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KB-0153-a-21-1-o 

Examen VMBO-KB 

2021 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 18 mei

13.30 - 15.30 uur
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Ga verder op de volgende pagina. 
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel =   diameter 
 

oppervlakte cirkel =   straal 2 

 
inhoud prisma = oppervlakte grondvlak  hoogte 
 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3   oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3   oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud bol = 4
3     straal 3 
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Bioscoop 
 
Nadine gaat samen met haar man en twee kinderen van 6 jaar en 9 jaar 
naar de bioscoop. 
 

 
 
In de tabel zie je de kosten van een kaartje per persoon voor een 
bioscoopbezoek. 
 
volwassene 10,50 euro 
11 t/m 17 jaar   9,00 euro 
tot 11 jaar   8,00 euro 
 
Nadine kan ook kiezen voor een familieticket voor 2 volwassenen en 
2 kinderen tot 11 jaar. Dit familieticket kost 29 euro.  
 

4p 1 Bereken hoeveel procent een familieticket voor Nadine goedkoper is dan 
vier losse kaartjes. Schrijf je berekening op. 
 

3p 2 De bioscoop verkoopt ook strippenkaarten. Voor elk bioscoopbezoek gaat 
er één strip per persoon af. Een 5-strippenkaart kost 38 euro en een  
10-strippenkaart kost 70 euro.  
 Bereken hoeveel euro een bioscoopbezoek per persoon minder kost 

met de 10-strippenkaart in vergelijking met de 5-strippenkaart. Schrijf 
je berekening op.  
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2p 3 In de bioscoop kun je snoep scheppen. Per 100 gram betaal je 1,60 euro. 
Nadine heeft 265 gram snoep geschept. 
 Bereken hoeveel euro Nadine moet betalen voor het snoep. Schrijf je 

berekening op.  
 

3p 4 Nadine heeft een half uur voordat de film begon haar auto geparkeerd in 
een parkeergarage. De film duurde 96 minuten en er was een pauze van 
12 minuten. Na de film duurde het nog 6 minuten voordat Nadine bij de 
betaalautomaat van de parkeergarage was. 
Het tarief van deze parkeergarage is 1,25 euro per 24 minuten. 
 Bereken hoeveel euro Nadine moet betalen voor het parkeren. Schrijf 

je berekening op. 
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Ei 
 
Marnix kookt een ei en zet het in een eierdopje in de 
keuken. De temperatuur van het gekookte ei neemt 
langzaam af volgens de woordformule 
 
 temperatuur = 21 + 79  0,85tijd 
 
Hierin is temperatuur de temperatuur van het 
gekookte ei in °C en tijd de tijd in minuten na het 
koken. 
 

1p 5 Laat met een berekening zien dat het gekookte ei 5 minuten na het koken 
ongeveer 56 °C is.  
 
Als het gekookte ei lange tijd afkoelt, wordt de temperatuur van het 
gekookte ei gelijk aan de temperatuur in de keuken. 
 

1p 6 Hoeveel °C is de temperatuur in deze keuken?  
 

4p 7 Teken in het assenstelsel op de uitwerkbijlage de grafiek die bij de 
woordformule hoort. Vul eerst de tabel in. 
 

3p 8 Marnix wil het gekookte ei pellen als de temperatuur van het gekookte ei 
net onder de 30 °C is. 
 Na hoeveel hele minuten is de temperatuur van het gekookte ei voor 

het eerst onder de 30 °C? Schrijf je berekening op. 
 

Pagina: 10Voor 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).



 KB-0153-a-21-1-o 7 / 11 lees verder ►►►

Falkirk Wheel 
 
In Schotland staat het Falkirk Wheel. Dat is een scheepslift met 
twee waterbakken die schepen naar een hoger of lager gelegen kanaal 
brengt. Als de ene waterbak boven bij het hoge kanaal is, dan is de 
andere waterbak beneden bij het lage kanaal.  
Je ziet een tekening en het vooraanzicht van de scheepslift. 

 
De twee waterbakken hebben elk de vorm van een balk. De binnenmaten 
van elke waterbak zijn 20 m lang, 6,5 m breed en 2,5 m hoog. 
 

1p 9 Bereken de inhoud van een waterbak in m3. Schrijf je berekening op. 
 

3p 10 De waterbakken zijn niet tot de rand gevuld met water. Er zit 250 000 liter 
water in een waterbak. 
 Bereken hoeveel meter de waterhoogte in een waterbak is, voordat er 

een boot invaart. Schrijf je berekening op. 
 
De scheepslift staat stil, zodat de schepen de waterbak in en uit kunnen 
varen. Nadat schepen de waterbakken in zijn gevaren, draait de 
scheepslift zo dat de hoge waterbak naar beneden gaat en de lage 
waterbak naar boven. Op de uitwerkbijlage is een deel van de periodieke 
grafiek van de hoogte van waterbak A weergegeven.  
 

1p 11 Hoeveel minuten staat de scheepslift per keer stil om de schepen in en uit 
te laten varen? 
 

3p 12 Teken op de uitwerkbijlage de hoogte van waterbak B van 9.00 uur tot 
9.20 uur. 
 

3p 13 De scheepslift is elke dag van 8.00 uur tot 18.00 uur in gebruik.  
 Hoeveel keer is waterbak A op een dag beneden? Schrijf je 

berekening op. 
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Dartbord 
 
Je ziet een dartbord en ernaast het middelste gedeelte van het dartbord. 
Dit middelste deel heet de bull’s eye en bestaat uit een cirkel met 
daaromheen een ring.  
 

 
 

4p 14 De buitenste ring van de bull’s eye heeft een buitendiameter van 31,8 mm 
en een binnendiameter van 12,7 mm. 
 Bereken hoeveel mm2 de oppervlakte van de buitenste ring van de 

bull’s eye is. Schrijf je berekening op. 
 

2p 15 De omtrek van het hele dartbord is 142 cm. 
 Bereken hoeveel cm de diameter van het dartbord is. Schrijf je 

berekening op. 
 
Het dartbord bestaat uit meerdere sectoren. Alle sectoren zijn even groot. 
Je ziet een tekening van de sector van het getal 6 van dit dartbord. 
 

 
 
MC = 170 mm, MA = 107 mm en AC = 63 mm. De lengte van de 
boog CD = 53 mm. 
 

3p 16 Bereken hoeveel mm de lengte van de boog AB is. Schrijf je berekening 
op. 
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Yusef gaat darten en gooit de dartpijl in een rechte lijn in de bull’s eye. Hij 
laat precies boven punt B zijn dartpijl los.  
 

 
 

3p 17 Bereken, zonder te meten, hoeveel cm de dartpijl aflegt. Schrijf je 
berekening op. 
 

3p 18 Bereken hoeveel graden hoek Y is. Schrijf je berekening op. 
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Kangoeroes 
 
Er zijn verschillende soorten kangoeroes in Australië. Een ervan is de 
wallaby. 
 

 
 

3p 19 De wallaby kan sprongen maken van 5 meter ver. De baan die deze 
sprong van een wallaby benadert, wordt gegeven door de formule  
 
 h = -0,3a2 + 1,5a 
 
Hierin is h de hoogte van de wallaby boven de grond in meters en a de 
horizontale afstand vanaf het begin van de sprong in meters. 
 
 Bereken of de wallaby over een hek van 2 meter hoog kan springen. 

Schrijf je berekening op. 
 
Het groeiende aantal kangoeroes is een groot probleem in Australië. Op 
1 januari 2010 waren er 27 miljoen kangoeroes. En op 1 januari 2017 
waren dat er al 45 miljoen. 
 

3p 20 Bereken met hoeveel procent het aantal kangoeroes tussen 2010 en 2017 
is gestegen. Schrijf je berekening op.  
 

4p 21 Vanaf 1 januari 2017 steeg het aantal kangoeroes met 3,5% per jaar. 
Neem aan dat deze stijging de jaren erna zo bleef. 
 Bereken hoeveel miljoen kangoeroes Australië op 1 januari 2020 had. 

Schrijf je berekening op en rond je antwoord af op één decimaal.  
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Appeltaart  
 
Nikki gaat twee appeltaarten bakken voor de klas. Ze gebruikt hiervoor 
een rond bakblik en een vierkant bakblik. Ze heeft een recept voor beslag 
voor het ronde bakblik. 
 

 

 
 

 
2p 22 Het ronde bakblik heeft een diameter van 24 cm en is 5 cm hoog.  

 Laat met een berekening zien dat de inhoud van dit bakblik afgerond 
2262 cm3 is. 

 
Je ziet op de foto hiernaast een vierkant 
bakblik. Ga ervan uit dat de hoeken van 
dit bakblik recht zijn. 
De inhoud van het vierkante bakblik is 
1,3 keer zo groot als die van het ronde 
bakblik. Het vierkante bakblik is ook 
5 cm hoog.  
 

4p 23 Bereken een zijde van het vierkante bakblik. Schrijf je berekening op en 
rond af op hele centimeters.  

2p 24 Nikki wil beide bakblikken met beslag vullen. Ze heeft voor het vierkante 
bakblik 1,3 keer zoveel beslag nodig als voor het ronde bakblik. Ze heeft 
alle ingrediënten in huis, behalve het zelfrijzend bakmeel. In de winkel 
verkopen ze dit in pakken van 500 gram. 
 Bereken hoeveel pakken zelfrijzend bakmeel ze moet kopen om deze 

twee taarten te bakken. Schrijf je berekening op. 

2p 25 Nikki wil de vierkante taart verdelen in 12 even grote stukken.  
 Teken in het bovenaanzicht op de uitwerkbijlage hoe ze de vierkante 

taart kan snijden. 

2p 26 De ronde appeltaart verdeelt ze in 12 gelijke punten. 
 Bereken hoeveel graden de hoek van elke taartpunt is. Schrijf je 

berekening op. 
 

Recept voor beslag voor 
appeltaart 

Voor een bakblik met een diameter 
van 24 cm 

300 gram zelfrijzend bakmeel 
175 gram boter 
150 gram witte basterdsuiker 
1 ei 
1 kg appels 

einde  

Pagina: 15Voor 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).



 KB-0153-a-21-1-u 1 / 3 lees verder ►►►

wiskunde CSE KB 2021-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

Ei 
 

 7  
 
tijd (minuten) 0 5 10 15 20 25 
temperatuur (°C)  56     

 

 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 
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Falkirk Wheel 
 

11, 12 en 13  
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Appeltaart 
 

 25  
 

 
 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2021 
tijdvak 1 

wiskunde CSE KB 

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

1 Regels voor de beoordeling 

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

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

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

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

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

2 Algemene regels 

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 

– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  

 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

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

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 

en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Bioscoop 

 
 1 maximumscore 4 

• 2  10,50 + 2  8 = 37 (euro) 1 
• (37 – 29 =) 8 (euro goedkoper) 1 

•  1 
 
• Het antwoord: 22(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 2 maximumscore 3 
• 38 : 5 = 7,60 (euro) 1 
• (70 : 10 =) 7 (euro) 1 
• Het antwoord: (7,60 – 7 =) 0,60 (euro) 1 
 

 3 maximumscore 2 
 
•   1 
 
• Het antwoord: 4,24 (euro) (of 4,25 (euro)) 1 
 

 4 maximumscore 3 
• 30 + 96 + 12 + 6 = 144 (minuten) 1 
• 144 : 24 = 6  1 
• Het antwoord: (6  1,25 =) 7,50 (euro) 1 
 
 

Vraag Antwoord Scores 

prijs 37 1 8 
procent 100 … … 

gram 100 1 265 
prijs 1,60 … … 
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Vraag Antwoord Scores 

Ei 
 

 5 maximumscore 1 
temperatuur = 21 + 79  0,855 (is ongeveer 56 °C) 
 

 6 maximumscore 1 
21 (°C) 
 

 7 maximumscore 4 
 
tijd (minuten) 0 5 10 15 20 25 
temperatuur (°C) 100 56 37 28 24 22 
 

 
 
• Het juist invullen van de tabel (of nauwkeuriger)  2 
• Het tekenen van de punten uit de tabel in het assenstelsel 1 
• Het tekenen van een vloeiende kromme door de punten  1 
 
Opmerking 
Voor elke ontbrekende of foutieve waarde in de tabel 1 scorepunt in 
mindering brengen, tot een maximum van 2 scorepunten. 
 

 8 maximumscore 3 
• Als tijd = 13 (minuten), dan is temperatuur = 30,5... (°C) 1 
• Als tijd = 14 (minuten), dan is temperatuur = 29,1... (°C) 1 
• Het antwoord: (Na) 14 (minuten) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Falkirk Wheel 
 

 9 maximumscore 1 
20  6,5  2,5 = 325 (m3) 
 

 10 maximumscore 3 
• 250 000 liter = 250 m3 1 
• oppervlakte bodem = 20  6,5 = 130 (m2) 1 
• 250 : 130 = 2 (m) (of nauwkeuriger) 1 
 

 11 maximumscore 1 
(van 9.20 uur tot 9.30 uur dus) 10 (minuten) 
 

 12 maximumscore 3 

 
 
• Tekenen van stijgende deel van de grafiek van (9.00;0) tot (9.05;24) 1 
• Tekenen van horizontale deel van de grafiek van 10 minuten bij 

24 meter 1 
• Tekenen van dalende deel van de grafiek van 5 minuten tot 0 meter 1 
 

 13 maximumscore 3 
• 2 keer per uur beneden 1 
• 10 uur per dag in gebruik 1 
• (2  10 =) 20 (keer beneden) 1 
 
 

Pagina: 25Voor 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).



 

 KB-0153-a-21-1-c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Dartbord 
 

 14 maximumscore 4 
• Straal is (31,8 : 2 =) 15,9 (mm) en (12,7 : 2 =) 6,35 (mm) 1 
• Oppervlakte grote cirkel = π  15,92 = 794,… (mm2) 1 
• Oppervlakte kleine cirkel = π  6,352 = 126,… (mm2) 1 
• Oppervlakte buitenste ring = 794,… – 126,… = 668 (mm2) (of 

nauwkeuriger) 1 
 

 15 maximumscore 2 
• Diameter = 142 : π 1 
• Het antwoord: 45 (cm) (of nauwkeuriger) 1 
 

 16 maximumscore 3 
• Een verhoudingstabel als: 2 
 
 
 
• Het antwoord: (boog) AB = 33 (mm) (of nauwkeuriger) 1 
 
of 
 
• 107  2  π = 672,3… (mm) 1 
• 672,3… : 20 1 
• Het antwoord: (boog) AB = 34 (mm) (of nauwkeuriger) 1 
 

 17 maximumscore 3 
• afstand = 2 2237 50  2 
• Het antwoord: 242 (cm) (of nauwkeuriger) 1 
 

 18 maximumscore 3 
• tan hoek Y = 50 : 237 2 
• Hoek Y = 12 (graden) (of nauwkeuriger) 1 
 
 

MC = 170 1 MA = 107 
(boog) CD = 53 … (boog) AB = 33,3… 
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Vraag Antwoord Scores 

Kangoeroes 
 

 19 maximumscore 3 
• (5 : 2 =) 2,5 (meter) 1 
• -0,3  2,52 + 1,5  2,5 = 1,875 (meter hoogte) 1 
• De wallaby kan niet over het hek springen 1 
 

 20 maximumscore 3 
• (45 – 27 =) 18 (miljoen) 1 

•  1 
 
• Het antwoord: 67(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 21 maximumscore 4 
• In 2018: (45  1,035 =) 46,575 (miljoen kangoeroes) 1 
• In 2019: (46,575  1,035 =) 48,205… (miljoen kangoeroes) 1 
• In 2020: (48,205…  1,035 =) 49,892… (miljoen kangoeroes) 1 
• Het antwoord: 49,9 (miljoen kangoeroes)  1 
 
 
 

aantal miljoenen 27 1 18 
procent 100 … 66,6… 
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Vraag Antwoord Scores 

Appeltaart 
 

 22 maximumscore 2 
• straal is (24 : 2 =) 12 (cm) 1 
• 122  π  5 (is afgerond 2262 cm3) 1 
 

 23 maximumscore 4 
• Inhoud vierkant bakblik = 1,3  2262 = 2940,6 (cm3) 1 
• Oppervlakte vierkant bakblik = 2940,6 : 5 = 588,12 (cm2) 1 
• 588,12  = 24,2… (cm) 1 
• Het antwoord: 24 (cm) 1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat heeft doorgerekend met het onafgeronde getal van 
vraag 22, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.  
 

