
9.00 – 10.30 uur

 WISKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.  

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

600013-1-658o 
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DIGITALE FOTOCAMERA 
 
                                                             Aanbieding uit een krant van 19 september 2004 
 

 

Normale prijs 
€ 225,- 
nu met 20% 
korting  

 
 
 
In een krant zag Hans de aanbieding 
die hiernaast staat afgebeeld. 
Hij heeft deze digitale fotocamera 
toen gekocht. 
 
 
 
 
 
 

3p  1  Bereken hoeveel euro hij voor deze fotocamera moest betalen. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
De foto’s worden in de fotocamera op een geheugenkaart opgeslagen. 
Elke foto neemt gemiddeld 860 kilobytes (KB) ruimte in beslag. 
Bij de fotocamera zit standaard een geheugenkaart van 16 megabytes (MB). 
Er geldt: 1 MB = 1024 KB. 
 

3p  2  Laat hieronder met een berekening zien dat er net geen 20 foto’s op de 
geheugenkaart van 16 MB kunnen worden opgeslagen. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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3p  3 Hans besluit een nieuwe geheugenkaart voor zijn fotocamera te kopen. 
Op de nieuwe geheugenkaart moeten minstens 250 foto’s opgeslagen kunnen worden. 
In een advertentie ziet hij de onderstaande mogelijkheden. 
 

     

GEHEUGENKAARTEN

(1 MB = 1024 KB)

  64 MB     € 15,- 
128 MB     € 17,- 
256 MB     € 25,- 
512 MB     € 45,- 

 
 Bereken welke geheugenkaart hij dan in ieder geval moet kopen. 

Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

3p  4 Hans wil via internet 50 foto’s laten afdrukken. 
Voor elke bestelling moeten er administratiekosten betaald worden. 
De foto’s wil hij per post thuis laten bezorgen. 
Hiervoor betaalt hij bezorgkosten. 
Hij kan kiezen uit de volgende aanbieders. 
 

 naam administratie 
kosten 

prijs per 
foto 

bezorgkosten 

 Blokker € 1,20 € 0,25 € 2,50 

 Hema € 0,99 € 0,27 € 3,00 

 Kijkshop € 1,40 € 0,27 € 2,00 

 
Hans heeft uitgerekend dat hij bij de Hema € 17,49 moet betalen. 

 Is de Hema de goedkoopste aanbieder? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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SNACKBARS 
 
Hieronder zie je een gedeelte van een krantenartikel uit 2001. 
 

Aantal snackbars gaat hard achteruit 
 

 van onze redactie 
 
Steeds minder mensen beginnen een nieuwe snackbar of willen 
een bestaande snackbar overnemen. 
Wie net begint moet niet alleen hard werken, goede papieren  
hebben en voor hygiëne en kwaliteit zorgen, maar heeft ook  
minstens 300 000 euro nodig. 
In het diagram hieronder zie je het aantal snackbars per provincie in 
1985 en in 2000. 
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1p  5  In welke provincies is het aantal snackbars in 2000 groter dan in 1985? 

Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

2p  6  Lees uit het diagram hierboven af hoeveel snackbars er in het jaar 2000 in 
Zuid-Holland en Noord-Holland samen waren. 
Laat hieronder zien hoe je aan je antwoord komt. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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2p  7 In het diagram hieronder zie je de bevolkingsdichtheid van elke provincie in het jaar 2000. 
De bevolkingsdichtheid is het aantal inwoners per km2. 
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In het artikel werd ook het volgende beweerd: 
‘Hoe groter de bevolkingsdichtheid van een provincie, hoe meer snackbars er zijn.’ 

 Klopt deze bewering? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

zondag
15%

zaterdag
17%

vrijdag
21%

donderdag
14%

woensdag
13%

dinsdag
11%

maandag
9%

omzet alle snackbars
in Nederland 

 
3p  8 Hiernaast zie je de omzet van alle snackbars in 

Nederland verdeeld over de dagen van de week. 
In totaal zetten alle snackbars per jaar  
1 miljard euro om. 
 

 Bereken hoeveel euro alle snackbars in  
Nederland per jaar op zaterdag en zondag  
samen omzetten. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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BIBLIOTHEEK 
 
 

OPENBARE BIBLIOTHEEK EINDHOVEN

Deze kaart moet bij het lenen van materialen getoond worden.
Bij verlies of diefstal de bibliotheek waarschuwen

ltheekEindhovenBibliotheekEindhovenBibliotheekEinvenBiblio-
theekEindhovenBibliotheekEindhovenBibliotheekEindhovenBibli
otheekEindhovenBibliotheekEindhovenBibliotheekEindhovenBibl
iotheekEindhovenBibliotheekEindhovenBibliotheekEindhovenBib
liotheekEindhovenBibliotheekEindhovenBibliotheekEindhovenBi
bliotheekEindhovenBibliotheekEindhovenBibliotheekEindhovenB
ibliotheekEindhovenBibliotheekEindhovenBibliotheekEindhoven
BibliotheekEindhovenBibliotheekEindhovenBibliotheekEindhove
nBibliotheekEindhovenBibliotheekEindhovenBibliotheekEindhov
enBibliotheekEindhovenBibliotheekEindhovenBibliotheekEindho
venBibliotheekEindhovenBibliotheekEindhovenBibliotheekEindh

BIBLIOTHEEK EINDHOVEN

4 0 0 9 1 8 8 6 5 3 7

 
Corine houdt van lezen en muziek. 
Ze neemt daarom een abonnement op de 
bibliotheek. 
Voor het lenen van boeken kan Corine kiezen 
uit een groot of een klein abonnement. 
 
 
De tarieven van deze 2 abonnementen vind je in de tabel hieronder. 
 

Tarieven abonnementen per jaar 

Groot abonnement                   € 35,− Klein abonnement                     € 27,50  

 
Gratis onbeperkt lenen van boeken. 
  

  
Gratis lenen van 40 boeken per jaar. 
Daarna betaal je € 1,50 per geleend boek. 
  

 
3p  9 Corine denkt dat ze 4 boeken per maand zal lenen. 

 Bereken hoeveel euro Corine dan in totaal per jaar met een klein abonnement moet 
betalen. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
Corine vraagt zich af vanaf welk aantal boeken een groot abonnement goedkoper is. 
Ze maakt hiervoor gebruik van grafieken. 
De grafiek van een groot abonnement is hieronder al getekend. 
 

60
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0

kosten
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aantal boeken
0 10 20 30 40 50 60

groot abonnement
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1p  10  Waarom is de grafiek van een groot abonnement een horizontale lijn? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

3p  11  Teken in het assenstelsel op de vorige bladzijde de grafiek van een klein abonnement. 
Je mag gebruikmaken van de tabel hieronder. 

 

aantal boeken 10 20 30 40 50 60 

kosten (in euro)       

 
2p  12  Hoeveel boeken moet Corine per jaar minstens lenen om met een groot abonnement 

goedkoper uit te zijn? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

3p  13 In de bibliotheek kun je met je abonnement ook andere materialen lenen zoals cd’s en 
dvd’s. 
Je moet dan wel bijbetalen. 
Hieronder zie je een tabel met enkele tarieven. 
 

materiaal termijn tarief boete per dag 
(bij te laat inleveren) 

cd 3 weken € 1,90     € 0,30 

dubbele cd 3 weken € 3,20     € 0,50 

cd-rom / video / dvd 3 weken € 2,70     € 0,50 
 
Corine leende op 8 maart 2006 een cd en een dvd. 
Ze bracht deze cd en dvd op 4 april 2006 terug naar de bibliotheek. 

 Bereken hoeveel euro boete Corine voor de cd en dvd moest betalen. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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NOORDKAAP 
 
N

Noordkaap

Stege

Den Haag

Arboga

Hammerdal

Kemi

Ivalo

Skarsvåg

Nordkjosbotn

Fauske

Trondheim

Elverum

Göteborg

Randböl

 
 
Dirk, Wil, Joris en Jan zijn 4 vrienden van de Shadow Motor Club. 
Ze maakten in 2004 op de motor een tocht van Den Haag naar de Noordkaap en terug. 
De route is in het kaartje hierboven ingetekend. 
De tocht was 6930 kilometer lang en duurde 2 weken. 
 

2p  14  Laat hieronder met een berekening zien dat deze 4 vrienden ieder per dag gemiddeld 
495 kilometer gereden hebben. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

2p  15 De 4 vrienden reden met een gemiddelde snelheid van 55 kilometer per uur. 
 Bereken hoeveel minuten zij ieder gemiddeld per dag op de motor gereden hebben. 

Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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2p  16 Joris had bijgehouden dat zijn motor tijdens de tocht 365 liter benzine verbruikt had. 
De motor van Jan reed gemiddeld 16 kilometer op 1 liter benzine. 

 Heeft de motor van Jan tijdens de tocht meer benzine verbruikt dan de motor 
van Joris? 
Leg hieronder je antwoord met een berekening uit. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

4p  17 Dirk had speciaal voor het eten en drinken zijn aanhanger meegenomen. 
De aanhanger had een laadvermogen van 150 kilogram. 
 

 
 
Per persoon hadden de 4 vrienden gemiddeld 2 kilogram aan eten per dag meegenomen. 
In de overgebleven ruimte werden 108 blikjes frisdrank meegenomen. 
Het gewicht van een blikje frisdrank is gemiddeld 350 gram. 
 

 Controleer met een berekening of het laadvermogen van de aanhanger overschreden 
werd. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

Pagina: 220Voor 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).



 

600013-1-658o 

LOTERIJ  
 
Er is een loterij waarbij je één of meerdere loten kunt kopen met daarop jouw postcode. 
Een notaris kiest willekeurig de postcode waarop de hoofdprijs valt. 
Deze hoofdprijs wordt eerlijk verdeeld over de gekochte loten met de winnende postcode. 
 
Zoals je hieronder kunt zien, viel de prijs van 2,4 miljoen euro op postcode 5505 ND. 

 
 

1p  18 Er zijn in Ve
 Hoeveel

doen? 
Schrijf h

 
..................
 
 
Hoe meer lo
uitbetaald w
Het bedrag 
woordformu
 
 bed
 
Het bedrag 
 

2p  19 De tabel hie
 Vul deze

 

aantal lote

bedrag (in 

 
 
 

Voor alle eindexamens, zie wVoor alle eindexamens, zie w
 

De hoofdprijs is in Veldhoven 

gevallen. 