 24 maximumscore 2 
• 300 + 1,3  300 = 690 (gram) 1 
• (690 : 500 is) 2 (pakken) 1 
 

 25 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een goede verdeling: 
 

 
 
Opmerking 
Bij het tekenen mogen de stukken in de lengte en de breedte een marge 
hebben van 1 mm. 
 

 26 maximumscore 2 
360 : 12 = 30 (graden) 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Cito 
gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. 
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 31 mei te 
accorderen.  

Ook na 31 mei kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

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

einde  
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Examen VMBO-KB 

2021 

wiskunde CSE KB

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 68 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

KB-0153-a-21-2-o

tijdvak 2
maandag 21 juni
13.30 - 15.30 uur 
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OVERZICHT FORMULES: 

omtrek cirkel =   diameter 

oppervlakte cirkel =   straal 2

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak  hoogte 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak  hoogte 

inhoud kegel = 1
3  oppervlakte grondvlak  hoogte 

inhoud piramide = 1
3  oppervlakte grondvlak  hoogte 

inhoud bol = 4
3    straal 3
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Anne Frank Huis 

Het Anne Frank Huis staat in Amsterdam en is in 1635 gebouwd.  

1p 1 Hoeveel jaar geleden is dit huis gebouwd? 

In het jaar 1998 kwamen er 600 000 bezoekers naar het Anne Frank Huis. 
Dit aantal is gestegen tot 1 200 000 bezoekers in 2018. 

2p 2 Bereken met hoeveel procent het aantal bezoekers deze 20 jaar is 
toegenomen. Schrijf je berekening op. 

3p 3 In 2018 kwamen er 1 200 000 bezoekers naar het Anne Frank Huis. Van 
deze bezoekers kwam 95% uit het buitenland. Van deze buitenlandse 
bezoekers was 38% jonger dan 30 jaar. 
 Bereken hoeveel buitenlandse bezoekers jonger dan 30 jaar het

Anne Frank Huis in 2018 hebben bezocht. Schrijf je berekening op.
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Waterberging 

Onder de parkeergarage van het Museumpark in Rotterdam is een grote 
waterberging gebouwd. Deze waterberging vangt regenwater op. De 
waterberging is 60 meter lang, 30 meter breed en 7 meter diep. 

3p 4 Bereken hoeveel miljoen liter regenwater de waterberging kan opvangen. 
Schrijf je berekening op. Geef je antwoord in één decimaal. 

Als het hard regent, kan in 25 minuten 10 miljoen liter water de 
waterberging instromen. Er is een verband tussen W (de hoeveelheid 
water) in miljoenen liters en t (de tijd) in minuten. 

2p 5 Op de uitwerkbijlage zie je een grafiek van de hoeveelheid water in de 
waterberging. 
 Maak een formule bij deze grafiek.

4p 6 Na een regenbui zit er 9,4 miljoen liter water in de waterberging. Het 
water wordt uit de waterberging het riool ingepompt met 0,9 miljoen liter 
per uur.  
 Teken in het assenstelsel op de uitwerkbijlage de grafiek van de

hoeveelheid water in de waterberging tijdens het leegpompen tot de
waterberging leeg is. Maak zelf een juiste schaalverdeling langs de
horizontale as.
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Er is ook een andere waterberging in Rotterdam. Het dak van deze 
waterberging steunt op 22 440 pvc-buizen die volgestort zijn met beton. 

5p 7 De pvc-buizen hebben een binnendiameter van 11 cm en zijn 49 cm hoog. 
 Hoeveel m3 beton is er gebruikt voor het vullen van de pvc-buizen?

Schrijf je berekening op.
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Molen 

Je ziet een foto van een molen met daarnaast een tekening van de 
vier wieken. De vier wieken zijn even groot en maken een rechte hoek 
met elkaar.  

1p 8 Is de tekening lijnsymmetrisch? Zo ja, hoeveel symmetrieassen heeft de 
tekening? 

2p 9 Is de tekening draaisymmetrisch? Zo ja, hoeveel graden is de kleinste 
draaihoek? 

De afstand tussen punt A en punt C is 28 meter. 

2p 10 Bereken hoeveel meter punt A heeft afgelegd na één keer ronddraaien. 
Schrijf je berekening op. 
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Op een feestdag worden de uiteinden van de wieken met elkaar 
verbonden door één lint met vlaggetjes. Het lint begint bij punt A in de 
wiek en gaat via de punten B, C en D helemaal rond. Je ziet hieronder 
een schets, in werkelijkheid zitten er meer vlaggetjes aan het lint. 

5p 11 Laat met een berekening en zonder te meten zien dat de lengte van het 
lint afgerond 79,2 meter is. 

5p 12 Aan het lint zitten 120 vlaggetjes. De ruimte tussen de vlaggetjes is 
15 cm. Het lint begint en eindigt met een heel vlaggetje. 
 Bereken, zonder te meten, de breedte in centimeters van

één vlaggetje. Schrijf je berekening op.

Het lint heeft een patroon dat zich herhaalt. Dit patroon bestaat uit deze 
vijf vlaggetjes. 

2p 13 Het lint begint met een gestreept vlaggetje. 
 Hoeveel van de 120 vlaggetjes zijn zwart? Schrijf je berekening op.
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Radiator 

Amir heeft een nieuw huis gekocht. Hij gaat radiatoren kopen om de 
kamers in zijn huis te verwarmen.  

De maximale warmte die een radiator kan afgeven is de warmtecapaciteit. 

De benodigde warmtecapaciteit van de radiator hangt af van de 
aanbevolen temperatuur en van de inhoud van de kamer.  

Op een internetpagina van een bedrijf dat radiatoren verkoopt, ziet Amir 
de volgende tabel: 

type radiator warmtecapaciteit  
in watt 

prijs  
in euro’s 

Plana Integrale 12 1251 € 189,85 
Plana Integrale 13 2390 € 283,51 
Plana Integrale 14 2988 € 336,76 
Plana Integrale 15 3586 € 382,55 
Plana Integrale 16 4183 € 430,19 

3p 14 Amir wil in zijn woonkamer twee radiatoren ophangen die samen minstens 
6053 watt aan warmtecapaciteit leveren. 
 Bereken hoeveel euro Amir minimaal moet betalen voor de

twee radiatoren. Schrijf je berekening op.
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In onderstaande tabel staat de aanbevolen temperatuur per kamer. 

kamer aanbevolen temperatuur
woonkamer 22 °C
slaapkamer 18 °C
badkamer 24 °C
keuken 20 °C

Om de benodigde warmtecapaciteit te berekenen, gebruikt Amir de 
volgende woordformule: 

warmtecapaciteit = temperatuur  3,86  inhoud  

Hierbij is warmtecapaciteit in watt, temperatuur is de aanbevolen 
temperatuur in °C en inhoud is de inhoud van de kamer in m3. 

2p 15 De woonkamer van Amir is 4 m bij 6,6 m en 2,7 m hoog. 
 Laat met een berekening zien dat de benodigde warmtecapaciteit voor

Amirs woonkamer afgerond 6053 watt is.

Amir heeft een designradiator gezien die hij voor zijn badkamer wil kopen.  

De inhoud van de badkamer is 32 m3 en de designradiator levert 
2988 watt aan warmtecapaciteit. 

3p 16 Bereken hoeveel °C de temperatuur in de badkamer van Amir is met deze 
designradiator. Schrijf je berekening op en geef je antwoord in 
één decimaal.  
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Ademhalen 

Je ziet de grafiek van een normale ademhaling van Daphne. De grafiek 
geeft het verband weer tussen de tijd in seconden en de hoeveelheid 
lucht in liters in de longen van Daphne. 

1p 17 Wat is de wiskundige naam van dit verband? 

3p 18 Laat met een berekening zien dat Daphne 7,5 liter lucht per minuut 
inademt. 

3p 19 Ingeademde lucht bestaat voor 21% uit zuurstof. 
 Bereken hoeveel liter zuurstof Daphne per 24 uur inademt. Schrijf je

berekening op.

4p 20 Daphne gaat trainen. Haar ademhaling gaat 2 keer zo snel. Ze ademt per 
keer evenveel lucht in als in rust. 
 Teken op de uitwerkbijlage de grafiek van twee ademhalingen van

Daphne tijdens het trainen. Begin bij 12 seconden met een inademing.
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Ga verder op de volgende pagina. 

Pagina: 40Voor 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).



KB-0153-a-21-2- o 12 / 13 lees verder ►►►

Prikkeldraad 

Een boer gaat een rechthoekig deel van zijn land afzetten met 120 meter 
prikkeldraad. Aan één kant grenst het land aan een sloot, daar is geen 
prikkeldraad nodig. 

3p 21 Bereken hoeveel m2 de oppervlakte O van het afgezette rechthoekige stuk 
land is als de breedte b = 15 meter is. Schrijf je berekening op. 

1p 22 Leg uit waarom b niet 70 meter kan zijn. 
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De boer heeft 120 meter prikkeldraad. Hij weet dat hij de oppervlakte van 
de afgebakende rechthoek kan berekenen met de formule: 

 O = 120b – 2b2 

Hierin is O de oppervlakte in m2 en b de breedte in meters. 

2p 23 Bereken, met behulp van de formule, hoeveel m2 de oppervlakte is bij 
b = 30 meter. Schrijf je berekening op. 

Op de uitwerkbijlage is de grafiek van deze formule getekend. 

3p 24 Vul op de uitwerkbijlage de tabel in die bij bovenstaande formule hoort en 
maak bij de grafiek zelf een juiste schaalverdeling bij de verticale as.  

3p 25 De boer wil dat het rechthoekige stuk land een oppervlakte heeft van 
1750 m2. Bij een breedte van 25 meter is de oppervlakte 1750 m2. 
 Bij welke breedte in meters is de oppervlakte van het afgebakende

stuk land ook 1750 m2? Laat zien hoe je aan je antwoord komt.

einde  
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wiskunde CSE KB 2021-2 

uitwerkbijlage 

 

Waterberging 

5  

6  

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________  

Pagina: 43Voor 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).



KB-0153-a-21-2- u 2 / 3 lees verder ►►►

Ademhalen 

20  

Pagina:  44Voor  a l le  e indexamens,  z ie  www.a l leexamens.n l .  Voor  de per fecte voorbere id ing op je  e indexamen,  z ie  ook www.ss l le iden.n l .
Beschikbaar  geste ld  door  St icht ing Studiebegele id ing Le iden (SSL) .

Voor  a l le  e indexamens,  z ie  www.a l leexamens.n l .  Voor  de per fecte voorbere id ing op je  e indexamen,  z ie  ook www.ss l le iden.n l .
Beschikbaar  geste ld  door  St icht ing Studiebegele id ing Le iden (SSL) .



KB-0153-a-21-2- u 3 / 3 lees verder ►►►

Prikkeldraad 

24  

b (meter) 0 10 20 30 40 50 60 
O (m2) 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2021 
tijdvak 2 

wiskunde CSE KB

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

1 Regels voor de beoordeling 

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

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

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

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

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

2 Algemene regels 

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 

– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of

– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

3 Vakspecifieke regels 

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 

en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 
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4 Beoordelingsmodel 

 

Anne Frank Huis 

1 maximumscore 1 
(2021 – 1635 =) 386 (jaar) 

2 maximumscore 2 

•  1 

• Het antwoord: (200 – 100 =) 100(%) (toegenomen) 1 

3 maximumscore 3 

•  1 

•  1 

• Het antwoord: 433 200 (bezoekers) 1 

Vraag Antwoord Scores 

bezoekers 600 000 1 1 200 000 
procent 100 … 200 

bezoekers 1 200 000 … 1 140 000 
procent 100 1 95 

bezoekers 1 140 000 … … 
procent 100 1 38 
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Waterberging 

4 maximumscore 3 
• 60 m = 600 dm, 30 m = 300 dm en 7 m = 70 dm 1 
• 600  300  70 (= 12 600 000 liter) 1 
• Het antwoord: 12,6 (miljoen liter) 1 

5 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste formule:  
W = 0,4  t 
• Hellingsgetal is 0,4 1 
• Een juiste formule inclusief het linkerlid 1 

6 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juiste grafiek: 

• Startpunt (0; 9,4) 1
• Een tweede punt juist berekend en getekend (bijv. (10,4; 0)) 1
• Een goede schaalverdeling bij de horizontale as gekozen 1 
• Een rechte lijn door de 2 punten getekend 1 

7 maximumscore 5 
• Straal = (11 : 2 =) 5,5 (cm) 1 
• Cirkeloppervlakte = π  5,52 = 95,03… (cm2) 1
• Inhoud één pvc-buis = 95,03…  49 = 4 656,62… (cm3) 1
• 22 440  4 656,62… = 104 494 680,9 (cm3) 1
• Het antwoord: 104 (m3) (of nauwkeuriger) 1 
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Molen 

8 maximumscore 1 
nee  

9 maximumscore 2 
• ja 1 
• 90 (graden) 1 

10 maximumscore 2 
• π  28 1 
• Het antwoord: 88 (meter) (of nauwkeuriger) 1 

11 maximumscore 5 
• De lengte van één wiek is (28 : 2 =) 14 (meter) 1 
• 2 214 14 2
• De afstand tussen twee punten is 19,79… (meter) 1 
• 4  19,79… = 79,19… (is afgerond 79,2 meter) 1 

12 maximumscore 5 
• 79,2 m = 7920 cm 1 
• Er zijn 119 tussenruimtes 1 
• 119  15 = 1785 (cm) 1 
• 7920 – 1785 = 6135 (cm) 1 
• 6135 : 120 = 51 (cm) (of nauwkeuriger) 1 

Opmerking 
Als de kandidaat heeft gerekend met het onafgeronde getal van vraag 11, 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 

13 maximumscore 2 
• 120 : 5 = 24 (patronen) 1 
• 24  2 = 48 (zwarte vlaggetjes) 1 

Pagina: 52Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Vraag Antwoord Scores 

KB-0153-a-21-2-c  8 lees verder ►►►

Radiator 

14 maximumscore 3 
• Kiezen van Plana Integrale 13 + Plana Integrale 16 1 
• 283,51 + 430,19 1 
• Antwoord: 713,70 (euro) 1 

Opmerking 
Als de kandidaat het antwoord Plana Integrale 14 en Plana Integrale 15 
met een juiste berekening heeft, hiervoor maximaal 1 scorepunt 
toekennen.  

15 maximumscore 2 
• 4  6,6  2,7 = 71,28 (m3) 1
• 22  3,86  71,28 (en dit is afgerond 6053 watt) 1 

16 maximumscore 3 
• Als temperatuur = 24,1, dan warmtecapaciteit = 2976,832 (watt) 1 
• Als temperatuur = 24,2, dan warmtecapaciteit = 2989,184 (watt) 1 
• Het antwoord: 24,2(°C) 1 
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Ademhalen 

17 maximumscore 1 
Periodiek (verband) 

18 maximumscore 3 
• De periode is 4 seconden en 1 minuut heeft 60 seconden 1 
• (2,0 – 1,5 =) 0,5 (liter) 1 
• 60 : 4  0,5 (= 7,5 liter) 1 

19 maximumscore 3 
• 7,5  60  24 = 10 800 (liter lucht per dag) 1 
• 10 800 : 100  21 = 2268 (liter zuurstof) 2 

20 maximumscore 4 

• De twee hoogste punten bij (13; 2) en (15; 2) seconden getekend 1 
• De twee laagste punten bij (14; 1,5) en (16; 1,5) seconden getekend 1 
• Een periode getekend van 2 seconden 1 
• Periodieke grafiek doorgetekend tot en met 16 seconden 1 
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Prikkeldraad 

21 maximumscore 3 
• (lengte =) 120 – 15 – 15 = 90 (meter) 2 
• (O =) 90  15 = 1350 (m2) 1

22 maximumscore 1 
Een uitleg als: 
Als b = 70, dan is de lengte (120 – 70 – 70 =) –20 (meter) en een 
negatieve lengte is niet mogelijk. 

23 maximumscore 2 
• (O =) 120  30 – 2  302 1
• Het antwoord: 1800 (m2) 1

24 maximumscore 3 

b (meter) 0 10 20 30 40 50 60 
O (m2) 0 1000 1600 1800 1600 1000 0 

• De waarden in de tabel juist berekend 2 
• De juiste schaalverdeling op de verticale as gekozen 1 
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 25 maximumscore 3 
• Met gericht proberen, vinden dat 120  35 – 2  352 = 1750 (m2) 2 
• Het antwoord: (bij) 35 (meter) 1 
 
of 
 
• Symmetrie-as bij b = 30 1 
• 30 – 25 = 5 en 30 + 5 = 35 1 
• Het antwoord: (bij) 35 (meter) 1 
 
 

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

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

einde  
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Examen VMBO-KB 

2019 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 16 mei
13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel =   diameter 

 

oppervlakte cirkel =   straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3   oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3   oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud bol = 4
3     straal 3 
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Treinreis naar Kopenhagen 

 

 
 
Een groep van 10 leerlingen en 2 docenten gaat met de trein van 
Amsterdam naar Kopenhagen.  
 

2p 1 Ze gaan met de nachttrein vanuit Amsterdam. De trein vertrekt om 
19.01 uur. De treinreis duurt 15 uur en 6 minuten.  
 Hoe laat komt de trein de volgende dag aan in Kopenhagen?  
 

3p 2 De enkele treinreis van Amsterdam naar Kopenhagen kost € 59 per 
persoon. In de nachttrein zijn wagons met slaapruimtes, waarvoor je extra 
moet betalen. De leerlingen slapen in een couchette 6 en een 
couchette 4. De docenten slapen in een sleeper 2. In de tabel staan de 
extra kosten. Voor de hele groep moet eenmalig € 37 reserveringskosten 
betaald worden. 
 
Extra voorziening     Prijs per persoon 

couchette 6  6‐beddencompartiment     €  27,50  
couchette 4  4‐beddencompartiment    €  37,50  
sleeper 3  3‐beddencompartiment    €  50,00  
sleeper 2  2‐beddencompartiment    €  70,00  
sleeper 1  1‐bedcompertiment    €  110,00  

 

 Bereken hoeveel euro de totale kosten van de hele groep zijn voor de 
enkele treinreis van Amsterdam naar Kopenhagen. Schrijf je 
berekening op. 

 
3p 3 De trein terug vertrekt om 18.10 uur uit Kopenhagen en komt de volgende 

dag om 09.59 uur aan in Amsterdam. 
 Hoeveel minuten duurt de treinreis terug langer of korter dan de 

heenreis? Laat zien hoe je aan je antwoord komt.  
 

2p 4 Kopenhagen ligt in Denemarken en daar wordt betaald met Deense 
kronen. 1 euro is 7,4352 Deense kronen. De terugreis kost in totaal 
9426,70 Deense kronen. 
 Bereken hoeveel euro dit is. Schrijf je berekening op. 
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Stopafstand 

 
De stopafstand is de totale afstand die een auto aflegt vanaf het moment 
dat de bestuurder het gevaar ziet totdat de auto stilstaat.   
 

stopafstand

reactieafstandbestuurder
ziet het gevaar

bestuurder
drukt het

rempedaal in

de auto
staat stil

remafstand

 
 
In de tekening zie je dat 
 
 stopafstand = reactieafstand + remafstand 
 
De afstanden hebben met meerdere factoren te maken, in deze opgave 
gaan we van gemiddeldes uit. In de tabel staan een paar afstanden 
gegeven.  
 

snelheid (km/uur) stopafstand (m) reactieafstand (m) 

40 21,4 11,1 

80 63,4 22,2 

120 125,9 33,3 

 
1p 5 Laat met een berekening zien dat bij een snelheid van 40 km/uur de 

remafstand 10,3 meter is.  
 

3p 6 Sam denkt dat als de snelheid verdubbelt, ook de remafstand verdubbelt. 
 Laat met een berekening zien of Sam gelijk heeft.  
 

3p 7 Op de uitwerkbijlage is de grafiek getekend van de stopafstand en de 
reactieafstand.  
 Teken op de uitwerkbijlage de grafiek van de remafstand van 0 tot en 

met 120 km/uur. Je mag de tabel gebruiken. 
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Drinkpakje 

 

 
 
Op de foto staan verschillende drinkpakjes in de vorm van een prisma.  
 
Hieronder is het voorvlak getekend met de maten in cm. Het voorvlak is 
symmetrisch. De hoogte van het voorvlak is 6,5 cm.  
Op de uitwerkbijlage staat het voorvlak op ware grootte.  
 

6,5 cm

12 cm

4 cm

4 cm4 cm

 
 

3p 8 In een van de drinkpakjes zit sinaasappelsap. Op het voorvlak van het 
pakje is een sinaasappelschijf getekend. 
 Teken in het voorvlak op de uitwerkbijlage een zo groot mogelijke 

halve cirkel en verdeel deze halve cirkel in vier gelijke delen. 
 

5p 9 Bereken, zonder te meten, hoeveel cm de omtrek van het voorvlak is. 
Schrijf je berekening op.  
 

3p 10 Bereken hoeveel cm2 de oppervlakte van het voorvlak is. Schrijf je 
berekening op. 
 

2p 11 De inhoud van het drinkpakje is 170 ml. 
 Bereken hoeveel cm de diepte van het drinkpakje is. Schrijf je 

berekening op en geef je antwoord in één decimaal. 
Als je geen antwoord hebt gevonden bij vraag 10, neem dan voor de 
oppervlakte van het voorvlak 63 cm2.

Pagina: 61Voor 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).



 KB-0153-a-19-1-o 6 / 9 lees verder ►►►

Kubussen 

 

 
 
Een bouwwerk van kubussen is met een bepaalde regelmaat gebouwd. 
De voorste rij (n = 1) bestaat uit 1 kubus, de rij erachter (n = 2) bestaat uit 
3 kubussen, de derde rij (n = 3) bestaat uit 6 kubussen en de vierde rij 
(n = 4) bestaat uit 10 kubussen.  
 

3p 12 Een kubus heeft ribben van 1 cm. 
 Teken het bovenaanzicht van dit bouwwerk op ware grootte. 
 
Voor het berekenen van het aantal kubussen in een bepaalde rij kun je de 
volgende formule gebruiken 
 

 k = 
1

2
n2 + 

1

2
n 

 
Hierbij is k het aantal kubussen en is n het nummer van de rij. 
 
Ga ervan uit dat er met deze regelmaat verder wordt gebouwd. 
 

3p 13 Hoeveel kubussen zijn er in totaal voor een bouwwerk met 5 rijen nodig? 
Schrijf je berekening op.  
 

3p 14 Voor welke rij zijn er voor het eerst meer dan 100 kubussen nodig? Schrijf 
je berekening op.  
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Alpe d’HuZes 

 
De Alpe d’Huez is een berg in de 
Franse Alpen. Elk jaar wordt de actie 
Alpe d’HuZes gehouden: deelnemers 
beklimmen deze berg om zo veel 
mogelijk geld in te zamelen voor het 
goede doel. 
Dit kan hardlopend, wandelend of 
fietsend zijn.  
In 2017 werd bij deze actie 
10,4 miljoen euro ingezameld. 
 

3p 15 In 2017 waren er 4200 deelnemers. 
 Bereken het gemiddelde bedrag in euro dat per deelnemer werd 

ingezameld. Schrijf je berekening op. Rond je antwoord af op 
honderdtallen. 

 
3p 16 In 2016 werd er 11,1 miljoen euro ingezameld. 

 Hoeveel procent werd er in 2017 minder ingezameld dan in 2016? 
Schrijf je berekening op. 

 
Het startpunt van de klim ligt in Le Bourg-d’Oisans op 799 m hoogte. Het 
eindpunt ligt op de Alpe d’Huez op 1860 m hoogte. De weg van Le Bourg-
d’Oisans naar Alpe d’Huez is 13 800 m. Zie de schets hieronder.  
 

Le Bourg-d’Oisans
(799 m)

Alpe d’Huez
(1860 m)

13 800 m

 
 

4p 17 Bereken de aangegeven hellingshoek. Schrijf je berekening op. 
 

4p 18 Bij het steilste deel van de weg heeft de helling over een afstand van 
1 km een hellingshoek van 11,5°. 
 

11,5°

1 km

 
 
 Bereken, zonder te meten, hoeveel meter het hoogteverschil tussen 

het begin en het eind van dit deel van de klim is. Schrijf je berekening 
op. 
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Kabelbaan 

 

 
 
In een speeltuin staat een kabelbaan.  
 

3p 19 Lune gaat van de kabelbaan af. In vier seconden heeft zij een afstand van 
25 meter afgelegd.  
 Bereken haar gemiddelde snelheid in km per uur. Schrijf je berekening 

op. 
 
Vanaf startpunt S rolt een katrol K langs een kabel naar beneden.  
 
Als Lune van de kabelbaan gaat, is de hoogte van de katrol K te 
berekenen met de formule 
 
 hoogte = 3,6 – (0,31 )tijd   

 
Hierin is hoogte in meters en tijd in seconden na de start. 
 

1p 20 Laat met een berekening zien dat de katrol zich na 3 seconden op een 
hoogte van afgerond 2,6 meter bevindt. 
 

4p 21 Teken in het assenstelsel op de uitwerkbijlage de grafiek die bij de 
formule hoort. Vul eerst de tabel in. 
 

4p 22 Aan de katrol zit een stang met onderaan een zitje. De afstand tussen het 
zitje en de katrol is 1,75 meter. 
 Bereken na hoeveel seconden het zitje 1 meter boven de grond is. 

Geef je antwoord in één decimaal. Schrijf je berekening op. 
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Lamp 

 

 
 
Op de foto zie je een moderne lamp met een omhulsel. Het omhulsel 
bestaat uit 8 rechte stukken koperdraad met een lengte h en 5 cirkels 
koperdraad met een diameter d. De bovenste cirkel heeft ook nog 
één verbindingsstuk van koperdraad met een lengte d. 
 

4p 23 Bij het omhulsel op de foto is d = 20 cm en h = 40 cm. 
 Bereken hoeveel cm koperdraad er voor het omhulsel gebruikt is. 

Schrijf je berekening op.  
 
Xander gaat dit omhulsel zelf maken. Hij maakt de omtrek van de cirkels 
50 cm.  
 

2p 24 Bereken wat de lengte van het verbindingsstuk d dan is. Schrijf je 
berekening op. 
 

4p 25 Om te berekenen hoeveel cm koperdraad Xander nodig heeft, gebruikt hij 
de formule 
 
 lengte = 266 + 8h 
 
Hierbij is h de hoogte van het omhulsel in cm en lengte de hoeveelheid 
koperdraad die hij nodig heeft in cm. 
 
Xander gebruikt 6 m koperdraad. 
 Hoeveel cm hoog kan het omhulsel dan maximaal worden? Laat zien 

hoe je aan je antwoord komt. Geef je antwoord in hele cm. 
 

einde  
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wiskunde CSE KB 2019-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

Stopafstand 

 
 7  

 

snelheid 
(km/uur) 

stopafstand 
(m) 

reactieafstand 
(m) 

remafstand 
(m) 

40 21,4 11,1 10,3 

80 63,4 22,2  

120 125,9 33,3  

 
 

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

afstand
(m)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
snelheid (km/uur)

stopafstand

reactieafstand

 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Drinkpakje 

 
 8  

6,5 cm

12 cm

4 cm

4 cm4 cm

 
 
 

Kabelbaan 

 
 21  

 

tijd (seconden) 0 1 2 3 4 

hoogte (meters)    2,6  

 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

4,00

3,75

3,50

3,25

3,00

2,75

2,50

2,25

2,00

0

hoogte
(meters)

tijd (seconden)  

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 

en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 

Treinreis naar Kopenhagen 
 

 1 maximumscore 2 
10.07 (uur) 
 
Opmerking 
Het antwoord is goed of fout. 
 

 2 maximumscore 3 
• 12 × 59 + 37 = 745 (euro) 1 
• 6 × 27,50 + 4 × 37,50 + 2 × 70 = 455 (euro) 1 
• Het antwoord: (745 + 455 =) 1200 (euro) 1 
 

 3 maximumscore 3 
• Van 18.10 uur tot 24.00 uur is 5 uur en 50 minuten 1 
• 5 uur en 50 minuten en 9 uur en 59 minuten is 15 uur en 49 minuten 1 
• Het antwoord: 43 (minuten) langer 1 
 

 4 maximumscore 2 
• 9426,70 : 7,4352 1 
• Het antwoord: 1267,85 (euro) 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Stopafstand 
 

 5 maximumscore 1 
21,4 – 11,1 (= 10,3 meter) 
 

 6 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juiste uitleg: 
• (63,4 – 22,2 =) 41,2 (meter bij 80 km/uur) 1 
• 2 × 10,3 = 20,6 (meter) 1 
• Het antwoord: Sam heeft geen gelijk (de remafstand verdubbelt niet) 1 
 

 7 maximumscore 3 
 

snelheid 
(km/uur) 

stopafstand 
(m) 

reactieafstand 
(m) 

remafstand 
(m) 

40 21,4 11,1 10,3 
80 63,4 22,2 41,2 

120 125,9 33,3 92,6 
 

 
 
• Het tekenen van drie juiste punten  2 
• Het tekenen van een vloeiende kromme door deze punten 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Drinkpakje 
  

 8 maximumscore 3 
 

 
 
• Bepalen van het middelpunt M van de cirkel 1 
• Tekenen van een halve cirkel met straal 6 en middelpunt M 1 
• Verdelen in vier gelijke delen met een hoek van 45 graden 1 
 

 9 maximumscore 5 
• Werken in een rechthoekige driehoek met zijden van 4 en 2,5 cm 1 
• 2 24 2,5+  = 4,71… (cm) 2 
• 12 + 3 × 4 + 2 × 4,71…  1 
• Het antwoord: 33 (cm) (of nauwkeuriger) 1 
 

 10 maximumscore 3 
• 12 × 4 = 48 (cm2) 1 
• 4 × 2,5 + 4 × 2,5 : 2 × 2 = 20 (cm2) 1 
• De oppervlakte is (48 + 20 =) 68 (cm2) 1 
 
of 
 
• 12 × 6,5 = 78 (cm2) 1 
• 4 × 2,5 : 2 × 2 = 10 (cm2) 1 
• De oppervlakte is (78 – 10 =) 68 (cm2) 1 
 

 11 maximumscore 2 
170 : 68 = 2,5 (cm) (of 170 : 63 = 2,7 (cm))  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Kubussen 
 

 12 maximumscore 3 
 

 
 
• Middelste kolom van 4 vierkanten van 1 cm bij 1 cm getekend 1 
• Aan beide kanten het juiste aantal rechthoeken getekend 1 
• De rechthoeken links en rechts van de middelste kolom zijn 1 cm bij 

0,5 cm 1 
 

 13 maximumscore 3 
• Rij 5 bestaat uit 1

2  × 52 + 1
2  × 5 = 15 kubussen 1 

• Rij 1, 2, 3 en 4 bestaan samen uit 20 kubussen 1 
• Het antwoord: (15 + 20 =) 35 (kubussen) 1 
 

 14 maximumscore 3 
• Als n = 13, is k = 91 1 
• Als n = 14, is k = 105 1 
• Het antwoord: rij 14 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

KB-0153-a-19-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Alpe d’HuZes 
 

 15 maximumscore 3 
• 10,4 miljoen is 10 400 000 (euro) 1 
• 10 400 000 : 4200 (= 2476,1… (euro)) 1 
• Het antwoord: 2500 (euro) 1 
 

 16 maximumscore 3 
• De afname is (11,1 – 10,4 =) 0,7 (miljoen euro) 1 
• 0,7 : 11,1 × 100  1 
• Het antwoord: 6(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 17 maximumscore 4 
• 1860 – 799 = 1061 (m) 1 

• sin hellingshoek = 1061
13 800

  2 

• Hellingshoek = 4° (of nauwkeuriger) 1 
 

 18 maximumscore 4 
• 1 km = 1000 m 1 

• sin 11,5° = 
1000

hoogteverschil   2 

• Het antwoord: 199 (m) (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

KB-0153-a-19-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Kabelbaan 
 

 19 maximumscore 3 
• Een verhoudingstabel als  2 

afstand (meters) 25 … 22 500 
tijd (seconden) 4 1 3600 

• Het antwoord: 23 (km/uur) (of 22,5 (km/uur)) 1 
 

 20 maximumscore 1 
3,6 – 0,31 3×  (en dit is afgerond 2,6 meter) 
 

 21 maximumscore 4 
 
tijd (seconden) 0 1 2 3 4 

hoogte (meters) 3,6 3,0 2,8 2,6 2,5 
 

 
 
• De tabel juist ingevuld (of nauwkeuriger) 2 
• De punten juist overgenomen in de grafiek 1 
• Een vloeiende kromme door de punten getrokken 1 
 

 22 maximumscore 4 
• De katrol moet (1 + 1,75 =) 2,75 (meter) boven de grond zijn 1 
• Als tijd = 2,3, dan hoogte = 2,755… (meter) 1 
• Als tijd = 2,4, dan hoogte = 2,737… (meter) 1 
• Het antwoord: (na) 2,3 (seconden) 1 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

KB-0153-a-19-1-c 11 lees verder ►►► 

Lamp 

23 maximumscore 4 
• 8 × 40 = 320 (cm) 1 
• Omtrek cirkel is π × 20 = 62,8… (cm) 1 
• 320 + 5 × 62,8… + 20 1 
• Het antwoord: 654 (cm) (of nauwkeuriger) 1 

24 maximumscore 2 
• π × d = 50 (cm) 1 
• d = 16 cm (of nauwkeuriger) 1 

25 maximumscore 4 
• 6 m = 600 cm 1 
• h = 41 (cm) geeft lengte = 594 (cm) 1 
• h = 42 (cm) geeft lengte = 602 (cm) 1 
• Het antwoord: 41 (cm) 1 

of 

• 6 m = 600 cm 1 
• 266 + 8h = 600 1 
• 8h = 334 1 
• Het antwoord: 41 (cm) 1 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 31 mei.  
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 31 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

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

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

einde  
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KB-0153-a-18-1-o 

Examen VMBO-KB 

2018 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 15 mei

13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel =   diameter 

 

oppervlakte cirkel =   straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3   oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3   oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud bol = 4
3     straal 3 
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Brood bakken 

 

 
 
Om een rozijnenbrood te bakken, heeft Mannes 400 gram rozijnen-
broodmix nodig.  
 