€ 2,4 miljoen 

op postcode 5505 ND 
10 ga naar de volgende pagina 

ldhoven 20 adressen met de postcode 5505 ND. 
 euro wordt er per lot uitbetaald als alle 20 adressen met 1 lot mee zouden 

ieronder je antwoord op. 

........................................................................................................................... 

ten er zijn met de winnende postcode, hoe lager het bedrag dat per lot 
ordt. 
dat per lot op postcode 5505 ND uitbetaald wordt, kun je met onderstaande 
le berekenen: 

rag = 2 400 000 : aantal loten 

is in euro. 

ronder hoort bij de bovenstaande woordformule. 
 tabel verder in. 

n 6 12 18 24 30 

euro) 400 000  133 333   
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2p  20 Hieronder staan 3 grafieken getekend. 
 
 
bedrag

aantal loten

A

bedrag

aantal loten

B

bedrag

aantal loten

C  
 
 

 Welke grafiek geeft op de juiste manier het verband weer tussen het aantal loten met 
de winnende postcode en het bedrag dat er per lot uitbetaald wordt? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

3p  21 In Veldhoven kregen de winnaars per lot € 160 000,− uitbetaald. 
 Bereken hoeveel loten er met de winnende postcode 5505 ND in Veldhoven verkocht 

waren. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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SPORTDAG 
 
Peter zit op het vmbo van een scholengemeenschap. 
Daar wordt voor de 8 klassen 1A tot en met 1H een sportdag georganiseerd. 
Voor het ochtendprogramma kiest een leerling uit elke kolom 1 sport. 
Zie de tabel hieronder. 
 

sport 1 sport 2 sport 3 sport 4 

 fietsen 

 hardlopen 

 verspringen 

 hoogspringen 

 darten 

 boogschieten 

 kogelstoten 

 discuswerpen 

 
 

2p  22  Hoeveel verschillende combinaties van 4 sporten zijn er mogelijk? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
Voor het ochtendprogramma wordt een schema gemaakt. 
De sportdag begint om 9.00 uur. 
Elk sportonderdeel duurt 45 minuten. 
Dat is inclusief wisseltijd. 
Om 10.30 uur is er een half uur pauze. 
 

3p  23  Maak hieronder het schema voor de klassen 1A tot en met 1H af. 
 

  sport 1 sport 2 sport 3 sport 4 

ronde tijd 
fietsen of 
hardlopen 

verspringen of 
hoogspringen 

darten of 
boogschieten 

kogelstoten of 
discuswerpen 

1  9.00 –  9.45 1A en 1B 1C en 1D 1E en 1F 1G en 1H 

2  9.45 – 10.30 1C en 1D 1E en 1F   

 pauze pauze pauze pauze pauze 

3 11.00 – 11.45 1E en 1F    

4 11.45 – 12.30     
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Elke leerling heeft van de organisatie een kaartje gekregen. 
Hieronder zie je het kaartje van Peter. 
 

 
1p  24  In welke klassen kan Peter zitten? 

Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
 

4p  25 Bij elk sportonderdeel kan een leerling maximaal 20 punten behalen. 
Voor de eerste plaats krijgt de leerling 20 punten. 
Voor de tweede plaats krijgt de leerling 19 punten, enzovoort. 
 
Aan het einde van de ochtend moet het kaartje bij de mentor ingeleverd worden. 
Deze berekent het aantal punten dat een leerling behaald heeft. 
Een leerling krijgt een T-shirt als deze meer dan 35 punten heeft behaald. 

 Heeft Peter voldoende punten behaald om een T-shirt te krijgen? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
 
 

einde 600013-1-646o* 600013-1-658o* 

naam:   
Peter van BurenPeter van BurenPeter van Buren  

tijd   behaalde  

plaats   
aantal punten  

FiFietsenetsen   11 . 00  11 . 00 ––  11 . 45 11 . 45        1515   

HoogspringenHoogspringen      9 . 45    9 . 45 ––  10 . 30 10 . 30  88   

DDartenarten     9 . 00    9 . 00 ––  9 . 45 9 . 45    11   

KogelstotenKogelstoten   11 . 45  11 . 45 ––  12 . 30 12 . 30  2525   
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Examen VMBO-BB 

2006 
 
 
 

 WISKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.  

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 19 juni
9.00 – 10.30 uur

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________
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JACHT OP DE DWERGVINVIS 
 

poolcirkel
IJsland

G.B.

Ierl.

Nl.Nl.NL

Atlantische Oceaan

JACHT DWERGVINVISSEN
Na 14 jaar zijn gisteren IJslandse walvisjagers op weg

gegaan voor hun eerste walvisvangst. 

DE JACHTGEBIEDEN
Drie boten hebben toestemming om samen maximaal 38
dwergvinvissen te vangen binnen speciale vangstzones.

Reykjavik

IsafjordIsafjordIsafjord

Legenda:
verwachte jachtroute

2

3

34

6
4

10 4

2
dit betekent dat in deze
vangstzone maximaal
2 dwergvinvissen
gevangen mogen worden

0 100 200 km

 
 
 

1p  1 Hierboven zie je een afbeelding uit de krant van 18 augustus 2003. 
 In welk jaar vóór 2003 was volgens het artikel de laatste IJslandse walvisvangst? 

Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

1p  2  Hoeveel speciale vangstzones waren er aangewezen? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 

 
............................................................................................................................................. 
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3p  3 In 2003 zwommen 43 000 dwergvinvissen in de wateren rondom IJsland. 
 Bereken hoeveel procent hiervan door de walvisjagers maximaal gevangen mocht 

worden. 
Schrijf hieronder je berekening op. Rond je antwoord af op 2 decimalen. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

DE DWERGVINVIS

- lengte: 7,8 - 9 meter

- gewicht: 5,4 tot 6,8 ton

- levensverwachting: meer dan 20 jaar

mens in verhouding

 
 
 

4p  4 Hierboven zie je een afbeelding met enkele gegevens over de dwergvinvis. 
 Bereken hoeveel keer het gemiddelde gewicht van een dwergvinvis groter is dan het 

gemiddelde gewicht van een mens. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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SPAARLAMPEN 
 
In de manege van Hendrik-Willem 
branden 30 gloeilampen. 
Die zijn vaak aan waardoor de 
energierekening erg hoog is. 
Op een dag ziet Hendrik-Willem  
een advertentie over spaarlampen. 
Zie de afbeelding hiernaast. 
 
Hij vraagt zich af of hij door het gebruik  
van deze spaarlampen geld kan besparen. 
Hij gaat op zoek naar meer informatie en 
vindt onderstaande tabel. 
 

 gloeilamp spaarlamp 

prijs € 1,00 € 10,00 

levensduur 1000 branduren 12 000 branduren 

energiekosten per uur € 0,009 € 0,001667 

vermogen 60 Watt 11 Watt 

 
Iedere lamp in de manege brandt gemiddeld 1000 uur per jaar. 
 

3p  5  Laat hieronder met een berekening zien dat de aanschaf- en energiekosten van de 
30 gloeilampen samen € 300,− per jaar zijn. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
Hendrik-Willem gaat de aanschaf- en energiekosten van 30 spaarlampen over een 
periode van 12 jaar berekenen. 
Hij gebruikt hiervoor de volgende woordformule: 
 
  kosten = 300 + 50 × tijd 
 
Hierin zijn de kosten in euro en is de tijd in jaren. 
 

2p  6 De tabel hieronder hoort bij de bovenstaande woordformule. 
 Vul in deze tabel de 4 ontbrekende getallen in. 

 

tijd (in jaren) 0 1 2 3 4 5 6 

kosten (in euro) 300 350   500   
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In het assenstelsel hieronder is de grafiek getekend die hoort bij de aanschaf- en 
energiekosten van 30 gloeilampen. 
 

0 1 2 3 4 5 6 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

kosten 
(in euro) 

tijd (in jaren)  
 

2p  7  Teken in het assenstelsel hierboven de grafiek die hoort bij de tabel van vraag 6. 
 

3p  8 Hendrik-Willem denkt de in aanschaf duurdere spaarlampen in minder dan 18 maanden 
terug verdiend te hebben. 

 Heeft Hendrik-Willem gelijk? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

3p  9  Bereken hoeveel euro Hendrik-Willem na 12 jaar bespaard heeft door voor 
spaarlampen te kiezen. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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DE HITKRANT 
 
 
 
 
 
 
De Hitkrant is een muziekblad dat wekelijks verschijnt. 
In elk nummer staan interviews, reportages en 
songteksten. 
Verder zit er in elk nummer een poster. 
 
 
De prijs van een los nummer is € 1,95. 
De prijs van een halfjaarabonnement is € 43,75. 
 
 
 
 

3p  10 Michelle koopt gemiddeld 3 keer per maand een Hitkrant. 
 Bereken of Michelle met een halfjaarabonnement goedkoper uit is. 

Schrijf hieronder je berekening op. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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In een Hitkrant ziet Michelle de onderstaande advertentie staan. 
 

A A N B I E D I N G
word ABONNEE van de Hitkrant

en neem die vette korting

een halfjaarabonnement van:

€ 43,75
voor:

€ 37,25
bijna 15%
voordeel

 
 
 

2p  11  Hoeveel losse nummers moet Michelle in een half jaar minimaal kopen om met 
bovenstaande aanbieding goedkoper uit te zijn? 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

3p  12  Controleer met een berekening of deze aanbieding inderdaad bijna 15% voordeel 
oplevert. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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REMWEG 
 
De afstand die een auto tijdens het remmen aflegt, heet de remweg. 
De lengte van de remweg hangt onder andere af van de snelheid van de auto. 
Met de onderstaande woordformule kun je de remweg op een droog wegdek berekenen 
als je de snelheid weet. 
 
  remweg = 0,006 × snelheid × snelheid 
 
Hierin is de remweg in meter en de snelheid in kilometer per uur. 
 

2p  13  Laat hieronder met een berekening zien dat bij een snelheid van 30 kilometer per uur 
de remweg 5,4 meter is.  

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

3p  14 Monica beweert: “Als de snelheid van de auto 2 keer zo groot wordt, wordt de remweg 
2 keer zo lang.” 