3p 1 Voor 2,5 kg rozijnen-broodmix betaalt Mannes € 6,15. 
 Hoeveel kost 400 gram rozijnen-broodmix? Schrijf je berekening op. 
 

3p 2 Voor elke 100 gram rozijnen-broodmix moet Mannes 70 gram water 
toevoegen. 1 liter water weegt 1 kg. 
 Hoeveel deciliter water moet hij toevoegen aan 400 gram rozijnen-

broodmix? Schrijf je berekening op.  
 

3p 3 Mannes moet ook rozijnen toevoegen.  
Volgens het recept moet dit 80-100% van het gewicht van de rozijnen-
broodmix zijn. 
 Bereken hoeveel gram rozijnen Mannes minimaal aan de 400 gram 

rozijnen-broodmix moet toevoegen. Schrijf je berekening op.  
 

2p 4 Mannes heeft het mengsel klaar. Hij wil dat het rozijnenbrood om 
17.30 uur klaar is. Een rozijnenbrood moet 2 uur en 54 minuten in de 
broodbakmachine.  
 Hoe laat moet hij uiterlijk het mengsel in de broodbakmachine doen? 

Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
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Scholeksters in Nederland 

 
In Nederland leven steeds minder 
scholeksters. 
In 1996 waren er 180 000 scholeksters.  
 

2p 5 Vóór 1996 nam het aantal scholeksters elk 
jaar met 17 500 af.  
 Bereken hoeveel scholeksters er in 1990 

waren. Schrijf je berekening op. 
 
Na 1996 daalde het aantal scholeksters minder snel. In 1996 waren er 
180 000 scholeksters. In 1998 waren er 150 000 scholeksters.  
 

3p 6 Ga ervan uit dat de daling lineair is en op deze manier doorgaat.  
 Bereken hoeveel scholeksters er dan in 2002 zouden zijn. Schrijf je 

berekening op.  
 
Het bleek echter dat vanaf 1998 het aantal scholeksters nog minder snel 
afnam. In 1998 waren er 150 000 scholeksters. In 2008 waren er nog 
110 000 scholeksters. We gaan er weer van uit dat de daling lineair is.  
Je ziet de grafiek die hierbij hoort. 
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4p 7 Schrijf een formule op die bij de grafiek van 1998 tot 2008 hoort. Neem a 
voor het aantal scholeksters in duizendtallen en t voor de tijd in jaren met 
t = 0 in 1998. 
 

2p 8 In totaal waren er in 2012 nog 98 000 scholeksters in Nederland. In 2012 
leefde 65% van de scholeksters in het noorden van Nederland. 
 Bereken hoeveel scholeksters dit zijn. Schrijf je berekening op.  
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Sierbestrating 

 
 
 

      
 
 
 
Stratenmaker Jack wil een cirkelvorm leggen van straatstenen zoals op de 
foto links. Hij wil alleen geen acht stenen om de kleine cirkel heen leggen, 
maar tien stenen. 
Jack gaat uit van twee cirkels met hetzelfde middelpunt M. De grote cirkel 
heeft een straal van 30 cm, de kleine cirkel heeft een straal van 10 cm. 
Zie de schets hierboven. 
 
Jack verdeelt de grote cirkel in tien gelijke driehoeken. In de schets is 
driehoek MBC getekend.  
 

1p 9 Laat met een berekening zien dat hoek M in driehoek MBC 36° is. 
 

2p 10 Bereken hoeveel graden hoek C in driehoek MBC is. Schrijf je berekening 
op.  
 
Als Jack weet hoeveel cm BC is, kan hij de stenen op maat maken. 

M

C

B

E

30

 

5p 11 Bereken, zonder te meten, hoeveel cm BC is. Schrijf je berekening op. 
Rond je antwoord af op één decimaal. 

M

C

D

A
B
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Zonnebloempitten 

 
Zonnebloempitten zijn een belangrijke 
grondstof voor plantaardige olie.  
 
De hoogte van de zonnebloem tijdens de 
eerste 50 dagen van de groei is te 
benaderen met de formule 
 
 h = 2  1,0932t − 2 
 
Hierin is h de hoogte in cm en t de tijd in dagen na het zaaien van de 
zonnebloempitten. 
 

1p 12 Laat met een berekening zien dat de hoogte van de zonnebloem na 
50 dagen afgerond 170 cm is. 
 

5p 13 Teken op de uitwerkbijlage de grafiek van de hoogte van de zonnebloem 
voor de eerste 50 dagen. Vul de tabel in. Maak zelf een goede verdeling 
bij de verticale as. 
 
Na 50 dagen groeit de zonnebloem nog langzaam door volgens de 
formule 
 
 h = 170 + 10  t( 50)   

 
Hierin is h de hoogte in cm en t de tijd in dagen na het zaaien van de 
zonnebloempitten. 
 

3p 14 Na 100 dagen is de zonnebloem ongeveer 240 cm hoog. De maximale 
hoogte van de zonnebloem is 250 cm. 
 Hoeveel dagen na het zaaien heeft de zonnebloem de maximale 

hoogte bereikt? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 

2p 15 Om 1 hectare zonnebloemen te verbouwen, moet je 25 kg 
zonnebloempitten zaaien. De opbrengst is dan 2000 kg zonnebloempitten.  
Het gewicht van de opbrengst aan zonnebloempitten is dus veel groter 
dan het gewicht van de zonnebloempitten die je zaait.  
 Hoeveel keer zoveel? Schrijf je berekening op.  
 

2p 16 Eén persoon gebruikt gemiddeld 17,5 liter zonnebloemolie per jaar. In de 
hele wereld leven ongeveer 7 miljard mensen. Voor 1 liter zonnebloemolie 
is 1,5 kg zonnebloempitten nodig. 
 Hoeveel miljard kg zonnebloempitten is er dan nodig per jaar? Schrijf 

je berekening op. 
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Glas-in-lood-raam 

 

 
 
Op de foto staat een glas-in-lood-raam met daarin drie cirkels. In elke 
cirkel zit een ster. In de tekening rechts staat het ontwerp van het raam. 
De breedte van het raam is 0,6 meter. 
 

4p 17 Het raam bestaat uit een rechthoek en een halve cirkel.  
 Bereken hoeveel m2 de totale oppervlakte van het raam is. Schrijf je 

berekening op. Geef je antwoord in twee decimalen nauwkeurig. 
 

3p 18 Op de uitwerkbijlage staat één van de cirkels van het raam. De cirkel is 
draaisymmetrisch over 60°. 
 Teken de ster in de cirkel af.  
 
Eén ster bestaat uit 6 gelijke ruiten. Je ziet 
een tekening van zo’n ruit. AC = 30 cm en 
hoek A in driehoek ABS is 30°.  
 

5p 19 Bereken, zonder te meten, hoeveel cm DB 
is. Schrijf je berekening op.   
 

3p 20 Bereken hoeveel cm2 de oppervlakte van 
een ster is. Schrijf je berekening op.  
Als je geen antwoord hebt gevonden bij 
vraag 19, neem dan voor DB 19 cm.  
 
 

A

30°

C

BD S

0,6 m
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Kruisjes en cirkels 

 
Je ziet de eerste vierkanten van een reeks figuren. De vierkanten zijn 
gevuld met kruisjes en cirkels. 

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4  
 

1p 21 Teken de figuur die hoort bij figuurnummer n = 5. 
 
In de tabel staat het aantal kruisjes en het aantal cirkels bij elk 
figuurnummer. Deze tabel staat ook op de uitwerkbijlage.  
 

figuurnummer (n) 1 2 3 4 

aantal cirkels 1 2 3 4 

aantal kruisjes 0 2 6 12 

 
3p 22 Hoeveel kruisjes heeft figuurnummer 8? Laat zien hoe je aan je antwoord 

komt. Je mag de tabel op de uitwerkbijlage gebruiken. 
 

2p 23 Bij welk figuurnummer zijn er 10 keer zoveel kruisjes als cirkels in het 
vierkant?  
 
Je ziet de eerste kubussen van een reeks. De zijvlakken van de kubussen 
zijn op dezelfde manier gevuld met kruisjes en cirkels als de vierkanten uit 
de vorige vragen. 

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4  

Er is een verband tussen het aantal kruisjes op de kubus en het 
figuurnummer n. De formule die bij dit verband hoort, is 
 
 aantal kruisjes = 6n2 – 6n 
 

4p 24 Op een kubus zitten 1632 kruisjes. 
 Bereken hoeveel cirkels er op deze kubus zitten. Schrijf je berekening 

op. 
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Bijzettafel 

 
Op de foto zie je een bijzettafel waarvan het tafelblad de vorm heeft van 
een rechthoekige gelijkbenige driehoek. De schuine zijde is 50 cm. 
 

 
 

3p 25 Teken het bovenaanzicht van de bijzettafel op schaal 1 : 10.  
 
Deze driehoekige tafel (A) is onderdeel van een set van drie tafels, zie de 
tekening. De tafels A en C zijn hetzelfde. Het tafelblad van tafel B heeft de 
vorm van een parallellogram.  
 

 

35 cm

A

C

B

 
Als je de drie tafels tegen elkaar aanzet, krijg je een rechthoekige tafel. 
De oppervlakte van deze rechthoekige tafel is 2750 cm2 en de breedte is 
35 cm. 
 

3p 26 Bereken, zonder te meten, hoeveel cm2 de oppervlakte van het tafelblad 
van tafel B is. Schrijf je berekening op.  
 

einde  
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wiskunde CSE KB 2018-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

Zonnebloempitten 

 
 13  

 
t (in dagen) 0 10 20 30 40 50 
h (in cm)      170 

 

0 10 20 30 40 50

h
(in cm)

t (in dagen) 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Pagina: 88Voor 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).



 KB-0153-a-18-1-u 2 / 2 lees verder ►►►

Glas-in-lood-raam 

 
 18  

 
 
 

Kruisjes en cirkels 

 
 22  

 
figuurnummer (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 
aantal cirkels 1 2 3 4     
aantal kruisjes 0 2 6 12     

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.  
2 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 

en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Brood bakken 

 
 1 maximumscore 3 

• 2,5 kg is 2500 gram 1 
• Een verhoudingstabel als  1 

gewicht 2500 1 400 
prijs 6,15 … … 

• Het antwoord: € 0,98 (of 98 cent) 1 
 
Opmerking 
Als de eenheid ontbreekt, hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 2 maximumscore 3 
• 4 × 70 = 280 (gram water) 1 
• 280 gram water is 0,28 liter 1 
• Het antwoord: 2,8 (of 3) (dl) 1 
 

 3 maximumscore 3 
• Een verhoudingstabel als  2 

gewicht 400 … … 
percentage 100 1 80 

• Het antwoord: 320 (gram) 1 
 

 4 maximumscore 2 
• Om 14.36 uur 1 
• Een juiste berekening, bijvoorbeeld: 3 uur eerder dan 17.30 uur is 

14.30 uur en 6 minuten later is 14.36 uur 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Scholeksters in Nederland 
 

 5 maximumscore 2 
• 6 × 17 500 = 105 000 1 
• 180 000 + 105 000 = 285 000 (scholeksters) 1 
 

 6 maximumscore 3 
• De daling is ((180 000 − 150 000) : 2 =) 15 000 per jaar 1 
• 4 × 15 000 = 60 000   1 
• 150 000 − 60 000 = 90 000 (scholeksters) 1 
 

 7 maximumscore 4 
Een voorbeeld van een juiste formule: 
a = 150 − 4 × t  
 
• Startgetal is 150 1 
• Hellingsgetal is (−40 : 10 =) −4 2 
• Linker- en rechterlid juist 1 
 
Opmerking 
Als de formule a = 150 000 − 4000 × t wordt gevonden, hiervoor 
1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 8 maximumscore 2 
• Een verhoudingstabel als  1 

aantal 98 000 … … 
percentage 100 1 65 

• Het antwoord: 63 700 (of 63,7 duizend) (scholeksters) 1 
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Sierbestrating 

9 maximumscore 1 
360 : 10 (= 36°) 

10 maximumscore 2 
• 180 − 36 = 144(°) 1 
• Hoek C is 144 : 2 = 72(°) 1 

11 maximumscore 5 
• Hoek M in driehoek MEC is (36 : 2 =) 18(°) 1 

• sin 18° = CE
30

2 

• CE = 9,27… (cm) 1 
• BC = 2 × 9,27… = 18,5 (cm) 1 

Opmerking 
Als met een foutief antwoord van de vorige vraag is gerekend, hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen. 
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Antwoord 
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Zonnebloempitten 
 

 12 maximumscore 1 
h = 2 × 1,093250 − 2 (en dit is afgerond 170 cm) 
 

 13 maximumscore 5 
 
t (in dagen) 0 10 20 30 40 50 
h (in cm) 0 3 10 27 69 170 

 

 
 
• De waarden in de tabel juist berekend (of nauwkeuriger) 2 
• Een goede schaalverdeling bij de verticale as gekozen 1 
• De punten juist overgenomen in het assenstelsel 1 
• Een vloeiende kromme door de punten getekend 1 
 

 14 maximumscore 3 
• Met gericht proberen: 170 + 10 × (114 50)−  = 250 2 
• Het antwoord: 114 (dagen) 1 
 

 15 maximumscore 2 
• 2000 : 25 1 
• Het antwoord: 80 (keer zoveel) 1 
 

 16 maximumscore 2 
• 17,5 × 7 miljard × 1,5 1 
• Het antwoord: 184 (miljard kg) (of nauwkeuriger) 1 
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Glas-in-lood-raam 
 

 17 maximumscore 4 
• De hoogte van de rechthoek is 2,5 × 0,6 = 1,5 (m) 1 
• De oppervlakte van de rechthoek is 0,6 × 1,5 = 0,9 (m2) 1 
• De oppervlakte van de halve cirkel is 1

2  × π  × 0,32 = 0,141… (m2) 1 

• 0,9 + 0,141… = 1,04 (m2) 1 
 

 18 maximumscore 3 
 

 
 
• Vier punten juist op de cirkel 1 
• Drie punten juist op de symmetrie-assen 1 
• Hele figuur goed afgetekend 1 
 

 19 maximumscore 5 
• AS = (30 : 2 =) 15 (cm) 1 

• tan 30° = 
15
BS  2 

• BS = 8,6… (cm) 1 
• DB = 2 × 8,6… = 17 (cm) (of nauwkeuriger) 1 
 

 20 maximumscore 3 
• De oppervlakte van een ruit is 17,3… × 30 : 2 = 259,8… (cm2) 1 
• Een ster bestaat uit 6 ruiten 1 
• 6 × 259,8… = 1559 (cm2) (of nauwkeuriger) 1 
 
of 
 
• De oppervlakte van een ruit is 19 × 30 : 2 = 285 (cm2) 1 
• Een ster bestaat uit 6 ruiten 1 
• 6 × 285 = 1710 (cm2) 1 
 
Opmerking 
Er mag worden doorgerekend met een afgerond antwoord uit vraag 19.  
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Kruisjes en cirkels 
 

 21 maximumscore 1 
Juiste figuur getekend 
 

 
 

 22 maximumscore 3 
• Het antwoord: 56 1 
• Een juiste toelichting, bijvoorbeeld aan de hand van de regelmaat in de 

tabel of door de berekening 82 − 8 = 56 2 
 

 23 maximumscore 2 
Bij figuurnummer 11 
 
Opmerking 
Het antwoord is goed of fout. 
 