 Heeft Monica gelijk? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
Als het wegdek nat is, wordt de remweg langer. 
Hieronder zie je de grafieken A en B. 
Eén grafiek hoort bij de remweg op een droog wegdek. 
De andere grafiek hoort bij de remweg op een nat wegdek. 
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remweg
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snelheid (in km/u)

grafiek Agrafiek Agrafiek A

grafiek Agrafiek Agrafiek B
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2p  15  Welke grafiek, A of B, hoort bij een remweg op een nat wegdek? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
De remweg op een nat wegdek kun je met de volgende woordformule berekenen: 
 
  remweg = 0,009 × snelheid × snelheid 
 
Hierin is de remweg in meter en de snelheid in kilometer per uur. 
 

3p  16 Op een nat wegdek is de remweg langer dan op een droog wegdek. 
Hoeveel meter is dit verschil bij 50 kilometer per uur? 

 Leg hieronder je antwoord uit. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  17 Binnen een 30 km-zone mag je niet harder rijden dan 30 kilometer per uur. 
Hier gebeurde op een nat wegdek een ongeluk. 
Na dit ongeluk zag een politieagent een remspoor op het wegdek. 
Na meting bleek dat de remweg 9 meter was. 
De politieagent concludeerde hieruit dat er te hard gereden was. 

 Had de politieagent gelijk? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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M&M’S 
 
 
 
Zakjes M&M’s worden in een fabriek gevuld. 
Het gewicht van een zakje M&M’s hoort 45 gram te zijn.
Regelmatig worden willekeurig 15 zakjes M&M’s 
uitgekozen. 
Het gewicht van elk van deze 15 zakjes wordt dan 
gecontroleerd. 
De resultaten van een controle worden onder andere in 
een staafdiagram verwerkt. 
Hieronder vind je de resultaten van controle 040210. 

 
 
 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

4

3

2

1

0

aantal
zakjes
M&M’s

gewicht (in gram)

controle 040210

 
 
Na elke controle moeten de resultaten aan 3 voorwaarden voldoen. 
De eerste voorwaarde is dat het verschil tussen het grootste en het kleinste gewicht niet 
meer dan 12 gram mag zijn. 
 

1p  18  Voldoet controle 040210 aan de eerste voorwaarde? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
De tweede voorwaarde is dat het gemiddelde gewicht tussen de 43,5 en 46,5 gram moet 
liggen. 
 

3p  19  Voldoet controle 040210 aan de tweede voorwaarde? 
Leg hieronder je antwoord met een berekening uit. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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Het gewicht van een zakje M&M’s hoort 45 gram te zijn. 
Zakjes M&M’s waarvan het gewicht meer dan 10% hiervan afwijkt, zijn niet goed gevuld. 
 

4p  20  Hoeveel zakjes M&M’s zijn bij controle 040210 niet goed gevuld? 
 Leg hieronder je antwoord uit. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
Bij de derde voorwaarde moet meer dan de helft van de 15 zakjes bij een controle goed 
gevuld zijn. 
Voldoet de controle niet aan 1 of meer van de 3 eerdergenoemde voorwaarden dan moet 
de vulmachine opnieuw afgesteld worden. 
 

3p  21 De resultaten van een andere controle van 15 zakjes M&M’s vind je hieronder. 
 

controle 041218

1) verschil grootste en
    kleinste gewicht:

conclusie: 
afstellen vulmachine

50
47
42

45
46
47

50
43
45

3

ja

49
48
46

50
49
42

2) gemiddelde gewicht
    van de 15 zakjes:

3) aantal zakjes dat niet
    goed gevuld is:

nee

 
 
De conclusie van de controleur luidt dat de vulmachine opnieuw afgesteld moet worden. 

 Heeft de controleur de juiste conclusie getrokken? 
Leg hieronder je antwoord uit.  

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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REIS NAAR MARS 
 
Eric en Josee lezen het volgende bericht in een tijdschrift. 
 
 
 

Op 4 januari 2004 landde het 
ruimtevaartuig Rover Spirit op Mars. 
 
Over de reis van 250 miljoen kilometer had 
de Rover Spirit precies 26 weken gedaan. 
 
 

 
 
 
Eric pakt zijn rekenmachine en na enige tijd zegt hij: 
“Dan had die Rover Spirit een snelheid van ongeveer 57 200 kilometer per uur.” 
 

3p  22  Laat hieronder met een berekening zien dat Eric gelijk heeft. 
 

............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

3p  23 Josee zegt: “Mijn scooter kan maar 40 kilometer per uur. 
Hoe lang zou ik dan naar Mars onderweg zijn?” 

 Bereken hoeveel jaren Josee met haar scooter naar Mars onderweg zou zijn. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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Eric gaat op zoek naar meer gegevens over Mars. 
Op internet vindt hij een artikel over Mars. 
Hieronder vind je een gedeelte uit dit artikel. 
 
 

 
Hoe groot is Mars? 
 
Een stuk kleiner dan de Aarde. 
Je kunt je de Aarde voorstellen als  
een munt van 2 euro.  
Mars is dan een munt van 1 eurocent. 
 
 

 
 

2p  24 Eric pakt een munt van 2 euro en een munt van 1 eurocent. 
Om allebei de munten legt hij een touwtje. 
Zie de tekening hieronder. 
 

touwtje 

 
 
Eric meet de lengte van het touwtje om de munt van 2 euro. 
De lengte van dit touwtje is 1½ keer zo groot als de lengte van het touwtje om de 
munt van 1 eurocent. 
In werkelijkheid is deze lengte bij de Aarde 40 077 kilometer. 

 Bereken hoeveel kilometer deze lengte bij Mars is. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
 

einde  einde  600051-2-658o* 
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Examen VMBO-BB 

2005 
 
 
 

 WISKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 31 mei

11.30 – 13.00 uur
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VAKANTIEBAANTJE 
 
Gerben is 17 jaar en heeft een vakantiebaantje. 
Zijn baas betaalt hem € 2,80 per uur uit. 
 

1p  1 In de eerste vakantieweek werkt hij 20 uur. 
 Hoeveel euro krijgt hij aan het einde van deze week uitbetaald? 

 Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
 

2p  2 Het bedrag dat Gerben uitbetaald krijgt als hij een aantal uren gewerkt heeft, kun je met 
een woordformule berekenen. 

 Schrijf hieronder die woordformule op. 
 
bedrag = ...........................................................................................................................  
 
 

2p  3 Gerben wil graag een DVD-recorder kopen. 
Deze kost € 295,−. 

 Bereken hoeveel uren Gerben minimaal moet werken om dit bedrag bij elkaar te 
krijgen. 
Schrijf hieronder je berekening op. Rond je antwoord af op een geheel getal. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

4p  4 Ruben is een vriend van Gerben. 
Hij wast auto’s en krijgt € 4,50 per gewassen auto. 
Hij doet 1,5 uur over het wassen van 1 auto. 
 
Ruben wil ook een DVD-recorder van € 295,− kopen. 

 Wie, Gerben of Ruben, moet de minste uren werken om de DVD-recorder bij elkaar te 
verdienen? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  

Pagina: 240Voor 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).



 

500010-1-646o 4 ga naar de volgende pagina 

VOETBALVELD 
 
Hieronder zie je een tekening van een voetbalveld. 
De afmetingen van dit voetbalveld zijn 105 meter bij 60 meter. 
 

 
 

1p  5  Hoeveel m2 is de oppervlakte van dit voetbalveld?  
Schrijf hieronder je antwoord op. 

 
..........................................................................................................................................  
 

4p  6 Met kalk worden de lijnen op dit veld getrokken. 
De terreinknecht moet de middenlijn en de middencirkel nog trekken. 
 
De omtrek van de middencirkel kun je met de volgende woordformule berekenen: 
 
  omtrek = 3,14 × diameter 
 

 Bereken hoeveel meter kalklijn de terreinknecht nog moet trekken. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  

105 m

60 m

18 m

middenlijn

middencirkel
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2p  7 Om dit veld te verlichten, staan er 4 lichtmasten langs het veld. 

In elke lichtmast zitten 6 lampen. 
Elke lamp heeft een vermogen van 1800 watt. 

 Bereken hoeveel kilowatt het totale vermogen van de 4 lichtmasten is. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
...................................................................................................................  
 
...................................................................................................................  
 
...................................................................................................................  
 

2p  8 Supporters komen naar voetbalwedstrijden of trainingen kijken. 
In de tekening hieronder zie je de plaats van een supporter op de tribune getekend. 
Het gebied dat iemand kan zien zonder zijn hoofd te draaien, wordt bepaald door zijn  
kijkhoek. 
De supporter op de tribune heeft een kijkhoek van 110°. 

 Laat in de tekening hieronder zien dat deze supporter het gehele veld niet in 1 keer 
kan overzien. 

 
 

 
 
 

4p  9 De tekening van het voetbalveld hierboven is op schaal getekend. 
 Laat hieronder zien dat de schaal van deze tekening 1 : 1500 is. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  

tribune

supportersupportersupporter

105 m

60 m
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MOBIELE TELEFOON 
 
Nadine heeft een mobiele telefoon. 
Ze maakt gebruik van Tele2 Mobiel. 
In de onderstaande tabel staan de bijbehorende tarieven. 
 
 

 
 

 
 
 

 
   piek: maandag t/m vrijdag 08.00 uur – 19.00 uur 
   dal: maandag t/m vrijdag 19.00 uur – 08.00 uur + weekend 
 
 

1p  10  Hoeveel cent is volgens de tabel het verschil in de belkosten per minuut tussen het 
piek- en het daltarief? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
 

3p  11 In het weekend belt Nadine 5 minuten met haar vriendin Natasja. 
 Bereken hoeveel euro dit gesprek kost. 

Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  

belkosten per minuut 
aanbieder & pakketnaam starttarief 

per gesprek piek dal 

Tele2 Mobiel € 0,05 € 0,39 € 0,15 
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4p  12 Op woensdag belt Nadine om 18.45 uur haar vriendin Natasja weer op. 
Ze kan nog voor € 6,65 bellen. 

 Bereken hoeveel minuten Nadine vanaf 18.45 uur met Natasja kan bellen. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

 
 

3p  13 Nadine wil een andere mobiele telefoon kopen. 
Ze maakt gebruik van de aanbieding die hierboven staat afgebeeld. 

 Bereken hoeveel procent korting Nadine bij de aankoop van haar mobiele telefoon 
krijgt. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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DRAAIMOLEN 
 
 
 
Iris gaat met haar jongere zusje Anne naar 
de kermis. 
Op de kermis staat een draaimolen. 
Een deel van deze draaimolen zie je op de 
foto hiernaast. 
Hieronder zie je een tekening van de vloer 
van de draaimolen met de middenpilaar. 
 
  

 
 

2p  14 Anne zit op de scooter in de draaimolen. 
Iris staat naast de draaimolen te wachten (zie tekening). 
Vanaf deze plaats kan ze Anne niet zien. 

 Kleur of arceer in de tekening hierboven het gebied van de draaimolen dat Iris niet 
kan zien. 

 
2p  15 De vloer van de draaimolen is symmetrisch. 

In de tekening hieronder zijn al 4 symmetrie-assen getekend.  
 Teken hieronder 3 andere symmetrie-assen in de tekening. 

 

middenpilaar

Iris

Anne

symmetrie-as symmetrie-as

symmetrie-as

symmetrie-as
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Door veelvuldig gebruik is de vloer van de 
draaimolen (het witte gebied) glad 
geworden. 
De eigenaar van de draaimolen laat de 
vloer met een nieuwe anti-sliplaag 
bekleden. 
Om deze anti-sliplaag te kunnen bestellen, 
moet hij weten hoe groot de oppervlakte 
van de vloer is. 
 
 
 

4p  16 In de tekening hierboven zijn enkele maten van de vloer aangegeven.  
Op de plaats van de middenpilaar komt geen anti-sliplaag. 

 Laat hieronder met een berekening zien dat de oppervlakte van het witte gebied 
57,7 m2 is. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

4p  17 In verband met afval bij het op maat snijden, wordt er 15% extra besteld. 
 Bereken hoeveel m2 anti-sliplaag de eigenaar van de draaimolen in totaal moet 

bestellen. 
Schrijf hieronder je berekening op. Rond je antwoord af op een geheel getal. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

4,5 m

2,4 m

oppervlakte
cirkel 7,1 m2
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DISKMAN 
 
Mira luistert elke dag naar haar diskman. 
Ze zet het geluid graag hard. 
Op school leert zij dat lang luisteren naar hard geluid op den duur een gehoor-
beschadiging kan opleveren. 
In de grafiek hieronder kun je aflezen dat er al een kans is op gehoorbeschadiging als er 
gemiddeld 4 uur per dag geluisterd wordt naar geluid met een sterkte van 83 decibel (dB). 
Bij geluiden die harder zijn dan 83 dB moet je nog eerder oppassen. 
 

 
 

2p  18  Vul met behulp van de bovenstaande grafiek de tabel hieronder in. 
 

geluidssterkte (in dB) 80 83 86 89 92 

tijd (in uren)  4   0,5 

 
2p  19 Mira neemt haar diskman mee naar school. 

Ze zet het volume even hard als altijd. 
Ze meet dan een geluidssterkte van 85 dB. 

 Heeft Mira kans op een gehoorbeschadiging als ze elke dag gemiddeld 3 uur naar 
haar diskman luistert met een sterkte van 85 dB? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  

0 80 82 84 86 88 90 92 94 96

geluidssterkte (in dB)
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6

5
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3
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1

0

tijd
(in uren)
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2p  20 Een klasgenoot van Mira heeft zijn diskman zo hard mogelijk staan. 
De geluidssterkte is dan 95 dB. 

 Hoeveel minuten kan hij hier per dag naar luisteren zonder dat er kans is op een 
gehoorbeschadiging? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  21 Bij de grafiek hiernaast hoort de volgende zin: 
 
 

Als de geluidssterkte afneemt van 92 naar 83 dB 
wordt de tijd die je kunt luisteren 

zonder dat er kans is op een gehoorbeschadiging 
8 keer zo lang 

 
 

 Laat hieronder met een berekening zien dat de bovenstaande zin klopt. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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MADURODAM 
 
 
 
 
 
 
Madurodam is het kleinste stadje van Nederland. 
Alles wat daar staat is nagebouwd op schaal 1 : 25.  
Zie de foto hiernaast. 
 
 
 
 
 
 
Een onderdeel van Madurodam is een schaalmodel van de luchthaven Schiphol. 
Zie de foto hieronder. 

 
2p  22 Een vliegtuig is in werkelijkheid 75 meter lang. 

Dit vliegtuig is nagebouwd en staat in Madurodam. 
 Bereken hoeveel meter de lengte van het nagebouwde vliegtuig is. 

Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  23 De oppervlakte van het schaalmodel van de luchthaven Schiphol is 6,4% van de totale 
oppervlakte van Madurodam. 
De totale oppervlakte van Madurodam is 17 969 m2. 

 Bereken hoeveel m2 de oppervlakte van het schaalmodel van de luchthaven  
Schiphol is. 
Schrijf hieronder je berekening op. Rond je antwoord af op een geheel getal. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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In het schaalmodel van de luchthaven Schiphol staan 15 000 koffers.  
Deze koffers hebben de vorm van een balk. 
Alle koffers zijn even groot en zijn gemaakt van kunststof. 
In de tekening hieronder zie je de afmetingen van zo’n koffer. 
 

 
4p  24  Bereken hoeveel cm3 kunststof er voor alle koffers samen gebruikt is.  

Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  25  
 
De koffers worden gesneden uit kunststof 
platen met een dikte van 0,8 cm. 
De lengte van deze platen is 250 cm en 
de breedte is 120 cm. 
 
 
De koffers kunnen op verschillende 
manieren uit deze platen gesneden 
worden. 
Hiernaast zie je twee mogelijke 
manieren. 
 

 
 

 Op welke manier, A of B, kun je de meeste koffers uit 1 plaat snijden? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  

2 cm

3 cm

0,8 cm

einde 

manier A

2 cm

3 cm

120 cm

250 cm

manier B

3 cm
2 cm

120 cm

250 cm
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Examen VMBO-BB 

2005 
 
 

 WISKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 20 juni
9.00 – 10.30 uur
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AUTOKOSTEN 
 
Mevrouw Jansen wil een nieuwe auto kopen. 
Ze twijfelt tussen een Mazda 6, 2.0i of een Nissan Primera 2.2 dCi. 
De Mazda 6, 2.0i is een auto met een benzinemotor. 
De Nissan Primera 2.2 dCi heeft een dieselmotor. 
In aanschaf zijn beide auto’s even duur. 
In de tabel hieronder zie je dat er wel veel verschil is in wegenbelasting.  
 

wegenbelasting voor personenauto’s 
per jaar 

 gewicht in kg  benzine  diesel 
  1151 − 1250   € 404,−   €   828,− 
  1251 − 1350   € 468,−   €   928,− 
  1351 − 1450   € 476,−   € 1028,− 

 
1p  1 De Mazda 6, 2.0i weegt 1250 kg en de Nissan Primera 2.2 dCi weegt 1399 kg. 

 Laat hieronder met een berekening zien dat het verschil in wegenbelasting tussen 
deze twee auto’s € 624,− bedraagt. 
 

..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

2p  2 De Mazda 6, 2.0i verbruikt gemiddeld 1 liter benzine per 11,8 kilometer. 
Per jaar rijdt mevrouw Jansen 30 000 kilometer. 

 Laat hieronder met een berekening zien dat de Mazda 6, 2.0i per jaar ongeveer 
2543 liter benzine verbruikt. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

2p  3 De prijs voor 1 liter benzine is € 1,18. 
 Bereken hoeveel euro de benzinekosten per jaar voor mevrouw Jansen met de 

Mazda 6, 2.0i zijn. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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4p  4 In de tabel hieronder zie je enkele gegevens van de Mazda 6, 2.0i en de 
Nissan Primera 2.2 dCi. 
 

omschrijving Mazda 6, 2.0i Nissan Primera 2.2 dCi 
verbruik 1 liter per 11,8 kilometer 1 liter per 16,4 kilometer 
prijs per liter € 1,18 € 0,78 
CO2-emissie 203 gram per kilometer 168 gram per kilometer 

 
 Bereken bij welke auto de kosten voor wegenbelasting en brandstof samen per jaar 

voor mevrouw Jansen het laagste zijn. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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DE ACHTBAAN 
 
 
 
 
 
Op de foto hiernaast zie je een gedeelte van een achtbaan. 
Hieronder staat een overzichtstekening van deze achtbaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

C

D E

 
 

3p  5 In een karretje word je aan het begin van een rit in de achtbaan omhoog getrokken. 
In de overzichtstekening en de onderstaande tekening is dit van A naar C. 
 

A B

C

 
 
De schaal van bovenstaande tekening is 1 : 1000.  

 Hoeveel meter is BC in werkelijkheid? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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3p  6 Als je in het karretje boven bent, ga je heel snel naar beneden. 
Daarna ga je door 2 loopings. 
In de tekening hieronder zie je een schets van deze situatie. 
 

looping

D E

9 m 20 m 9 m  
 
De afstand van D, door de 2 loopings, naar E is 150 meter. 

 Bereken hoeveel meter de lengte van 1 looping is. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  7 Je wilt nog een rit in de achtbaan maken. 
Je gaat naar de ingang van de achtbaan. 
Je moet 15 minuten wachten voordat je aan de beurt bent. 
Per rit worden 30 mensen vervoerd. 
Er zijn 40 ritten per uur. 

 Bereken hoeveel mensen er minimaal voor je in de rij staan. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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SPONSORLOOP 
 
 
 
 
José en Wendy deden mee aan een sponsorloop 
voor een goed doel. 
Ze hadden beiden de sponsorloop helemaal 
uitgelopen. 
 

 
 
In de grafiek hieronder zie je hoe José de sponsorloop liep. 
 

0 10 20 30 40 50 60 70
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(in km)

 
 

1p  8  Hoeveel kilometer had José na 15 minuten afgelegd? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 

 
..........................................................................................................................................  
 

2p  9 Per gelopen kilometer kreeg José € 1,50 voor het goede doel. 
 Hoeveel euro verdiende José voor het goede doel? 

Leg hieronder je antwoord uit. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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In de onderstaande tabel zie je hoe Wendy de sponsorloop liep. 
 

tijd (in min) 10 20 30 40 50 60 65 

afstand (in km) 1 2,1 3,6 6 8,2 9,4 10 

 
3p  10  Teken de grafiek van Wendy in het assenstelsel boven vraag 8. 

 
1p  11  Na hoeveel minuten haalde Wendy José in? 

Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  12 De sponsorloop was een klassenactiviteit. 
José en Wendy verdienden samen € 32,− voor het goede doel. 
Dit was 8% van de totale opbrengst van de gehele klas. 