 24 maximumscore 4 
• Met gericht proberen: 6 × 172 − 6 × 17 = 1632 2 
• Dus n = 17 (en op elke zijde zitten 17 cirkels) 1 
• 6 × 17 = 102 (cirkels) 1 
 
 

Bijzettafel 
 

 25 maximumscore 3 
• Schuine zijde van 5 cm getekend 1 
• Twee hoeken van 45° getekend 1 
• Driehoek afgetekend 1 
 

 26 maximumscore 3 
• De oppervlakte van tafelblad A en C samen is 35 × 35 = 1225 (cm2) 2 
• 2750 − 1225 = 1525 (cm2) 1 
 
of 
 
• De lengte van de rechthoek is 2750 : 35 = 78,57… (cm) 1 
• De lengte van tafelblad B is 78,57… − 35 = 43,57… (cm) 1 
• De oppervlakte van tafelblad B is 43,57… × 35 = 1525 (cm2) 1 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 23 mei. Meteen 
aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 23 mei kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

einde  
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Examen VMBO-KB 

2017 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 17 mei
13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel =   diameter 

 

oppervlakte cirkel =   straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3   oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3   oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud bol = 4
3     straal 3 
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Grote steden 

 
3p 1 De totale wereldbevolking bestond in het jaar 2000 uit ongeveer 6 miljard 

mensen. In het jaar 2016 bestond deze uit ongeveer 7,4 miljard mensen. 
 Bereken met hoeveel procent de totale wereldbevolking in het jaar 

2016 is gestegen ten opzichte van het jaar 2000. Schrijf je berekening 
op. 

 
De totale wereldbevolking is te verdelen in mensen die in een stad wonen 
en mensen die buiten een stad wonen. Er wonen in verhouding steeds 
meer mensen in een stad dan buiten een stad. 
 

 
 
Op de uitwerkbijlage staat de grafiek die aangeeft hoeveel procent van de 
totale wereldbevolking in een stad woont vanaf het jaar 1950. Er wordt 
verwacht dat dit percentage lineair stijgt tot het jaar 2050.  
 

1p 2 In welk jaar woonde volgens de grafiek de helft van de totale 
wereldbevolking in een stad?  
 

3p 3 De verwachting is dat in het jaar 2040 er 6,3 miljard mensen in een stad 
zullen wonen.  
 Bereken uit hoeveel miljard mensen de totale wereldbevolking in het 

jaar 2040 zal bestaan. Schrijf je berekening op. Rond je antwoord af 
op één decimaal. 

 
3p 4 Teken in hetzelfde assenstelsel op de uitwerkbijlage de grafiek die het 

percentage van de wereldbevolking aangeeft dat buiten een stad woont. 
Teken je grafiek vanaf het jaar 1950 tot en met het jaar 2050. 
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Selfie 

 
Een selfie is een foto waar degene die hem maakt ook zelf op staat.  
In het jaar 2014 waren er meerdere wereldrecords die te maken hadden 
met selfies.  
 

 
 

2p 5 Microsoft had het wereldrecord ‘meeste mensen op een selfie’, zie de 
foto. In totaal stonden 1151 mensen op deze selfie. 
Deze selfie wordt afgedrukt op een foto van 10 bij 15 cm.  
 Bereken hoeveel mensen er gemiddeld op 1 cm2 staan. Schrijf je 

berekening op.  
 

2p 6 Het wereldrecord ‘meeste selfies in één uur’ stond op naam van de Britse 
Lee Goodfellow, die 657 selfies maakte in één uur. 
 Bereken hoeveel seconden Lee gemiddeld nodig had om één selfie te 

maken. Schrijf je berekening op.  
 

2p 7 De Turkse Atasun Optik had met 103 690 selfies het wereldrecord 
‘grootste collectie selfies’. Atasun maakte elke dag 50 selfies. 
 Bereken hoeveel jaar hij nodig had om dit wereldrecord te halen. 

Schrijf je berekening op.  
 

3p 8 Makati City in de Filipijnen had de meeste mensen die weleens een selfie 
maakten, namelijk 258 selfiemakers per 100 000 mensen. 
In totaal had Makati City 610 000 inwoners in het jaar 2014. 
 Bereken hoeveel selfiemakers er in totaal in Makati City woonden in 

het jaar 2014. Schrijf je berekening op.  
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Wip 

 

 
 
Hierboven zie je een foto en een schematische tekening van een wip. 
Punt A en punt B zijn de uiteinden van de wip. De lengte AB is 405 cm. 
Het draaipunt T is het midden van AB en zit op een hoogte van 62,5 cm. 
Punt M ligt recht onder punt T. 
 

2p 9 In de tekening zit punt B op zijn maximale hoogte boven de grond. 
 Hoeveel cm boven de grond is punt B dan? Laat zien hoe je aan je 

antwoord komt. 
 

4p 10 Bereken, zonder te meten, hoeveel cm de lengte van AM is. Schrijf je 
berekening op. 
 
Anniek (A) en Bente (B) zitten op de uiteinden van de wip. Ze gaan 
regelmatig omhoog en omlaag. Op de uitwerkbijlage is in een assenstelsel 
de grafiek getekend die de hoogte van Anniek boven de grond weergeeft.  
 

1p 11 Na het omhoog gaan, staat de wip even stil. 
 Hoeveel seconden staat de wip dan even stil? 
 

2p 12 Hoeveel keer gaat Anniek omhoog in één minuut? Laat zien hoe je aan je 
antwoord komt. 
 

3p 13 Teken in hetzelfde assenstelsel op de uitwerkbijlage de grafiek die de 
hoogte van Bente boven de grond weergeeft. Teken de grafiek van 0 tot 
10 seconden. 
 

M
zijaanzicht

T
405 cm B

A

62,5 cm
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Bag-in-box 

 
Een bag-in-box is een doos met daarin een luchtdichte zak. In de zak kan 
3 liter druivensap. Zie de foto’s hieronder. 
 

 
 

2p 14 In een glas gaat 20 cl sap. 
 Hoeveel glazen sap kunnen uit een volle zak worden geschonken? 

Schrijf je berekening op.  
 
De doos heeft de vorm van een prisma. De boven- en onderkant van de 
doos hebben de vorm van een achthoek.  
De doos is 19 cm lang en 9,5 cm breed. BQ, CQ, DR, ER, FS, GS, HP en 
AP zijn 2,1 cm lang. Zie de schets. 
 

F

G

H

A

S

P

R

Q

E

B

D

C

19 cm

9,5 cm

2,1 cm

2,1 cm2,1 cm2,1 cm

 
 

4p 15 Laat met een berekening zien dat de oppervlakte van de onderkant van 
de doos afgerond 172 cm2 is. 

3p 16 De doos is 23,3 cm hoog.  
 Hoeveel cm3 ruimte blijft er over in de doos als de zak van 3 liter vol 

zit? Schrijf je berekening op.  

3p 17 De dozen worden rechtop laag voor laag op een pallet gestapeld. De 
pallet heeft de vorm van een rechthoek en is 120 cm lang en 80 cm breed. 
De dozen mogen niet over de pallet heen steken. 
 Uit hoeveel dozen bestaat één laag op de pallet? Schrijf je berekening 

op. 
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Bossalamander 

 
Biologen hebben ontdekt dat bossalamanders steeds kleiner worden.  
 

 
 
Vanaf het jaar 1980 wordt voor het berekenen van de lengte van een 
gemiddelde bossalamander de volgende formule gebruikt 
 
 L = 9,75  0,99t 

 
Hierin is L de lengte in cm en t het aantal jaren met t = 0 op  
1 januari 1980. 
 

1p 18 Hoeveel cm was de lengte van de bossalamander op 1 januari 1980? 
 

4p 19 Een bioloog beweert dat de lengte van de bossalamander in het jaar 2000 
met 25% is afgenomen ten opzichte van het jaar 1980. 
 Laat met een berekening zien of de bewering van de bioloog klopt met 

de formule. 
 

4p 20 Bereken op 1 januari van welk jaar de bossalamander volgens de formule 
voor het eerst kleiner is dan 7,5 cm. Schrijf je berekening op.  
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Draaimolen 

 

 
 
In de speeltuin staat een draaimolen die opgeknapt moet worden. 
 
De vloer van de draaimolen heeft de vorm van een cirkel met een straal 
van 118 cm.  
 

5p 21 Arno, de beheerder van de speeltuin, gaat de bovenkant van de vloer 
schilderen. Met een liter verf kan hij 7 m2 schilderen. Hij koopt 2 blikken 
van 0,75 liter. 
 Kan Arno met 2 blikken verf de vloer 3 keer schilderen? Schrijf je 

berekening op.  
 
Arno gaat ook zeven nieuwe zitbanken maken. In de schets links zie je de 
cirkel verdeeld in acht gelijke driehoeken. In de schets rechts is vierhoek 
ABCD één zo’n zitbank. 
 

A

B

D
C

M

 
 

3p 22 Laat met een berekening zien dat hoek B gelijk is aan 67,5°. 
 

4p 23 Bereken, zonder te meten, hoeveel cm zijde AB is. Schrijf je berekening 
op. Rond je antwoord af op een geheel getal.  

A

B
D

C

S

M

T

118 cm
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3p 24 De zitbanken zijn 30 cm breed, dus ST is 30 cm. Zijde CD is 65 cm.  
Arno heeft planken van 30 cm breed en 170 cm lang gekocht. Op de 
uitwerkbijlage staat een plank op schaal 1 : 10 getekend.  
 Teken zo veel mogelijk zitbanken in de plank.  
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Aantal stippen 

 
2p 25 Met stippen kunnen we verschillende figuren maken. Je ziet de eerste 

figuren van een reeks. 
 

1 2 3 4 5 figuurnummer
1 3 6 10 15 aantal stipppen 

 
 Hoeveel stippen zijn er bij figuurnummer 7? Laat zien hoe je aan je 

antwoord komt. 
 
Je ziet de eerste figuren van een andere reeks. 
 

1 2 3 figuurnummer
5 12 22 aantal stipppen 

 
Het verband tussen het figuurnummer en het aantal stippen wordt 
gegeven door de formule 
 
 aantal stippen = 1,5  figuurnummer  2 + 2,5  figuurnummer + 1 
 

2p 26 Hoeveel stippen heeft figuurnummer 4? Laat zien hoe je aan je antwoord 
komt. 
 

3p 27 Welk figuurnummer in deze reeks heeft voor het eerst meer dan 
200 stippen? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 
 

einde  
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wiskunde CSE KB 2017-1 
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Wip 
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Draaimolen 

 
24 

 

 

einde 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

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

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

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

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 74 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt 1 scorepunt afgetrokken 

tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken.  
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% 100 … … 
aantal 6 1 1,4 
  

 
 
 
 

% 66 1 100 
aantal 6,3 … … 
  

 
 
 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 

Grote steden 
 

 1 maximumscore 3 
• De toename is (7,4 – 6 =) 1,4 miljard 1 
 
•  1 

 
• Het antwoord: 23(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 2 maximumscore 1 
(In het jaar) 2000 
 

 3 maximumscore 3 
• 66% van de wereldbevolking woont in een stad in het jaar 2040 1 
 
•  1 

 
• Het antwoord: 9,5 (miljard mensen) 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen is een marge van 1% toegestaan. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 4 maximumscore 3 
 

 
 
• Minstens twee juiste punten tekenen 2 
• Rechte lijn door deze punten tekenen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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selfiemakers 258 0,00258 … 
inwoners 100 000 1 610 000 
  

 
 
 
 

Selfie 
 

 5 maximumscore 2 
• De oppervlakte van de foto is (10 × 15 =) 150 (cm2) 1 
• 1151 : 150 = 8 (of nauwkeuriger) (mensen per cm2) 1 
 

 6 maximumscore 2 
• 1 uur is 3600 seconden 1 
• 3600 : 657 = 5 (seconden per selfie) (of nauwkeuriger) 1 
 

 7 maximumscore 2 
• 103 690 : 50 = 2073,8 (dagen) 1 
• 2073,8 : 365 = 6 (jaar) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als er met schrikkeljaren is gerekend, hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 
 

 8 maximumscore 3 
 
•   2 

 
• Het antwoord: 1574 (selfiemakers) 1 
 
 

Wip 
 

 9 maximumscore 2 
• 2 × 62,5  1 
• Het antwoord: 125 (cm) 1 
 

 10 maximumscore 4 

• AT is 405
2

 = 202,5 (cm) 1 

• AM is −2 2(202,5 62,5 )   2 
• AM is 193 (cm) (of nauwkeuriger) 1 
 

 11 maximumscore 1 
0,5 (of 0,6) (seconde) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 12 maximumscore 2 
• 1 periode is 5 seconden 1 
• Anniek gaat (60 : 5 =) 12 (keer omhoog in één minuut) 1 
 
of 
 
• In 20 seconden gaat Anniek 4 keer omhoog 1 
• Anniek gaat (4 × 3 =) 12 (keer omhoog in één minuut) 1 
 

 13 maximumscore 3 
 

 
 
• Het tekenen van de twee juiste dalende lijnstukken 1 
• Het tekenen van de twee juiste stijgende lijnstukken 1 
• Het tekenen van vier horizontale lijnstukken van 0,5 seconden 1 
 
Opmerking 
Als ook de grafiek van de laatste tien seconden is getekend, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
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Antwoord 
 

Scores 
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Bag-in-box 
 

 14 maximumscore 2 
• 3 liter is 300 cl 1 
• 300 : 20 = 15 (glazen) 1 
 

 15 maximumscore 4 
• 19 × 9,5 = 180,5 (cm2) 1 
• 1

2  × 2,1 × 2,1 = 2,2… (cm2) 1 
• 4 × 2,2… = 8,82 (cm2) 1 
• 180,5 – 8,82 = 171,68 (en dit is afgerond 172 (cm2)) 1 
 

 16 maximumscore 3 
• De inhoud van de doos is 172 × 23,3 = 4007,6 (cm3) 1 
• 3 liter is 3000 cm3 1 
• Het antwoord: (4007,6 – 3000 =) 1008 (cm3) (of nauwkeuriger) 1 
 
of 
 
• De inhoud van de doos is 171,68 × 23,3 = 4000,1… (cm3) 1 
• 3 liter is 3000 cm3 1 
• Het antwoord: (4000,1… – 3000 =) 1000 (cm3) (of nauwkeuriger) 1 
 

 17 maximumscore 3 
• 120 : 9,5 = 12,6… 1 
• 80 : 19 = 4,2… 1 
• 12 × 4 = 48 (dozen) 1 
 
of 
 
• 120 : 19 = 6,3… 1 
• 80 : 9,5 = 8,4… 1 
• 6 × 8 = 48 (dozen) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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lengte  9,75 1 7,97… 
procent 100 10,25… 81,7… 
  

 
 
 
 

Bossalamander 
 

 18 maximumscore 1 
9,75 (cm) 
 

 19 maximumscore 4 
• L = 9,75 × 0,9920 = 7,97… 1 
 
•  1 

 
• Dit is 100 – 81,7… = 18(%) minder 1 
• (Dit is minder dan 25%, dus) de bewering klopt niet met de  

formule  1 
 
of 
 
• 0,9920 = 0,817… 2 
• Dit is 100 – 81,7… = 18(%) minder 1 
• (Dit is minder dan 25%, dus) de bewering klopt niet met de  

formule  1 
 

 20 maximumscore 4 
• 9,75 × 0,9926 = 7,50… 1 
• 9,75 × 0,9927 = 7,43… 1 
• Dus na 27 jaar 1 
• Het antwoord: (1 januari) 2007 1 
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Antwoord 
 