 Bereken hoeveel euro de gehele klas voor het goede doel verdiend heeft. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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VERKEER 
 
De politie controleert het weggedrag van verkeersdeelnemers. 
Hieronder vind je een lijst met boetes voor overtredingen van bromfietsers op de weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  13 Binnen de bebouwde kom mag je 30 km/uur rijden. 
Je rijdt met je brommer 49 km/uur. 

 Hoeveel euro moet je betalen als de politie je hiervoor bekeurt? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  14 Je rijdt zonder helm met je brommer 14 km/uur te hard door het rode licht. 
Je wordt aangehouden en krijgt een boete voor deze overtredingen.  

 Laat hieronder met een berekening zien dat je een boete van € 114,− krijgt. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  

Snelheid: 
Het overtreden van de maximumsnelheid kost: 
 
Overschrijding t/m 10 km/uur  €   28,− 
Overschrijding 11 t/m 15 km/uur €   40,− 
Overschrijding 16 t/m 20 km/uur €   63,− 
Overschrijding 21 t/m 25 km/uur €   92,− 
Overschrijding 26 t/m 30 km/uur € 115,− 
 
Door rood licht rijden:  
Voor bromfietsen   €   34,− 
 
Niet dragen van de helm: 
Voor de bestuurder   €   40,− 
Voor de passagier   €   40,− 
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Je leent € 114,− om de boete te betalen. 
Om dit geld terug te betalen, ga je vakken vullen bij een supermarkt. 
Per week betaal je € 6,− terug. 
 

3p  15  Lukt het om de € 114,− binnen 3 maanden terug te betalen? 
Leg hieronder je antwoord met een berekening uit. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  16 Het bedrag dat je na een aantal weken nog terug moet betalen, kun je met de volgende 
woordformule berekenen: 
 
 bedrag = 114 − 6 × aantal weken 
 
Hierbij is bedrag het nog terug te betalen bedrag in euro. 
 

 Bereken hoeveel euro het bedrag is dat je na 8 weken nog terug moet betalen. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  17 Hieronder zijn 4 grafieken getekend. 
 

aantal weken

bedrag

114

A

aantal weken

bedrag

114

B

bedrag

aantal
weken

aantal
weken

114 114

C

bedrag

D  
 

 Welke grafiek hoort bij de woordformule van vraag 16? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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KAMPEREN 
 

 
Hieronder zie je een plattegrond van de camping. 
De camping bestaat uit velden, die aangegeven zijn met een letter. 
Op elk veld is een aantal kampeerplaatsen. 
Deze worden aangegeven met een nummer. 

E

F G

HD

C

B

A

schaal 1 : 2500

I

bos

bos

bos

kinderboerderij

R

K

1

2

3

4

567
8

9

10

11

12

13 14 15

16

17

18

19

202122
23

24

25

26

27

28

29

30 31 32 33

58

41
43

44

45

46

47

48

49

50 51 52 53 54 55

646566676869

70

71

72 73 74 75 76 77

78

79

80

81

82 83 84 85 86 87

104105106107108109

94

95

96 97 98 99 100 101

102

103

158159160161162163110111112113114115

116

117

118

119

120 121 122 123

124

125

126

127 128

130 129

131

132

133 134 135 136

137

138

139

140

141 143

144

145

146

147

148 149 150 151

152

153

154

155

156

157

88

89

9091929393a

56

42

59

HC2 HC1

HC4

HC3

Legenda:

K = kampwinkel en receptie

R = recreatiegebouw

T = toiletgebouw

T

 
 

1p  18 Jos en Peter willen een kampeerplaats op veld D. 
Op dit veld zijn 4 plaatsen al bezet. 

 Uit hoeveel plaatsen kunnen Jos en Peter nog kiezen? 
Schrijf hieronder je antwoord op. 

 
..........................................................................................................................................  

 
 
 
Jos en Peter gaan samen kamperen. 
Ze rijden ieder op hun fiets naar de 
camping. 
Op de camping slapen ze in één tent. 
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4p  19 Jos en Peter kiezen kampeerplaats nummer 70. 
De schaal van de plattegrond hiernaast is 1 : 2500. 

 Hoeveel m2 is de werkelijke oppervlakte van deze kampeerplaats? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
Bij de ingang van de camping hangt de onderstaande prijslijst. 
 

    Prijzen per nacht 
 
   kampeerder € 4,00 
   tent € 3,00 
   fiets € 1,50 
   auto    € 2,50 

 
4p  20  Bereken hoeveel euro Jos en Peter samen per nacht moeten betalen. 

Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  21 De zus van Jos komt ook enkele dagen naar deze camping. 
Jos heeft uitgerekend dat zij € 38,− voor de overnachtingen moet betalen. 
De zus van Jos is lid van de ANWB en hoeft daarom maar € 32,30 te betalen. 

 Bereken hoeveel procent korting de zus van Jos krijgt. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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VERPAKKINGSDOOS 
 
 
 
 
 
Annet heeft 3 glazen kubussen. 
De ribben van deze kubussen zijn 8 cm. 
 
 
 
 
 
 
 

1p  22  Laat hieronder met een berekening zien dat de inhoud van 1 glazen kubus 512 cm3 is. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

4p  23 Annet verpakt de 3 kubussen in een kartonnen doos. 
Bij deze vraag hoef je geen rekening te houden met de dikte van het karton. 
De doos is 25 cm lang, 15 cm breed en 10 cm hoog. 
Ze wil de kubussen tegen breken beschermen. 
Daarom vult ze de lege ruimte rondom de kubussen met piepschuim bolletjes. 

 Bereken hoeveel cm3 ze met piepschuim bolletjes moet vullen. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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4p  24 Annet versiert de doos door er een lint op te plakken. 
In de tekening hieronder zie je hoe ze dat gedaan heeft. 
Het lint gaat precies door het midden van een ribbe. 
Je hoeft geen rekening te houden met de breedte van het lint. 
 

A

D

B

C

GH

E F

10 cm

25 cm

15 cm

 
 
 
Hieronder staat een uitslag van de doos op schaal 1 : 5 getekend. 
Een gedeelte van het lint is in de uitslag van de doos al getekend. 

 Teken hieronder in de uitslag van de doos de rest van het lint. 
 
 

A

A B

D C

E

D H

F

G

B

C

A

D

schaal 1 : 5
 

 
 
 

500040-2-646o* einde 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
 
 
 

 WISKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 26 mei
11.30 – 13.00 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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HET WEER IN 2001 
 

 
In 2001 is gemeten hoeveel uren de zon elke maand in De Bilt heeft geschenen. 
Deze metingen staan in de tabel hieronder. 
 

maand 
aantal uren zon  

per maand in 2001 
januari 72 
februari 91 
maart 63 
april 115 
mei 277 
juni 203 
juli 216 
augustus 196 
september 113 
oktober 119 
november 63 
december 65 
totaal 1593 

 
1p  1  Hoeveel uren heeft de zon in de eerste 4 maanden samen geschenen? 

 Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  2  In welke 3 maanden heeft de zon het minst geschenen? 
 Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  3  Bereken hoeveel uren de zon gemiddeld per maand heeft geschenen. 
 Schrijf hieronder je berekening op. Rond je antwoord af op een geheel getal. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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4p  4 Hieronder staat de lijngrafiek van het aantal uren zon per maand in 2000. 
 Teken de lijngrafiek van het aantal uren zon per maand in 2001 erbij. 

 

 
 

2p  5  In welke maanden heeft de zon in 2001 meer geschenen dan in 2000? 
 Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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BREEDBEELD TELEVISIE 
 

Anita Vermeer wil een breedbeeld televisie aanschaffen. 
 

 
Ze heeft de keuze uit de volgende merken: 
 Philips  €    907,56 
 Sony  €  1134,45 
 Panasonic €  1315,96 
 JVC  €    862,18 
 

2p  6  Bereken hoeveel euro het prijsverschil is tussen de duurste en de goedkoopste 
televisie. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  

 
..........................................................................................................................................  

 
2p  7 Hieronder zie je testresultaten van deze 4 breedbeeld televisies. 
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ee
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Philips  + + + ++  + + goed 

Sony  +  + ++ + − + goed 

Panasonic  + ++  + +/++ + + goed 

JVC  + +  ++ +   redelijk/goed 
 
            ++ zeer goed 
             + goed 
              redelijk 
             − slecht 
            − − zeer slecht 

 
Deze testresultaten gebruikt Anita Vermeer om een keuze te maken. 
Ze wil een televisietoestel waarvan het testoordeel en het geluid goed zijn. 

 Uit welke toestellen kan ze kiezen? 
 Schrijf hieronder je antwoord op. 

 
..........................................................................................................................................  

 
..........................................................................................................................................  
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4p  8 In een winkel ziet Anita Vermeer de volgende aanbieding: 
 

 
 

 Bereken hoeveel euro de nieuwe prijs van deze Sony breedbeeld televisie is. 
 Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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VAKANTIE 
 
Hanna en Conny gaan 8 dagen op vakantie naar Spanje. 
Bij een reisbureau zien ze de volgende aanbieding: 
 

 
 

3p  9 Hanna en Conny geven samen per dag € 25,− aan drankjes uit. 
 Laat hieronder zien dat de reis plus drankjes € 750,− kost. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

3p  10 Hanna en Conny berekenen aan het einde van iedere dag hoeveel euro ze in totaal aan 
de reis plus de drankjes uitgegeven hebben. 

 Vul de bedragen in de tabel hieronder in. 
 

aantal 
vakantiedagen 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

kosten in euro 550        750 

 
 

3p  11  Maak hieronder een woordformule die bij deze tabel hoort. 
 
kosten = ...........................................................................................................................  
 

8 dagen voor

2 personen

inbegrepen:

vliegreis
overnachtingen
alle maaltijden

(dranken niet inbegrepen)

S
p
a
n
je

5
5
0
 e

u
ro

Spanje
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3p  12  Teken in het assenstelsel hieronder de grafiek die bij de tabel van vraag 10 hoort. 
 

 
 

2p  13 Het reisbureau heeft nog een aanbieding. 
Hierbij hoeven de drankjes niet extra betaald te worden. 
 

 
 Teken de grafiek van deze aanbieding in het assenstelsel van vraag 12. 

 
 

2p  14  Welke aanbieding kunnen Hanna en Conny voor een vakantie van 8 dagen het beste 
nemen? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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AMSTEL GOLD RACE 
 
 

 

 
 
28 april 2002 
Start: Markt, Maastricht 
10.15 uur 

 
 

3p  15 Op 28 april 2002 werd de ‘Amstel Gold Race’ gereden. 
Dit is een wielerwedstrijd. 
In de tabel hieronder staat aangegeven op welke tijdstippen de winnaar door de 
verschillende plaatsen kwam. 
 