Scores 
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Draaimolen 
 

 21 maximumscore 5 
• 118 cm is 1,18 meter 1 
• De oppervlakte van de vloer is π  × 1,182 = 4,37… (m2) 1 
• 3 × 4,37… = 13,12… (m2) 1 
• 13,12… : 7 = 1,87… (liter) 1 
• 2 × 0,75 = 1,5 (dit is minder dan 1,87… (liter)) dus het kan niet 1 
 

 22 maximumscore 3 
• Hoek M in driehoek ABM is 45(°) 1 
• Hoek A + hoek B = 180 − 45 = 135(°) 1 
• Hoek B = hoek A = 135 : 2 (en dit is 67,5(°)) 1 
 
of 
 
• Hoek M in driehoek ABM is 45(°) 1 
• Hoek M in driehoek BMT is 22,5(°) 1 
• Hoek B = 180 – 90 – 22,5 (en dit is 67,5(°)) 1 
 

 23 maximumscore 4 

• cos 67,5° = BT
118

 2 

• BT = 45,1… (cm) 1 
• AB = 90 (cm) 1 
 
of 
 

• sin 22,5° = BT
118

 2 

• BT = 45,1… (cm) 1 
• AB = 90 (cm) 1 
 

 24 maximumscore 3 
 

 
 
• De hoeken van de getekende zitbanken zijn juist 1 
• Zijde CD is 6,5 cm 1 
• De zitbanken zijn gespiegeld getekend 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Aantal stippen 
 

 25 maximumscore 2 
• 15 + 6 + 7  1 
• Het antwoord: 28 (stippen) 1 
 
of 
 
• Een juiste tekening gemaakt 1 
 

  
 
• Het antwoord: 28 (stippen) 1 
 

 26 maximumscore 2 
• 1,5 × 42 + 2,5 × 4 + 1 1 
• Het antwoord: 35 (stippen) 1 
 
of 
 
• 22 + 13 1 
• Het antwoord: 35 (stippen) 1 
 
of 
 
• Een juiste tekening gemaakt 1 
 

  
 
• Het antwoord: 35 (stippen) 1 
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Antwoord 
 

Scores 
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 27 maximumscore 3 
• Bij figuurnummer = 10, is aantal stippen = 176 1 
• Bij figuurnummer = 11, is aantal stippen = 210 1 
• Het antwoord: (figuurnummer) 11 1 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 23 mei.  
 
Ook na 23 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
 

einde  
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KB-0153-a-17-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2017-1 
 

wiskunde vmbo-KB 
 
Centraal examen vmbo-KB  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-KB 
 
Bij het centraal examen wiskunde vmbo-KB: 
 
 
Op pagina 10, bij vraag 20 moet de volgende antwoordmogelijkheid toegevoegd 
worden: 
 
• Als t = 26, geldt L = 7,50… (cm) 1 
• Als t = 27, geldt L = 7,43… (cm) 1 
• Dus na 27 jaar 1 
• Het antwoord: (1 januari) 2007 1 
 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als 
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
 
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde vmbo-KB. 
  
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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KB-0153-a-17-2-o 

Examen VMBO-KB 

2017 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 23 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 19 juni
13.30 - 15.30 uur

Pagina: 128Voor 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).



 

 KB-0153-a-17-2-o 2 / 11 lees verder ►►►

Pagina: 129Voor 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).



 

 KB-0153-a-17-2-o 3 / 11 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel =   diameter 

 

oppervlakte cirkel =   straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3   oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3   oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud bol = 4
3     straal 3 
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Sierbestrating 

 
Harco heeft tegels gekocht die hij wil gebruiken bij het aanleggen van een 
sierbestrating. De tegels hebben de vorm van een regelmatige zeshoek. 
 

 
 

2p 1 Harco vraagt zich af welke symmetrie deze tegel heeft. Let bij deze vraag 
ook op de kleuren.  
 Kruis op de uitwerkbijlage de juiste antwoorden aan. 
 
Een tegel bestaat uit een aantal even grote ruiten. In de tekening 
hieronder is ruit ABCD apart getekend. AS = 8,5 cm en AD = 17 cm. 
 

AAA

BB

CC

DD 17 cm

8,5 cm
1
2A C

D

B

S

 
 

4p 2 Bereken hoeveel graden hoek A1 en hoek A2 samen zijn. Schrijf je 

berekening op.  
 

2p 3 Laat met een berekening zien dat DS afgerond 14,7 cm is. 
 

4p 4 Bereken de totale oppervlakte van een tegel. Schrijf je berekening op.  
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5p 5 Harco gaat een stuk van zijn tuin bestraten.  
In de afbeelding kun je zien hoe hij de tegels gaat leggen. 
 

lengte

breedte

 
 
 Bereken de lengte en de breedte van het stuk tuin dat bestraat wordt. 

Schrijf je berekening op en geef je antwoorden in cm. 
 
 

Pagina: 132Voor 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).



 

 KB-0153-a-17-2-o 6 / 11 lees verder ►►►

Manden 

 
Chantal maakt in haar vrije tijd manden. Zij 
verkoopt deze manden op een hobbymarkt. 
 
Ze gebruikt hierbij de volgende formule: 
 

 p = 30 – 
750

t
 

 
Hierin is p de prijs van een mand in euro en 
t de tijd die ze heeft gewerkt aan de mand in 
minuten. Voor het maken van een mand heeft 
Chantal minimaal 30 minuten nodig. 
 

2p 6 De tijd die ze nodig heeft voor de mand op de foto is 1 uur.  
 Laat met een berekening zien dat deze mand € 17,50 kost. 
 

4p 7 Op de uitwerkbijlage staat een assenstelsel getekend. 
 Teken de grafiek die bij de formule hoort. Vul eerst de tabel op de 

uitwerkbijlage in. 
 

5p 8 Een klant bestelt 8 manden die 20 euro per stuk kosten.  
 Bereken hoeveel uur Chantal in totaal bezig is om deze bestelling te 

maken. Schrijf je berekening op. 
 

2p 9 Chantal heeft op de markt ook een mand van 35 euro staan. 
 Kan dat volgens de formule? Leg uit hoe je aan je antwoord komt. 
 

Pagina: 133Voor 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).



 

 KB-0153-a-17-2-o 7 / 11 lees verder ►►►

Gotthardtunnel 

 

 
 
De Gotthardtunnel in Zwitserland heeft een lengte van 16 942 meter. 
 

3p 10 Voor de veiligheid in de Gotthardtunnel is om de 125 meter een 
brandblusser geplaatst. Aan beide uiteinden van een tunnelbuis bevindt 
de eerste brandblusser zich op 33,5 meter vanaf de ingang. 
 Bereken hoeveel brandblussers er in één buis van de Gotthardtunnel 

zijn geplaatst. Schrijf je berekening op. 
 

3p 11 De tunnel is geopend in 1980. In het eerste jaar reden er gemiddeld 
7950 voertuigen per dag door de tunnel. In 2004 reden er gemiddeld  
16 500 voertuigen per dag door deze tunnel.  
 Bereken met hoeveel procent het aantal voertuigen dat per dag door 

de tunnel reed is toegenomen. Schrijf je berekening op. 
 

4p 12 De maximum snelheid in de tunnel is 80 km per uur. 
 Bereken hoe lang je erover doet om met deze snelheid door de 

Gotthardtunnel te rijden. Schrijf je berekening op.  
 

3p 13 Op drukke dagen ontstaan er lange files voor de tunnel. Dan wordt 
onderstaande vuistregel gebruikt voor degene die achteraan in deze file 
staat. 
 
Per kilometer file geldt een wachttijd van 15 minuten.  
 
De langst bekende file voor de Gothardtunnel had een lengte van 24 km.  
 Bereken hoe laat je de tunnel in kon rijden als je om 12.30 uur 

achteraan in deze 24 km lange file stond. Schrijf je berekening op.   
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Tijdschriften 

 
Van het Nederlands tijdschrift Lifestyle worden er steeds minder verkocht. 
In de grafiek zie je het verband tussen het aantal verkochte tijdschriften 
en de tijd in jaren vanaf 1 januari 2000. De grafiek staat ook op de 
uitwerkbijlage. 
 

300 000
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150 000

100 000

50 000
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De formule die bij deze grafiek hoort is 
 

aantal = 275 000  0,93tijd 

 
Hierin is aantal het aantal verkochte tijdschriften en tijd de tijd in jaren met  
tijd = 0 op 1 januari 2000. Neem aan dat deze formule ook in de jaren na 
2014 geldt. 
 

1p 14 Hoe heet het wiskundig verband dat bij deze formule hoort? 
 

3p 15 Met hoeveel procent daalt het aantal verkochte tijdschriften per jaar? Leg 
uit hoe je aan je antwoord bent gekomen. 
 

3p 16 Bereken op 1 januari van welk jaar het aantal verkochte tijdschriften voor 
het eerst kleiner is dan 50 000. Schrijf je berekening op. 
 

5p 17 Op 1 januari 2000 is het aantal verkochte exemplaren van het tijdschrift 
Ouder Worden gelijk aan 200 000. Dit aantal daalt elk jaar met 
6000 exemplaren. 
 In welk jaar is het aantal verkochte tijdschriften voor beide tijdschriften 

gelijk? Je mag de grafiek op de uitwerkbijlage gebruiken. Laat zien 
hoe je aan je antwoord bent gekomen. 
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Schoenmaat 

 
De lengte van je voet bepaalt welke schoenmaat je nodig hebt. In de 
afbeelding zie je hoe je de voetlengte kunt bepalen. 
 

voetlengte

 
 

4p 18 Op de uitwerkbijlage zie je een voetafdruk die op schaal is getekend.  
 Bereken de werkelijke voetlengte in hele mm. Laat zien hoe je aan je 

antwoord bent gekomen. 
 
Je kunt de voetlengte omrekenen naar een schoenmaat met de formule 
 
 schoenmaat = 0,15  voetlengte + 2,29 
 
In deze formule is de voetlengte in hele mm. De schoenmaat wordt naar 
boven afgerond op een heel of half getal. Dus mogelijke schoenmaten zijn 
bijvoorbeeld 41 en 1

241 .  

 
3p 19 Ilco heeft een voetlengte van 287 mm. 

 Bereken de schoenmaat van Ilco. Schrijf je berekening op. 
 

3p 20 Voor tennisschoenen geldt dat je bij de voetlengte 1 cm moet optellen, 
voordat je de schoenmaat kunt berekenen met de formule.  
Voor Ilco geldt dat hij voor zijn voetlengte nu 287 + 10 = 297 mm moet 
gebruiken in de bovenstaande formule. 
Hieronder staan drie mogelijke formules, waarmee je door het invullen 
van je normale voetlengte de schoenmaat van de tennisschoen kunt 
berekenen. Eén van deze formules is juist. 
 
a schoenmaat tennisschoen = 1,15  normale voetlengte + 2,29 
b schoenmaat tennisschoen = 0,15  normale voetlengte + 3,29 
c schoenmaat tennisschoen = 0,15  normale voetlengte + 3,79 
 
 Welke van de drie formules is juist? Je mag de voetlengte van Ilco 

gebruiken. Laat zien hoe je aan je antwoord bent gekomen.
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Glasplaten 

 
Om een vloer te beschermen tegen gloeiend as  
uit een houtkachel wordt een glasplaat gebruikt.  
 
 
Deze glasplaten zijn er in verschillende vormen 
en maten. 
 
 
 

4p 21 Glasplaat 1 heeft de vorm van een rechthoek met een halve cirkel eraan.  
 

120 cm

70 cm

100 cm

glasplaat 1  
 
 Bereken hoeveel cm2 de oppervlakte van deze glasplaat is. Schrijf je 

berekening op. 
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5p 22 Glasplaat 2 heeft de vorm van een symmetrische zeshoek. 
 

100 cm 100 cm

100 cm

76 cm

glasplaat 2

12 cm 12 cm

 
 
 Bereken hoeveel cm de omtrek van glasplaat 2 is. Schrijf je 

berekening op en rond je antwoord af op een geheel getal. 
 

2p 23 Voor een goede afwerking rondom de glasplaat kun je 
afdichtband kopen. Afdichtband voorkomt dat stof en vuil 
onder de glasplaat komt. Afdichtband is passend op 
maat te snijden. 
 
Prijs: € 3,50 per 100 cm, 
te bestellen per 50 cm. 
 
Van een andere glasplaat is de omtrek 430 cm. 
 Bereken hoeveel het kost om afdichtband voor deze glasplaat te 

kopen. Schrijf je berekening op. 
 

einde  
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wiskunde CSE KB 2017-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

Sierbestrating 

 
 1 De tegel is 

 ja nee

lijnsymmetrisch   
draaisymmetrisch over 60°   
draaisymmetrisch over 120°   
draaisymmetrisch over 180°   
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Manden 

 
 7  

t (minuten) 30 60 90 120 150 180 
p (euro)  17,50     
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Tijdschriften 

 
 17  
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Schoenmaat 

 
 18 

 

0 10 cm
 

 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

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

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

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

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  

 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 

3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 76 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt 1 scorepunt afgetrokken 

tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 

 Sierbestrating 
 

 1 maximumscore 2 
 ja nee 
lijnsymmetrisch  X 
draaisymmetrisch over 60°  X 
draaisymmetrisch over 120°  X 
draaisymmetrisch over 180° X  
 
Opmerking 
Voor elke ontbrekende of foutieve waarde in de tabel 1 scorepunt in 
mindering brengen tot een maximum van 2 scorepunten. 
 

 2 maximumscore 4 
Voorbeelden van een juist antwoord: 

• cos hoek A1 = 8,5
17

(= 0,5) 2 

• hoek A1 = 60(°) 1 
• hoek A1 + hoek A2 = (2 × 60 =) 120(°) 1 
 
of 
 
• In hoek A komen drie ruiten bij elkaar 1 
• De drie hoeken zijn samen 360(°) 1 
• hoek A1 + hoek A2 = 360 : 3(°) 1 
• Het antwoord: 120(°) 1 
 

 3 maximumscore 2 
DS = −2 2(17 8,5 )  = 14,72… (dus afgerond 14,7 (cm)) 
 

 4 maximumscore 4 
• De oppervlakte van driehoek ASD is 8,5 × 14,7 : 2 = 62,475 (cm2) 1 
• De oppervlakte van een ruit is 4 × 62,475 = 249,9 (cm2) 1 
• Totaal 12 ruiten 1 
• De oppervlakte van een tegel is 12 × 249,9 = 2998,8 (of 2999) (cm2) 1 
 
Opmerking 
Er mag met een nauwkeurigere waarde van DS zijn doorgerekend, dit leidt 
tot het antwoord 3003 (cm2) (of nauwkeuriger). 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 5 
• De lengte is 8 keer de lengte van BD 1 
• Dus lengte = 8 × 2 × 14,7 = 235,2 (of 235) (cm) 1  
• De breedte is 4 keer de lengte van AC plus 6 keer de zijde van een ruit 1 
• AC = 2 × 8,5 = 17 (cm)  1 
• Dus breedte = 4 × 17 + 6 × 17 = 170 (cm) 1 
 
of 
 
• De hoogte van een tegel is 4 × 14,7 = 58,8 (cm) 1 
• De lengte is 4 tegels hoog, dus lengte = 4 × 58,8 = 235,2 (of 235) (cm)  1 
• De breedte van een tegel is 4 × 8,5 + 2 × 17 = 68 (cm) 1 
• De zijde van een tegel is 2 × 17 = 34 (cm) 1 
• De breedte is gelijk aan 2 keer de breedte van een tegel plus de zijde 

van een tegel, dus breedte = 2 × 68 + 34 = 170 (cm) 1 
 
Opmerking 
Er mag met een nauwkeurigere waarde van DS zijn doorgerekend, dit leidt 
tot een lengte van 236 (cm) (of nauwkeuriger). 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Manden 
 

 6 maximumscore 2  
• 1 uur is 60 minuten 1 

• p = 30 – 750
60

 = 17,5 (dus 17,50 (euro)) 1 

 
 7 maximumscore 4 

 
t (minuten) 30 60 90 120 150 180 
p (euro) 5 17,50 21,67 23,75 25 25,83 
 

 
 
• De waarden in de tabel juist berekend 2 
• De punten uit de tabel juist getekend in de grafiek 1 
• Een vloeiende kromme door de punten getekend 1 
 
Opmerkingen 
Voor elke ontbrekende of foutieve waarde in de tabel 1 scorepunt in 
mindering brengen tot een maximum van 2 scorepunten. 
De waarden van p mogen op 5 cent zijn afgerond. 
Als een kandidaat de kromme ook links van t = 30 heeft getekend, hiervoor 
1 scorepunt in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 5 

• 20 =  30 – 750
t

 1 

• 750
t

= 10 1 

• Dit geeft t = 75 (minuten per mand) 1 
• Totaal 8 × 75 = 600 (minuten) 1 
• Het antwoord: (600 : 60 =) 10 (uur) 1 
 
Opmerking 
De waarde t = 75 mag ook met gericht proberen worden gevonden. 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste uitleg: 
Nee, in de formule staat ‘30 – …’. De prijs kan niet meer dan 30 euro zijn. 
 
of 
 
Nee, als je in de formule p = 35 invult, zou de tijd die ze heeft gewerkt aan 
de mand negatief moeten zijn. 
 