 
Tijd Plaats Tijd Plaats Tijd Plaats 
10.15 Maastricht: Markt 12.45 Epen 15.30 Gulpen 
10.39 Beek 12.47 Camering 15.46 Eckelrade 
11.06 Valkenburg 13.03 Vaals 16.07 Sibbe 
11.33 Oud Valkenburg 13.40 Mechelen 16.12 Valkenburg 
11.35 Valkenburg 14.22 Valkenburg 16.17 Houthem 
11.37 Sibbe 14.24 Sibbe 16.29 Bemelen 
11.56 Maastricht: Markt 14.28 Valkenburg 16.31 Cadier en Keer 
12.06 Eckelrade 14.42 Maastricht 16.36 Maastricht 
12.36 Mechelen 15.04 Eckelrade 16.42 Finish Maastricht 
 

 Op welke tijdstippen kwam de winnaar door Sibbe? 
 Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  16 Om 16.17 uur kwam de winnaar door Houthem. 
 Bereken hoeveel minuten hij volgens de tabel daarna nog gefietst heeft. 

 Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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3p  17 De laatste renner kwam 35 minuten later bij de finish aan dan de winnaar. 
 Bereken hoe laat de laatste renner bij de finish aankwam. 

 Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  18 De afstand van de start tot aan de finish is 254 kilometer. 
Karsten Kroon fietste over deze afstand 7 uur. 
 Bereken hoeveel kilometer Karsten Kroon gemiddeld per uur fietste. 

 Schrijf hieronder je berekening op. Rond je antwoord af op 1 cijfer achter de komma. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  19 Na afloop bleek dat 36 van de 195 renners ruim 11 minuten na de winnaar finishten. 
 Bereken hoeveel procent ruim 11 minuten na de winnaar finishte. 

 Schrijf hieronder je berekening op. Rond je antwoord af op een geheel getal. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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TOP 40 
 
 
Petra is dol op muziek. 
Elke week luistert ze naar de top 40. 
Hieronder zie je de top 40 van 14 oktober 2002. 
 

 
 

 
2p  20 Er zijn songs die voor het eerst in deze top 40 staan. 

 Schrijf van deze songs de plaatsnummers hieronder op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

the ketchup song - las ketchup

song - artiesten

voyage voyage - the nightflyer

i belong - jive jones

i'm gonna be alright - jennifer lopez

nessaja - scooter

the anthem 2002 - sensation

i'm alive - celine dion

i need a girl - p.diddy ft. usher & loon

adrienne - the calling

why'd you lie to me - anastacia

what you got - abs

e - drunkenmunky

you can stay - krezip

boys - britney spears

one nite stand - sarah connor 
ft. w. jean
eens schijnt../heb je even.. - 
frans bauer

only you - jan wayne

too bad - nickelback

gimme the light - sean paul

fantasy - appleton

voel de vibe - brainpower

all the things she said - tatu

round round - sugababes

the tide is high - atomic kitten

complicated - avril lavigne

addictive - truth hurts

cleanin' out my closet - eminem

gangsta lovin' - eve ft. alicia keys

just like a pill - pink

get over you - sophie ellis-bextor

happy - ashanti

got to have your love - liberty x

i begin to wonder - j.c.a.

because the night - jan wayne

tu es foutu - in-grid

life goes on - leann rimes

move your feet - junior senior

everyday - bon jovi

starry eyed surprise - paul oakenfold

i just won't do - timedeluxe

1 1 8 21 23 2

22 19 5

23 22 16

24 21 6

25 30 12

26 31 9

27 32 16

28 24 5

29 18 6

30 29 5

31 25 5

32 33 2

33 28 7

34 - 1

35 34 2

36 - 1

37 37 9

38 - 1

39 - 1

40 26 8

2 5 3

3 2 6

4 3 7

5 4 7

6 6 6

7 10 3

8 17 2

9 16 3

10 7 8

11 13 4

12 14 4

13 9 7

14 8 11

15 12 10

16 38 2

17 27 2

18 15 6

19 20 4

20 11 10
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2p  21  Hoeveel plaatsen is de song ‘Life goes on’ van Leann Rimes in de top 40 van 
14 oktober 2002 gestegen? 

 Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  22 De song ‘Round round’ van de Sugababes stond 3 weken eerder op de eerste plaats in 
de top 40. 

 Op welke datum was dat? 
 Leg hieronder je antwoord uit. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

4p  23 Petra wil weten hoe vaak ‘een aantal weken’ in deze top 40 voorkomt.  
 Vul de tabel hieronder verder in. 

 
aantal weken 
in de top 40 

aantal keer  aantal weken 
in de top 40 

aantal keer 

1 4   9  

2 6  10  

3 3  11  

4   12  

5   13 0 

6   14 0 

7   15 0 

8   16 2 
 

4p  24  Maak het diagram hieronder dat bij de tabel van vraag 23 hoort verder af. 
 
 8

7

6

5

4

3

2

1

0

aantal
keer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

aantal weken in de top 40

400009-1-646o* einde 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
2 

 
 

 WISKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 21 juni
9.00 – 10.30 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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LEERDAM EN OMGEVING 
 
Stefan woont in Spijk. 
Zijn vrienden wonen in Asperen, Vogelswerf, Heukelum en Leerdam. 
In de graaf hieronder zie je de kortste afstanden in kilometers tussen die plaatsen. 
 

 
 

2p  1 Stefan gaat op de fiets naar zijn vriend in Heukelum. 
Hij fietst de kortste route. 

 Bereken hoeveel kilometer Stefan op de heenweg fietst. 
 Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  2 Stefan fietst de volgende dag van Spijk naar Leerdam. 
   Een route voor de heenweg zou kunnen zijn: Spijk – Vogelswerf – Asperen – Leerdam. 

 Noteer hieronder de andere 3 routes voor de heenweg waaruit hij kan kiezen. 
Let op: je mag in 1 route elke weg maar 1 keer gebruiken. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

Asperen

Vogelswerf

Spijk

Heukelum

Leerdam

4

2 1

5

3

2
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4p  3  De tabel hieronder geeft de kortste afstanden tussen de plaatsen aan. 
   Een aantal afstanden is al ingevuld. 
    Vul de tabel verder in. 
    Noteer steeds de kortste afstand. 

 
 

NAAR  

Leerdam Heukelum Asperen Vogelswerf Spijk 

Leerdam − 3    

Heukelum 3 − 2   

Asperen  2 −  8 

Vogelswerf    −  

 
 
 
 

VAN 

Spijk   8   − 

 
 

4p  4 Een vriend uit Asperen fietst naar Stefan in Spijk. 
Hij neemt de kortste weg. 

   Hij fietst met een gemiddelde snelheid van 15 kilometer per uur. 
 Bereken hoeveel minuten hij over de fietstocht doet. 

 Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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ONDERHOUDSBEURT 
 

 
 
Robert heeft zijn auto voor een onderhoudsbeurt naar de garage gebracht. 
Na afloop krijgt hij de volgende onderhoudslijst mee. 
 

Onderhoudslijst

Chassisnummer WVWZZZ1JZYW359555

Kenteken  RR - RS - 50

Modelomschrijving Bora 1,6

Kilometerstand  65 000

Motorolie: aftappen en oliefilter vervangen

Remblokken voor en achter controleren

Motorolie bijvullen

oké niet oké verholpen

� �

�

� �
 

 
2p  5 Toen Robert de auto kocht, was de kilometerstand 20 000. 
    Laat hieronder met een berekening zien dat Robert 45 000 kilometer met de auto 

gereden heeft. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  6 Robert rijdt gemiddeld 15 000 kilometer per jaar. 
 Bereken hoeveel jaar Robert de auto in zijn bezit heeft. 

Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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2p  7  Laat hieronder met een berekening zien dat de kilometerstand 80 000 zal zijn als 
Robert de auto 4 jaar in zijn bezit heeft. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  8  Vul de tabel hieronder verder in. 
 
In de tabel wordt met aantal jaren bedoeld het aantal jaren dat Robert de auto in zijn 
bezit heeft. 
 

aantal jaren 0 1 2 3 4 5 

kilometerstand 20 000   65 000 80 000  

 
3p  9  Teken in het assenstelsel hieronder de grafiek die bij de tabel van vraag 8 hoort. 

 

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

kilometerstand

10 2 3 4 5 6 7
aantal jaren  

 
3p  10 Er bestaat een verband tussen het aantal jaren en de kilometerstand. 
    Schrijf hieronder een woordformule op die bij dit verband hoort. 

 
kilometerstand = ...............................................................................................................  
 

2p  11 Robert wil de auto bij een kilometerstand van 110 000 kilometer verkopen. 
 Na hoeveel jaar gaat Robert de auto verkopen? 

Leg hieronder uit hoe je aan je antwoord komt. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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VOEDING 
 
 
 
Dagelijks hebben we energie nodig. 
Deze energie halen we uit ons voedsel. 
De energie wordt uitgedrukt in kJ (kilojoule). 

 
In het staafdiagram hieronder zie je hoeveel kJ mannen en vrouwen gemiddeld per dag 
nodig hebben. 
 

           mannen

           vrouwen

14 - 19 jaar 20 - 34 jaar 35 - 54 jaar 55 - 74 jaar

gemiddelde benodigde hoeveelheid kJ per dag

aantal kJ
16 000

14 000

12 000

10 000

8000

6000

4000

2000

0

13 86013 860

10 500 10 920
10 080

8400 7980
9 2409 240

77707770

13 860

9240

7770

 
 

1p  12  Hoeveel kJ heeft een meisje van 15 jaar gemiddeld per dag nodig? 
 Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  13  Bereken hoeveel kJ een man van 60 jaar gemiddeld per dag meer nodig heeft dan 
een vrouw van dezelfde leeftijd. 
Schrijf hieronder je berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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In de tabel hieronder zie je hoeveel kJ verschillende etenswaren geven. 
 

soort etenswaar aantal kJ 
een snee brood 336 
een plak kaas voor 1 snee brood 462 
pindakaas voor 1 snee brood 407 
boter voor 1 snee brood 29 
een pakje sinaasappelsap 336 
een zakje chips 990 
een appel 252 
een mars 1134 

 
2p  14 Je eet een sneetje brood. 

Dit is besmeerd met boter en belegd met een plak kaas. 
 Laat hieronder met een berekening zien dat deze boterham 827 kJ aan energie geeft. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

5p  15 Het is middagpauze en Steven pakt zijn broodtrommel. 
 
 
 
In zijn broodtrommel zit het volgende: 
2 sneetjes brood met boter en kaas; 
1 sneetje brood met boter en pindakaas; 
1 pakje sinaasappelsap en 
1 appel. 
 

 
 
Hij eet en drinkt alles op. 
Hij wil daarna nog een mars of een zakje chips eten. 
Steven doet aan judo en zijn gewicht mag niet toenemen. 
Hij heeft zich daarom voorgenomen tijdens de middagpauze niet meer dan 4100 kJ aan 
etenswaren te gebruiken. 

 Bereken of Steven nog een mars of een zakje chips kan eten. 
 Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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VOETBALLEN 
 

 
Paul is lid van de voetbalclub Maarheeze. 
Zijn elftal doet mee aan een voetbalcompetitie. 
De tussenstand van de gespeelde wedstrijden zie je hieronder. 
 
STAND seizoen 2003/2004 
naam 
voetbalploeg 

gespeeld winst gelijkspel verlies punten doelpunten 
voor 

doelpunten 
tegen 

Maasbracht  17 12 4 1 40 48 20 

Thorn  18 12 1 5 37 36 16 

Reuver  18 9 3 6 30 48 26 

Heel  19 9 3 7 30 54 45 

Budel/NedZink  19 6 7 6 25 45 45 

Roermond  17 7 4 6 25 30 29 

Maarheeze  19 6 5 8 23 24 30 

Linne  19 7 2 10 23 39 49 

SVC 2000  19 5 3 11 18 27 46 

SVH’39  17 4 6 7 18 29 37 

RKSVW  20 4 2 14 14 34 71 
 

1p  16  Lees uit de tabel af hoeveel ‘doelpunten tegen’ het elftal van Paul tot nu toe gehad 
heeft. 

 Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  17  Bereken hoeveel doelpunten er in deze competitie door alle elftallen samen al 
gemaakt zijn. 

 Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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4p  18  Laat hieronder met een berekening zien dat er tot nu toe in deze competitie 101 
wedstrijden gespeeld zijn. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  19 De uitslag van een wedstrijd bepaalt hoeveel punten een elftal krijgt. 
   In de tabel hieronder zie je de verdeling van de punten. 

 
uitslag wedstrijd aantal punten 
winst 3 
gelijkspel 1 
verlies 0 
 

   Het elftal van Paul heeft in de kolom ‘punten’ het getal 23 staan. 
                       Laat hieronder met een berekening zien dat dit getal klopt. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  20 Maarheeze speelt de laatste wedstrijd in deze competitie tegen Thorn. 
                      Maarheeze wint deze wedstrijd met 2 − 1. 

 Vul in de tabel hieronder de nieuwe stand in voor het elftal van Paul na het spelen van 
deze wedstrijd. 

 

naam 
voetbalploeg 

gespeeld winst gelijkspel verlies punten doelpunten 
voor 

doelpunten 
tegen 

Maarheeze  20       
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CHOCOLADE REPEN 
 
 
 
In een tijdschrift ziet Annemarie de 
onderstaande tabel over chocolade repen. 
 

 
 
 
 
 
 
merk te
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Milka 4 0,75 100 zeer goed 

Verkade 6 0,69 75 zeer goed 

Paco 3,9 0,25 75 goed 

Baronie 5,7 0,27 75 goed 

Hema 5 0,45 75 goed 

Super 9 0,68 100 goed 

Delicate 8 0,78 100 goed 

Droste 6,7 0,89 100 goed 

Côte d’Or 2,7 1,59 200 redelijk 

Albert Heijn 1 0,84 75 redelijk 

 
 

2p  21 Annemarie vindt de repen van Droste het lekkerst. 
    In welke winkels kan ze deze volgens de tabel kopen? 

Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

2p  22  Bereken hoeveel euro 5 repen van Milka kosten. 
 Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  

  1 = Albert Heijn 
  2 = Aldi 
  3 = C1000 
  4 = Edah 
  5 = Hema 
  6 = Jamin 
  7 = Konmar 
  8 = Jan Linders 
  9 = Super de Boer 
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3p   23 Annemarie koopt 2 repen van Droste en 1 reep van Côte d’Or. 
   Annemarie heeft € 5,00. 
    Bereken hoeveel euro ze overhoudt. 

 Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  24 Een reep van Verkade van 75 gram kost € 0,69. 
Een reep van Droste van 100 gram kost € 0,89. 

 Bereken welke reep per 100 gram het duurste is. 
 Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  25  

 
   Chocolade bestaat voor een groot gedeelte uit cacao. 
   Een reep van Verkade bevat 56% cacao. 

 Bereken hoeveel gram cacao er in een reep van Verkade van 75 gram zit. 
 Schrijf hieronder je berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
 

einde 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2003 
 
 
 

 WISKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 21 mei
11.30 - 13.00 uur
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EEN DAGJE UIT  
 
Meneer Kremers woont in Maastricht. 
Hij gaat met de auto een dagje naar Scheveningen. 
De afstand van Maastricht naar Scheveningen is 225 km. 
 

2p  1  Bereken hoeveel kilometer de heen- en terugreis samen zijn. 
 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

2p  2 De auto verbruikt 1 liter benzine voor elke 15 km. 
 Bereken hoeveel liter benzine de auto verbruikt voor de heen- en terugreis samen. 

Schrijf hieronder de berekening op. 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
 

 
2p  3 Meneer Kremers gaat voor het vertrek uit Maastricht benzine tanken. 

Hij tankt 50 liter benzine. Op de pomp leest hij € 55,- af. 
 Bereken hoeveel euro 1 liter benzine kost. 

 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
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4p  4 Als meneer Kremers bij de kassa wil betalen hangt daar een bord waarop staat: 
 

 
 Bereken hoeveel euro meneer Kremers betaalt voor het tanken. 

Schrijf hieronder de berekening op. 
 

................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
 

4p  5 Om 7.45 uur vertrekt de heer Kremers uit Maastricht. 
De auto rijdt gemiddeld 90 km per uur. 
Onderweg stopt hij voor een kopje koffie met gebak. 
Na een half uur gaat hij verder met zijn reis naar Scheveningen. 

 Bereken hoe laat hij in Scheveningen aankomt. 
Schrijf hieronder de berekening op. 

 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
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RIOOLREINIGING 
 
'Riolex' is een bedrijf dat riolen schoonmaakt. 
Je betaalt voorrijkosten en de tijd dat men schoonmaakt. 
De kosten voor het schoonmaken worden als volgt berekend: 
 

kosten = 20 + 40 x aantal gewerkte uren 
 
De kosten zijn in euro. 
 

2p  6  Bereken hoeveel euro een karwei van 2 uur bij 'Riolex' kost. 
 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

3p  7  Vul in onderstaande tabel de schoonmaakkosten bij 'Riolex' in. 
 

aantal 
gewerkte uren 0 1 2 3 4 5 

kosten 
in euro 

      

 
3p  8  Teken in het assenstelsel hieronder de grafiek van de kosten van 'Riolex'. 
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'De Klussenier' maakt ook riolen schoon. 
Het bedrijf berekent geen voorrijkosten. 
De kosten per gewerkt uur bij 'De Klussenier' zijn 45 euro. 
 

2p  9  Bereken hoeveel euro een karwei van 2 uur bij 'De Klussenier' kost. 
 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

3p  10  Teken in het assenstelsel bij vraag 8 de grafiek van de kosten van 'De Klussenier'. 
 

2p  11 De baas van 'De Klussenier' zegt dat zijn bedrijf altijd goedkoper is dan 'Riolex'. 
 Ben je het met hem eens? 

Leg je antwoord uit. 
 

................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
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GEBOORTEGEWICHT 
 
 
Jill werd geboren op 18 oktober 2000.  
Haar geboortegewicht was 3420 gram. 
 
Na 3 weken woog Jill 3750 gram. 
 
 
 
 
 

2p  12  Bereken hoeveel gram Jill in deze 3 weken zwaarder werd. 
 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

5p  13 Weer 2 weken later woog Jill 4340 gram. 
De moeder van Jill las in een boek: 
“Het gewicht van baby’s neemt in de eerste 5 weken gemiddeld 250 gram per week toe”. 

 Klopt dit ook voor Jill? 
Leg hieronder je antwoord uit. 

 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
De moeder van Jill hield de eerste 24 weken het gewicht in een tabel bij. 
Hieronder zie je het resultaat. 
 
aantal weken 
na de geboorte 0 1 3 5 8 12 16 20 24 

gewicht  
in grammen 3 420 3 350 3 750 4 340 5 000 5 800 6 500 7 100 7 600

 
4p  14 Op de volgende bladzijde is een begin gemaakt van de grafiek van het gewicht van Jill. 

 Maak de grafiek af. 
 

4p  15  Schat hoeveel Jill na een half jaar woog. 
    Leg uit hoe je aan je antwoord gekomen bent. 

 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
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Grafiek behorend bij opgave 14 en 15. 
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TERRAS 
 
Enno gaat in zijn tuin een terras aanleggen. 
Het terras krijgt de vorm van een cirkel. Zie de afbeelding hieronder. 
 

TerrasTerrasTerras

 
 
De diameter van de cirkel is 6 meter. 
De omtrek van het terras bereken je met de woordformule: 

 
 omtrek = 3,14 x diameter 
 

2p  16  Laat met een berekening zien dat de omtrek van het terras 1884 cm is.  
 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

2p  17 Langs de buitenkant van het terras legt Enno keitjes. Zie onderstaande afbeelding. 
De lengte van een keitje is 12 cm. 
Enno hoeft geen rekening te houden met de ruimte tussen de keitjes. 
 

 
 

 Bereken hoeveel keitjes Enno nodig heeft voor de buitenrand van het terras. 
 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................

TerrasTerrasTerras

12cm
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2p  18 Voor het bestraten van het terras heeft Enno zand nodig. 
De hoeveelheid zand berekent hij met de volgende woordformule: 
 

hoeveelheid zand = 0,079 x diameter x diameter 
 
Hierbij is de hoeveelheid zand in m3 en de diameter van het terras in m. 

 Bereken in één decimaal hoeveel m3 zand Enno nodig heeft. 
 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
Enno gaat het terras bestraten met dezelfde keitjes als van de buitenkant van het terras. 
Zie onderstaande afbeelding. 
 