Opmerking 
Voor het antwoord ‘Nee’ zonder een juiste uitleg geen scorepunten 
toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

Gotthardtunnel 
 

 10 maximumscore 3 
• 16 942 – 2  33,5 = 16 875 1 
• 16 875 : 125 = 135 (tussenruimten) 1 
• Het antwoord: 136 (brandblussers) 1 
 

 11 maximumscore 3 
• 16 500 – 7950 = 8550 1 
• 8550 : 7950  100 = 107,54…(%) 1 
• Het antwoord: 108(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
of 
 
• Een verhoudingstabel als 
 

 2 
 
• Het antwoord: 108(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 12 maximumscore 4 
• 16 942 m = 16,942 km  1 
• Een verhoudingstabel als 
 

 2 
 
• Het antwoord: 0,2 uur (of nauwkeuriger) 1 
 
of 
 
• 80 km = 80 000 m  1 
• Een verhoudingstabel als 
 

 2 
 
• Het antwoord: 13 minuten (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als in het antwoord de eenheid ontbreekt, voor deze vraag ten hoogste 
3 scorepunten toekennen. 
 

 13 maximumscore 3 
• 24  15 = 360 minuten  1 
• Dit is 6 uur 1 
• 12.30 + 6 uur = 18.30 uur 1 
 

afstand (m) 80 000 1 16 942 

aantal minuten 60 … 12,7065 

aantal voertuigen 7950 1 16 500 

procent 100 … 207,54… 

afstand (km) 80 1 16,942 

aantal uur 1 … 0,211775 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tijdschriften 
 

 14 maximumscore 1 
exponentieel (verband) 
 

 15 maximumscore 3 
• tijd = 0 geeft aantal = 275 000 1 
• tijd = 1 geeft aantal = 255 750 1 
• Dit is een daling van (275 000 – 255 750) : 275 000 × 100 = 7(%) 1 
 
of 
 
• De groeifactor per jaar is 0,93 1 
• Hierbij hoort een procentuele daling van (100 – 93 =) 7(%) 2 
 

 16 maximumscore 3 
• tijd = 23 geeft aantal = 51 813 1 
• tijd = 24 geeft aantal = 48 186 1 
• Het antwoord: op 1 januari 2024 1 
 

 17 maximumscore 5 
• De grafiek van Ouder Worden is een rechte lijn 1 
• De lijn start bij tijd = 0 en aantal = 200 000 1 
• Een juiste tekening van de lijn (bijvoorbeeld door het punt  

(10, 140 000)) 1 
• Het snijpunt van beide grafieken aflezen tussen tijd = 8 en tijd = 9 1 
• Het antwoord: in 2008 1 
 
of 
 
• Invullen van tijd = 8 geeft aantal = 153 885 bij Lifestyle en  

200 000 – 8 × 6000 = 152 000 bij Ouder Worden 2 
• Invullen van tijd = 9 geeft aantal = 143 113 bij Lifestyle en  

200 000 – 9 × 6000 = 146 000 bij Ouder Worden 2 
• Het antwoord: in 2008 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Schoenmaat 
 

 18 maximumscore 4 
• Opmeten: de voetlengte is 9,3 cm en de schaallijn is 3,2 cm 1 
• Een verhoudingstabel als 2 

tekening (cm) 3,2 1 9,3 
werkelijk (cm) 10 … 29,0625 

 
• Het antwoord: 291 (mm) 1 
 
Opmerking  
De opgemeten lengtes mogen 2 mm afwijken.  
 

 19 maximumscore 3 
• schoenmaat = 0,15 × 287 + 2,29 1 
• schoenmaat = 45,34 1 
• Het antwoord: 45 1

2  1 

 
 20 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord: 
• Voor Ilco geldt: schoenmaat tennisschoen = 0,15 × 297 + 2,29 = 46,84, 

dat is dus maat 47 1 
• Door het invullen van normale voetlengte = 287 in de formules 

berekenen dat formule c juist is 2 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Glasplaten 
 

 21 maximumscore 4 
• Oppervlakte rechthoek is 100 × 70 = 7000 (cm2) 1 
• Straal halve cirkel is (100 : 2 =) 50 (cm) 1 
• Oppervlakte halve cirkel is π × 502 : 2 = 3926,99… (cm2) 1 
• Oppervlakte glasplaat is 10 927 (cm2) (of nauwkeuriger) 1 
 

 22 maximumscore 5 
• Onderaan links en rechts van de 76 cm is (100 – 76) : 2 = 12 (cm) 1 
• De schuine zijden zijn +2 2(12 12 ) (= 16,97…) (cm) 2 
• Omtrek is 3 × 100 + 2 × 16,97… + 76 = 409,94… (cm) 1 
• Het antwoord: 410 (cm) 1 
 

 23 maximumscore 2 
• Er moet 450 cm worden besteld 1 
• Dit kost 4,5 × 3,50 = 15,75 (euro) 1 
 

 
 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni. 
 
 

einde  
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KB-0153-a-16-1-o

Examen VMBO-KB 

2016 
 
 
 

wiskunde CSE KB

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 19 mei
13.30 - 15.30 uur

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel =   diameter 

 

oppervlakte cirkel =   straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3   oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3   oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud bol = 4
3     straal 3 

 
 

Pagina: 156Voor 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).



 KB-0153-a-16-1-o 3 / 11 lees verder ►►►

Grootste stroopwafel 

 
Bakkers uit Gouda hebben op 29 juni 2013 het wereldrecord ‘grootste 
stroopwafel bakken’ verbroken. 
 

 
 

3p 1 Voor het deeg werd bloem, suiker en gist gebruikt in de volgende 
verhouding: 500 gram bloem, 150 gram suiker, 14 gram gist. 
Er is voor het deeg van de recordstroopwafel in totaal 30 kilogram bloem 
gebruikt. 
 Bereken hoeveel gram gist er gebruikt is voor deze stroopwafel. Schrijf 

je berekening op. 
 
De diameter van deze ronde stroopwafel was 247 cm. 
 

2p 2 Bereken hoeveel cm de omtrek van de stroopwafel was. Rond je antwoord 
af op een geheel getal. Schrijf je berekening op.  
 

4p 3 Het deeg voor de stroopwafel werd op een grote vierkante bakplaat met 
zijden van 250 cm uitgesmeerd. Daarna werd de stroopwafel met een 
diameter van 247 cm uitgesneden. 
 

 
 
 Bereken hoeveel cm2 van het deeg niet voor de stroopwafel werd 

gebruikt. Schrijf je berekening op. 

3p 4 Een gewone stroopwafel heeft een diameter van 10 cm. De oppervlakte 
van de recordstroopwafel is veel groter dan de oppervlakte van een 
gewone stroopwafel. 
 Bereken hoeveel keer zo groot. Schrijf je berekening op. 
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E-scooter 

 
Farzad heeft een scooter die op 
benzine rijdt.  
In 2015 reed hij gedurende 45 weken, 
5 dagen in de week, gemiddeld 20 km 
per dag. 
 
 

 

 
2p 5 Bereken hoeveel km Farzad in 2015 reed. Schrijf je berekening op.  

 
Farzad krijgt in 2016 een andere baan. Hij schat dat hij 9000 km per jaar 
zal rijden.  
 

3p 6 Farzad schat dat de gemiddelde prijs van 1 liter benzine 1,85 euro is in 
2016. De scooter van Farzad heeft een verbruik van 1 : 20. Dat betekent 
dat hij met 1 liter benzine 20 km kan rijden. 
 Bereken hoeveel euro Farzad in 2016 aan benzinekosten zal uitgeven. 

Schrijf je berekening op. 
 
Farzad wil misschien een e-scooter (elektrische scooter) kopen.  
Een e-scooter rijdt niet op benzine, maar op elektriciteit. 
 

2p 7 Een e-scooter kost per 100 km 0,46 euro aan elektriciteit. 
 Bereken hoeveel euro Farzad in 2016 aan elektriciteit zou moeten 

betalen als hij op een e-scooter zou rijden. Schrijf je berekening op. 
 

4p 8 Een nieuwe e-scooter kost 2100 euro. 
Farzad gaat ervan uit dat een gewone scooter 
hem per jaar 850 euro aan benzine zal kosten en 
de e-scooter per jaar 45 euro aan elektriciteit.  
 
Als Farzad de e-scooter koopt, bespaart hij elke 
maand geld doordat hij minder aan elektriciteit 
hoeft te betalen dan bij de gewone scooter aan 
benzine. 
Stel dat Farzad deze e-scooter koopt. 
 Bereken na hoeveel maanden Farzad de 

koopprijs van zijn e-scooter terugverdiend zal hebben door deze 
besparing. Schrijf je berekening op. 
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IJsberg 

 
IJsbergen ontstaan doordat grote 
stukken ijs afbreken van een 
gletsjer en dan de zee in drijven.  
Een ijsberg die naar het zuiden 
drijft, wordt kleiner doordat hij 
langzaam smelt. Onderzoekers 
hebben het gewicht van zo’n 
ijsberg geschat, zie de tabel. 
 
 
 

t (maanden) 0 2 4 6 8 10 

G (ton) 80 000 70 000 62 000 55 000 48 000 41 000 

 
In de tabel is t de tijd in maanden na het afbreken van de ijsberg en G het 
geschatte gewicht van de ijsberg in ton. 
 

3p 9 Bereken met hoeveel procent het gewicht van de ijsberg in de eerste 
2 maanden is afgenomen. Schrijf je berekening op. 
 
De onderzoekers hebben een formule gemaakt die goed bij de tabel past 
 
 G = 80 000 – 4900  t + 113  t 2 − t 3 
 

2p 10 Laat met een berekening zien dat het gewicht van de ijsberg 15 maanden 
na het afbreken van de gletsjer minder dan 30 000 ton is. 
 

4p 11 Op de uitwerkbijlage staat een assenstelsel getekend. 
 Teken in het assenstelsel de grafiek die bij de formule hoort. Gebruik 

hierbij de tabel. Maak zelf een juiste verdeling bij de verticale as. 
 

3p 12 Bereken in de hoeveelste maand na het afbreken van de ijsberg het 
laatste stukje van de ijsberg volgens de formule gesmolten moet zijn. 
Schrijf je berekening op.
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Skispringen 

 

 
 
Skispringen is een sport waarbij op ski’s van een helling (de schans) 
gesprongen wordt. Het doel daarbij is om zo ver mogelijk te springen. 
 

landingshelling

S

T

?

60,6 m

R

aanloophelling

75 m

 
 
Je ziet een schets van de schans. De maten staan erbij in meters. De 
skispringer begint bij het startpunt S en maakt snelheid op de schans van 
S tot T. Dit deel van de schans noemt men de aanloophelling. Hoe meer 
snelheid je maakt op de aanloophelling, hoe verder je kunt springen.  
 

3p 13 Een skispringer bereikt aan het eind van de aanloophelling een snelheid 
van 94,3 km/uur. 
 Bereken zijn snelheid in meter per seconde op dat moment. Schrijf je 

berekening op. 
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3p 14 Bereken, zonder te meten, de hoogte RS van de aanloophelling in hele 
meters. Schrijf je berekening op. 
 

3p 15 Bereken hoeveel graden de hellingshoek T in driehoek RST is. Schrijf je 
berekening op. 
 

1p 16 Bij slechte weersomstandigheden verplaatst men de start (het punt S) 
naar een punt lager op de schans.  
Wat verandert er dan? 
A de grootte van de hellingshoek 
B de lengte van de aanloophelling 
C niets 
D zowel de grootte van de hellingshoek als de lengte van de 

aanloophelling 
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Schoolbanken 

 
Op de foto zie je een leerling in Kenia in zijn schoolbank zitten. 
 

 
 

3p 17 De zithoogte van de schoolbank op de foto is 34 cm. 
 Bereken door te meten hoeveel cm de hoogte van het tafelblad is. 

Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 
Het tafelblad is voor deze leerling te hoog. De school wil daarom banken 
in verschillende maten gaan maken die goed passen bij de leerlingen. In 
de tabel hieronder zie je welke maat schoolbank bij welke leerling past. 
 

maat schoolbank 1 2 3 4 

lengte leerling 
(meter) 

1,05 – < 1,20 1,20 – < 1,35 1,35 – <1,50 … 

 
2p 18 Deze tabel kan zo voortgezet worden. 

 Welke maat schoolbank heeft een leerling met een lengte van 1,90 m 
nodig? Leg je antwoord uit. 
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Bij elke maat schoolbank hoort een bepaalde zithoogte.  
Hieronder zie je een tabel, waarin de maat van de schoolbank en de 
bijbehorende zithoogte in cm staat. 
 

maat schoolbank 1 2 3 4 5 6 

zithoogte (cm) 30 34 38 42 46 50 

 
3p 19 Er is een lineair verband tussen de zithoogte en de maat van de 

schoolbank. 
 Geef een woordformule die bij dit verband hoort. 
 

2p 20 Leg met een berekening uit waarom er geen schoolbanken met maat 30 
gemaakt zullen worden. 
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Schoenenrek 

 

 
 
Hierboven zie je een foto van een schoenenrek. Imelda wil zelf zo’n soort 
schoenenrek van hout maken.  
 
Ze heeft hiervoor onder andere vier verticale staanders en vier horizontale 
liggers nodig. Zie de foto. De lengte van elke staander is 35 cm, de 
liggers zijn elk 58 cm lang.  
 

3p 21 De staanders en de liggers gaat Imelda op maat zagen uit bezemstelen. 
Deze bezemstelen zijn elk 1,25 meter lang. 
 Bereken hoeveel bezemstelen Imelda minstens moet kopen. Schrijf je 

berekening op. 
 
Op de uitwerkbijlage zie je een schets van het vereenvoudigde zijaanzicht 
van het schoenenrek.  
 

3p 22 Voor de verbinding tussen de staanders en liggers gebruikt Imelda dunne 
plankjes. In de schets op de uitwerkbijlage zijn dit de lijnstukken AB, CD 
en EF. 
 Bereken, zonder te meten, hoeveel cm CD is. Schrijf je berekening op. 
 

2p 23 De lijnstukken AB en CD zijn niet evenwijdig.  
 Leg uit hoe je dat kunt beredeneren met behulp van de gegeven 

afmetingen in de schets op de uitwerkbijlage. 
 

3p 24 Om ervoor te zorgen dat de schoenen niet van het rek afglijden, moet 
hoek D in driehoek CDG groter zijn dan 60°. 
 Laat met een berekening zien dat hoek D in driehoek CDG hieraan 

voldoet.
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Spaarrekening 

 
De opa van Sven opent bij de 
geboorte van zijn kleinzoon 
een spaarrekening bij een 
bank, waar hij 2,2% rente per 
jaar krijgt.  
 
Hij zet bij de geboorte van 
Sven 700 euro op deze 
spaarrekening. 
 
 
 
In deze opgave gaan we ervan uit dat de opa van Sven verder geen geld 
van de spaarrekening haalt of erbij stort en dat het rentepercentage niet 
verandert. 
 