12
 c

m

12 cm
12 cm

 
 

1p  19  Laat met een berekening zien dat de oppervlakte van één keitje 144 cm2 is. 
 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

3p  20 De oppervlakte van het terras is 282 743 cm2. 
 Bereken hoeveel keitjes Enno ongeveer nodig heeft voor het terras. 

Schrijf hieronder de berekening op. 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
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ZEILKAMP 
 
 
Een groep van 15 leerlingen gaat op zeilkamp. 
Het kamp kost € 2 400,- voor een groep van 15 personen. 
Twee sportleraren van de school begeleiden de groep. 
Zij geven ook de zeillessen. 
Daarom hoeven de sportleraren niet te betalen en krijgt de groep 10% korting. 
 
 

4p  21  Bereken hoeveel euro de groep voor het zeilkamp moet betalen. 
 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
Als je vraag 21 niet hebt kunnen beantwoorden, ga dan bij vraag 22 en 23 uit  
van € 2 250,-. 
 

2p  22  Bereken hoeveel euro het zeilkamp per leerling kost. 
 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

2p  23 De leerlingen sparen per week € 6,-. 
 Bereken hoeveel weken de leerlingen moeten sparen om mee te kunnen met het 

zeilkamp. Schrijf hieronder de berekening op. 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
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TUINLAMP 
 
De ouders van Tjebbe hebben een huis met garage. Achter het huis ligt de tuin. 
In de tuin staat een hoge muur die 2,5 meter hoog is. Aan de achtermuur van het huis 
hangt een lamp op een hoogte van 2 meter. De lamp kan maar een deel van de tuin 
verlichten. 
De hoge muur en de garage houden het licht tegen. 
 

4p  24  Arceer hieronder in tekening A het gedeelte van de tuin dat niet door de lamp wordt 
verlicht. 
Laat in de tekening zien hoe je aan je antwoord komt. 

 

tuin

hoge muur

lamp

garage

huis

tuinmuur

 

tuin

hoge muur

garage

huis

tuinmuur

 
  

 
Tjebbe haalt de lamp, die op de muur van het huis hangt, weg. Hij hangt de lamp nu 
achter in de tuin aan de tuinmuur op 2 meter hoogte. 
Hij hangt de lamp zo op dat de hele achterkant van het huis verlicht is. 
 

2p  25  Geef hierboven in tekening B met een kruisje aan waar je de lamp kunt ophangen. 
Laat in de tekening zien hoe je aan je antwoord komt. 

 
2p  26 In vraag 25 heb je met een kruisje aangegeven waar je de lamp kunt ophangen. 

 Arceer hierboven in tekening B het gedeelte van de tuin dat niet door jouw lamp 
verlicht wordt. 
Laat in de tekening zien hoe je aan je antwoord komt. 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2003 
 
 
 

 WISKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 23 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 16 juni
09.00 - 10.30 uur
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BOEKEN LEZEN 
 
Marianne moet voor haar mondeling examen nog 2 boeken lezen. 
Het eerste boek dat ze moet lezen heeft 270 bladzijden. 
Het tweede boek heeft 195 bladzijden. 

 
2p  1  Bereken hoeveel bladzijden Marianne in totaal moet lezen. 

 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

4p  2 Marianne heeft nog 3 weken de tijd om de 2 boeken te lezen. 
Ze maakt een plan voor de komende 3 weken. 
Ze leest 6 dagen per week. 
Ze denkt dat ze het met 20 bladzijden per dag lezen wel haalt. 
Haar moeder zegt dat ze het op deze manier nooit zal halen. 

 Laat met een berekening zien dat haar moeder gelijk heeft. 
Schrijf hieronder de berekening op. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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5p  3 Marianne maakt een ander plan. 
Van maandag tot en met vrijdag wil ze elke dag 20 bladzijden lezen. 
En op de zaterdagen leest ze 30 bladzijden. 
Haar moeder zegt dat ze het op deze manier ook niet zal halen. 

 Laat met een berekening zien dat haar moeder gelijk heeft. 
Schrijf hieronder de berekening op. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
 

4p  4 Marianne maakt nu een schema waarmee ze wel op tijd de 2 boeken uitgelezen zal 
hebben. 
De zaterdagen blijft ze 30 bladzijden lezen. 

 Bereken hoeveel bladzijden ze dan elke dag van maandag tot en met vrijdag moet 
lezen. Schrijf hieronder de berekening op. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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OP DE FIETS NAAR SCHOOL 
 
Iris, Martijn en Mahmed wonen in Reehoef. 
Elke morgen moeten ze 15 km naar school fietsen. 
In het assenstelsel hieronder is de grafiek van de fietstocht van Iris getekend. 
Ook is een gedeelte van de grafiek van de fietstocht van Martijn getekend. 
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1p  5  In hoeveel minuten fietst Iris van huis naar school? 
 Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
.......................................................................................................................................... 
 

4p  6  Bereken de snelheid van Iris in km per uur. 
 Schrijf hieronder je berekening op. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  7  Hoeveel minuten na Iris vertrekt Martijn? 
 Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  8 Martijn moet onderweg voor de brug wachten. 
 Hoeveel minuten moet hij voor de brug wachten? 

Schrijf hieronder je antwoord op. 
 
.......................................................................................................................................... 
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2p  9 Daarna rijdt hij met dezelfde snelheid verder. 
 Teken hieronder de grafiek van de rit van Martijn verder af. 
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2p  10 Mahmed vertrekt op zijn racefiets tien minuten na Iris. Hij rijdt constant met dezelfde 

snelheid. Hij komt om tien over half negen op school aan. 
 Teken in het assenstelsel van opgave 9 de grafiek van de rit van Mahmed. 

 
 

1p  11 Mahmed haalt Iris onderweg in.  
 Lees uit het assenstelsel af hoe laat hij Iris inhaalt. Schrijf hieronder je antwoord op. 

 
..........................................................................................................................................
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VERHUIZEN 
 
 
Peter heeft een vakantiebaantje bij een verhuisbedrijf. Bij elke verhuizing gaat de 
verhuizer eerst kijken hoeveel m3 huisraad vervoerd moet worden.  
Daarvoor moet hij eerst de totale vloeroppervlakte van het huis berekenen. 
Peter neemt in de woning hieronder de maten op. 

 
 

4p  12 Op de tekeningen hieronder staan de afmetingen van de begane grond, de 1e verdieping 
en de zolder. 
 

9m 9m

6m

Begane grond 1e Verdieping Zolder

6m 6m

6m

 
 

 Laat met een berekening zien dat de totale vloeroppervlakte van het huis 144 m2 is. 
 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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2p  13 De verhuizer berekent nu de hoeveelheid huisraad met de volgende woordformule: 
 

huisraad = totale vloeroppervlakte x 0,25 
 
Hierin is huisraad in m3 en totale vloeroppervlakte van de woning in m2. 
 

 Bereken met de woordformule hoeveel m3 huisraad verhuisd moet worden. 
 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

3p  14 Het verhuisbedrijf werkt met verschillende verhuiscontainers. 

 
Eén van de containers is 2,5 meter breed, 6 meter lang en 2 meter hoog. 
 

Verhuizingen

6 m

2 m

2,5 m

 
 

 Past het huisraad in één keer in deze container? 
 Verklaar hieronder met een berekening je antwoord. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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AANLEG VAN EEN TEGELPAD 
 
 
Een stratenmaker gaat een tegelpad aanleggen. 
Hij gebruikt witte grindtegels van 60 cm lang 
en 40 cm breed en een grijze sluittegel. 
Hij legt tegelpatronen van 4 witte tegels 
en 1 grijze sluittegel. 
Het tegelpatroon is hiernaast getekend. 

 
 
 
 
 
 

4p  15  Op welke schaal is het tegelpatroon hierboven getekend?  
 Laat hieronder met een berekening zien hoe je aan je antwoord gekomen bent. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

4p  16 Hieronder is het tegelpad getekend. Het tegelpad is 8 meter lang en 2 meter breed. 

 
 
 

 Hoeveel van deze tegelpatronen heb je nodig om het tegelpad te leggen? 
 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

8m

2m

Tegelpad

60

40
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4p  17 Kevin wil het pad zo leggen dat de tegelpatronen die tegen elkaar liggen elkaars 
spiegelbeeld zijn. 

 Teken hieronder de eerste vier tegelpatronen van het pad. 
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AANSCHAF VAN EEN WASMACHINE 
 
Judith wil een nieuwe wasmachine kopen. 
Ze wast 8 keer per week met de wasmachine.  
 

3p  18  Hoe vaak wast Judith per jaar? Schrijf hieronder de berekening op. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

 
 

3p  19 Judith heeft de bovenstaande advertentie van “SMILE” wasmachines gezien. 
Ze gelooft niet dat de wasmachine bij haar 12 jaar mee gaat. 

 Laat met een berekening zien dat Judith gelijk heeft. 
 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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5p  20 De verkoper biedt de wasmachine met extra korting aan voor € 888, -. 
Judith vindt 10% korting een beter voorstel. 

 Wat is voordeliger, het aanbod van de verkoper, of het voorstel van Judith? 
Leg hieronder je antwoord met een berekening uit. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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HUISVUILTARIEVEN 
 
 

 
In de gemeente Overgelder betaalt elk huishouden € 148,- voor het ophalen van het 
huisvuil. 
 

2p  21 In 2002 werd bij de familie Nijland 740 kilogram huisvuil opgehaald. 
 Bereken hoeveel euro de familie Nijland per kilogram voor het ophalen van huisvuil in 

2002 betaalde. 
 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Vanaf 1 januari 2003 berekent de gemeente de kosten voor het ophalen van het huisvuil 
anders: 
• Elk huishouden betaalt per jaar een vast bedrag van € 52,-. 
• Voor elke kilogram huisvuil, die opgehaald wordt, moet € 0,15 betaald worden. 
 

4p  22 Als de familie Nijland in 2003 weer 740 kilogram huisvuil laat ophalen moeten ze 
€ 163,- betalen. 

 Laat hieronder met een berekening zien dat dit juist is. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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300030-646o* 13  einde 

4p  23 De familie Nijland wil in 2003 voor het ophalen van het huisvuil, niet meer uitgeven dan  
€ 148,-. 

 Bereken hoeveel kilogram huisvuil de familie Nijland in 2003 voor dit bedrag kan laten 
ophalen. 

 Schrijf hieronder de berekening op. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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