Het bedrag op de spaarrekening kan de opa van Sven uitrekenen met de 
formule 
 
 B = 700  1,022tijd 

 
Hierin is B het bedrag in euro op de spaarrekening en tijd het aantal hele 
jaren nadat de opa van Sven de spaarrekening heeft geopend. 
 

2p 25 Laat met een berekening zien dat er na 3 jaar minder dan 750 euro op de 
spaarrekening staat. 
 

4p 26 Teken op de uitwerkbijlage de grafiek die bij de bovenstaande formule 
hoort. Gebruik de tabel op de uitwerkbijlage. 
 

3p 27 De opa van Sven wil weten wanneer er 1000 euro op de spaarrekening 
van zijn kleinzoon staat. 
 Bereken na hoeveel hele jaren er voor het eerst meer dan 1000 euro 

op de spaarrekening staat. Schrijf je berekening op. 
 

einde  
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wiskunde CSE KB 2016-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

IJsberg 

 
 11  

t (maanden) 0 10 20 30 40 

G (ton)      

 
 
G

t
0 5 10 15 20 25 30 35 40

 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Schoenenrek 

 
22, 23, 24  

 

E

C

A

F

G

D

B

19 cm

13 cm

14 cm

4 cm

4 cm

13 cm

5 cm

9 cm

4 cm

4 cm
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Spaarrekening 

 
 26  

 

tijd (jaren) 0 5 10 15 20 

B (euro’s)      

 
 

B (euro’s)
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1100
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

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

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

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

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 75 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt 1 scorepunt afgetrokken 

tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken.
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Grootste stroopwafel 
 

 1 maximumscore 3 
• 30 kg is 30 000 gram 1 
• 30 000 : 500 = 60 1 
• Er is 60 × 14 = 840 (gram) gist gebruikt 1 
 

 2 maximumscore 2 
• De omtrek van de stroopwafel was π × 247 (cm) 1 
• Het antwoord: 776 (cm) 1 
 

 3 maximumscore 4 
• De oppervlakte van de bakplaat is 250 × 250 = 62 500 (cm2) 1 
• De straal van de stroopwafel is (247 : 2 =) 123,5 (cm) 1 
• De oppervlakte van de stroopwafel is π × 123,52 = 47 916,35… (cm2) 1 
• Het antwoord: 62 500 − 47 916,35… = 14 584 (cm2) (of nauwkeuriger) 1 
 

 4 maximumscore 3 
• 247 : 10 = 24,7 1 
• De oppervlakte is 24,72 keer zo groot 1 
• Het antwoord: 610 keer zo groot (of nauwkeuriger) 1 
 
of 
 
• De oppervlakte van de kleine stroopwafel is π × 52 = 78,5… (cm2) 1 
• De oppervlakte van de recordstroopwafel is  

π × 123,52 = 47 916,3… (cm2) 1 
• Het antwoord: 47 916,3... : 78,5… = 610 keer zo groot (of 

nauwkeuriger) 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

E-scooter 
 

 5 maximumscore 2 
• 45 × 5 × 20  1 
• Het antwoord: 4500 (km) 1 
 

 6 maximumscore 3 
• 9000 : 20 = 450 (liter) 1 
• 450 × 1,85 1 
• Het antwoord: 832,50 (euro) 1 
 

 7 maximumscore 2 
• 9000 : 100 = 90 1 
• 90 × 0,46 = 41,40 (euro) 1 
 

 8 maximumscore 4 
• 850 − 45 = 805 (euro) 1 
• 2100 : 805 = 2,6… (jaar) 1 
• 2,6… × 12  1 
• Het antwoord: 32 (of ruim 31) (maanden) (of nauwkeuriger) 1 
 
of 
 
• De e-scooter kost aan verbruik per maand 45 : 12 = 3,75 (euro) en de 

gewone scooter kost aan verbruik per maand 850 : 12 = 70,83… (euro) 1 
• De e-scooter is per maand 70,83… – 3,75 = 67,08... (euro) goedkoper 1 
• 2100 : 67,08… 1 
• Het antwoord: 32 (of ruim 31) (maanden) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat met de gevonden waarden uit vraag 6 en vraag 7 verder 
rekent en hiermee uitkomt op het juiste antwoord (32 (maanden)), alle 
scorepunten toekennen. 
 
 

IJsberg 
 

 9 maximumscore 3 
• 80 000 – 70 000 = 10 000 (ton gesmolten ijs) 1 
• 10 000 : 80 000 × 100(%) 1 
• Het antwoord: 13(%) (of 12,5(%))  1 
 

 10 maximumscore 2 
• G = 80 000 – 4900 × 15 + 113 × 15 2 – 153 1 
• Dit is 28 550 (ton) (en dat is minder dan 30 000 (ton)) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 4 
 
t (maanden) 0 10 20 30 40 

G (ton) 80 000 41 300  
(of 41 000) 

19 200 7700 800 

 

 
 
• De waarden in de tabel juist berekend 1 
• Een juiste schaalverdeling bij de verticale as gekozen 1 
• De punten juist overgenomen in de grafiek 1 
• Een vloeiende kromme door de punten getekend 1 
 
Opmerking 
Voor elk fout of niet berekend/getekend punt 1 scorepunt in mindering 
brengen tot een maximum van 2 scorepunten. 
 

 12 maximumscore 3 
• Als t = 41, geldt G = 132 1 
• Als t = 42, geldt G = –556 1 
• Het antwoord: in de (loop van de) 42e maand 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Skispringen 
 

 13 maximumscore 3 

•  2 
 
• Het antwoord: 26 (m/s) (of nauwkeuriger) 1 
 

 14 maximumscore 3 
• RS = 2 275 60,6−   2 
• Het antwoord: 44 (m) 1 
 

 15 maximumscore 3 

• cos hoek T = 60,6
75

 2 

• Hoek T = 36(°) (of nauwkeuriger) 1 
 

 16 B 
 
 
 

meter 94 300 … 

seconde 3600 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Schoolbanken 
 

 17 maximumscore 3 
• In de foto meten, zithoogte = 1,5 cm en hoogte tafelblad = 3,4 cm 1 
• 3,4 : 1,5 × 34  1 
• Het antwoord: 77 (cm) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
De toegestane marge bij het meten van de hoogtes is 2 mm. 
 

 18 maximumscore 2 

• Doortellen, bijvoorbeeld in een tabel 1 

maat schoolbank 4 5 6 

lengte leerling 
(meter) 

1,50 – < 1,65 1,65 – < 1,80 1,80 – < 1,95 

• Het antwoord: maat 6 1 
 

 19 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste woordformule: 
zithoogte = 26 + 4 × maat 
 
• Het startgetal is 26 1 
• Het hellingsgetal is 4 1 
• De gehele formule met linkerlid 1 
 
Opmerking 
Als geen woordformule, maar een formule met letters is gemaakt, hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 20 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij maat 30 hoort een zithoogte van 146 (cm) 1 
• Dit is veel te hoog om op te zitten 1 
 
Opmerking 
Als juist is doorgerekend met de tabel van vraag 18 en vervolgens de juiste 
conclusie is getrokken, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Schoenenrek 
 

 21 maximumscore 3 
• Twee liggers passen in één bezemsteel (2 × 58 = 116) 1 
• In één bezemsteel passen 125 : 35 = 3,5…, dus 3 staanders 1 
• Het antwoord: minstens 4 (bezemstelen) 1 
 
of 
 
• Eén staander en één ligger passen in één bezemsteel 

(58 + 35 = 93 cm) 2 
• Het antwoord: minstens 4 (bezemstelen) 1 
 
Opmerking 
Als is berekend dat Imelda 4 × (58 + 35) : 125 = 2,9…, dus 3 bezemstelen 
moet kopen, hiervoor maximaal 1 scorepunt toekennen.  
 

 22 maximumscore 3 
• CD = 2 219 9+  2 
• CD = 21 (cm) (of nauwkeuriger) 1 
 

 23 maximumscore 2 
AC is niet gelijk aan BD (dus AB en CD zijn niet evenwijdig) 

of 

Van C naar D is 9 (cm) omlaag, van A naar B is (13 – 5 =) 8 (cm) omlaag 
(dus AB en CD zijn niet evenwijdig) 
 

 24 maximumscore 3 

• tan hoek D = 19
9

 2 

• hoek D = 65(°) (of nauwkeuriger) (en voldoet dus aan de voorwaarde) 1 
 

Pagina: 178Voor 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).



 

 KB-0153-a-16-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Spaarrekening 
 

 25 maximumscore 2 
• B = 700 × 1,0223  1 
• Dit is 747,22 (euro) (en dat is minder dan 750 (euro)) 1 
 

 26 maximumscore 4 
 
tijd (jaren) 0 5 10 15 20 

B (euro’s) 700 780 870 970 1082 
 

 
 
• De waarden in de tabel juist berekend 2 
• De punten juist overgenomen in de grafiek 1 
• Een vloeiende kromme door de punten getekend 1 
 
Opmerkingen 
Voor elk fout of niet berekend/getekend punt 1 scorepunt in mindering 
brengen tot een maximum van 3 scorepunten. 
De waarden in de tabel mogen nauwkeuriger zijn berekend. 
 

 27 maximumscore 3 
• 700 × 1,02216 = 991,54 1 
• 700 × 1,02217 = 1013,36 1 
• Het antwoord: 17 (jaar) 1 
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5 Inzenden scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in 
het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 

De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 

einde  
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KB-0153-a-16-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2016-1 
 

wiskunde vmbo-KB 
 
Centraal examen vmbo-KB  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-KB 
 
Bij het centraal examen wiskunde vmbo-KB: 
 
 
Op pagina 7, bij vraag 11 moet de volgende opmerking toegevoegd worden: 
 
Tweede opmerking 
Als een kandidaat de waarden in de tabel heeft afgerond op duizendtallen, hiervoor 
geen scorepunt in mindering brengen. 
 
 
Op pagina 9, bij vraag 20 moet de volgende opmerking toegevoegd worden: 
 
Tweede opmerking 
Als juist is doorgerekend met een verkeerde woordformule uit vraag 19 en vervolgens 
de juiste conclusie is getrokken, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 
 
NB  
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze 
aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in de 
door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  
 
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde vmbo-KB. 
  
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 

Pagina: 181Voor 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).



KB-0153-a-16-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2016-1 
 

wiskunde vmbo-KB 
 
Centraal examen vmbo-KB  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-KB 
 
Bij het centraal examen wiskunde vmbo-KB: 
 
 
Op pagina 7, bij vraag 11 moet de volgende opmerking toegevoegd worden: 
 
Tweede opmerking 
Als een kandidaat de waarden in de tabel heeft afgerond op duizendtallen, hiervoor 
geen scorepunt in mindering brengen. 
 
 
Op pagina 9, bij vraag 20 moet de volgende opmerking toegevoegd worden: 
 
Tweede opmerking 
Als juist is doorgerekend met een verkeerde woordformule uit vraag 19 en vervolgens 
de juiste conclusie is getrokken, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 
 
NB  
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze 
aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in de 
door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  
 
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde vmbo-KB. 
  
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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KB-0153-a-16-2-o 

Examen VMBO-KB 

2016 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13:30 - 15:30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel = π × diameter 

 

oppervlakte cirkel = π × straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3

 × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3

 × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud bol = 4
3

 × π × straal 3 
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Pieterpad 

 
Het Pieterpad is de oudste wandelroute van Nederland. Het loopt van 
Pieterburen tot aan de Pietersberg. De route is in totaal 492 km lang. 
 

 
 

1p 1 Naar schatting lopen jaarlijks 40 000 wandelaars het Pieterpad helemaal. 
 Hoeveel kilometer hebben deze wandelaars in totaal in een jaar op het 

Pieterpad gewandeld? Schrijf je berekening op. 
 
Bram en Toos wandelen in één dag van Pieterburen naar Groningen.  
Dit is een wandeling van 28 km. 
 

2p 2 Hoeveel procent van het Pieterpad hebben Bram en Toos die dag 
gewandeld? Schrijf je berekening op.  
 

4p 3 Bram en Toos vertrekken ’s morgens om 8.45 uur in Pieterburen en 
komen ’s middags om 15.30 uur in Groningen aan. Ze hebben onderweg 
een pauze van anderhalf uur gehad. 
 Bereken de gemiddelde wandelsnelheid van Bram en Toos in  

km per uur zonder de pauze. Schrijf je berekening op en rond je 
antwoord af op één decimaal. 

 
3p 4 Op de uitwerkbijlage staat een kaart met de route van het Pieterpad 

tussen Braamt en Millingen aan de Rijn. De afstanden die erbij staan, zijn 
in kilometers. De route tussen Braamt en Millingen aan de Rijn is 21 km 
lang. Henk loopt van Millingen aan de Rijn naar Braamt met een snelheid 
van 4 km per uur. Ingrid loopt van Braamt naar Millingen aan de Rijn met 
een snelheid van 3 km per uur. Henk en Ingrid vertrekken op hetzelfde 
tijdstip, op dezelfde dag.  
 Geef op de kaart op de uitwerkbijlage met een kruis op de route de 

plaats aan, waar Henk en Ingrid elkaar ontmoeten. Laat duidelijk zien 
hoe je aan je antwoord komt. 
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Weerballon 

 
Het KNMI in De Bilt laat elke dag een 
weerballon op. Zo’n ballon is gevuld met 
heliumgas. Er hangt een zender aan de ballon, 
die gegevens over het weer doorgeeft.  
 
De hoogte van de stijgende ballon wordt 
gegeven door de formule 
 
 hoogte = 0,003 × tijd 2 + 0,07 × tijd  
 
Hierin is de hoogte in km en de tijd het aantal 
minuten nadat de ballon is losgelaten. 
 

1p 5 Laat met een berekening zien dat de ballon na 
een half uur precies 4,8 km is gestegen. 
 

3p 6 Bereken hoeveel km de ballon tijdens het tweede half uur is gestegen. 
Schrijf je berekening op. 
 
Na 80 minuten is de ballon al bijna op 25 km hoogte. Tijdens het stijgen 
wordt de ballon steeds groter, tot hij ten slotte op een hoogte van 34 km 
knapt. 
 

3p 7 Bereken hoeveel hele minuten de ballon aan het stijgen is totdat hij knapt. 
Schrijf je berekening op. 
 

3p 8 Als de ballon knapt, valt de zender. Aan de zender zit een parachute, die 
ervoor zorgt dat de zender veilig op de grond komt. De zender valt met 
een gemiddelde snelheid van 25 km per uur. 
 Bereken na hoeveel minuten de zender van 34 km hoogte weer op de 

grond komt. Schrijf je berekening op. 
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Puntzak 

 
In een snackbar kun je patat kopen in 
een puntzak. Deze opgave gaat over 
een model van zo’n puntzak. 
 
Zo’n puntzak kun je maken door de 
zijden van een vierkant stuk papier naar 
binnen te vouwen. Zie afbeelding 1. De 
zijden die bij elkaar komen, plak je aan 
elkaar vast. Zie afbeelding 2. 
 

 
 
     afbeelding 1                 afbeelding 2 

 
3p 9 Van vierkant ABCD met zijde 20 cm wordt een puntzak gemaakt. De 

hoogte van de puntzak is gelijk aan de lengte van AC. 
 Bereken, zonder te meten, hoeveel cm de lengte van AC is. Schrijf je 

berekening op. 
 
De inhoud van zo’n puntzak kun je berekenen met de formule  
 
 inhoud = 0,063 × zijde3 
 
Hierin is de inhoud in cm3 en de zijde de lengte van de zijde van het 
vierkant stuk papier in cm. 
 

2p 10 Laat met een berekening zien dat de inhoud van de puntzak met zijde 
20 cm ongeveer een halve liter is. Schrijf je berekening op. 
 

3p 11 Van het vierkant stuk papier van afbeelding 1 kun je ook 4 puntzakjes met 
zijde 10 cm maken. De inhoud van de puntzak met zijde 20 cm is groter 
dan de totale inhoud van de 4 puntzakjes samen. 
 Bereken hoeveel keer zo groot. Schrijf je berekening op. 
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Vertical Swing 

 
In een pretpark staat een zweefmolen die Vertical Swing wordt genoemd. 
De zweefmolen heeft 12 armen op gelijke afstand van elkaar, waaraan 
kabels met stoeltjes hangen. 
 

  

bovenaanzicht
A

B

M

13 meter  
 

2p 12 In het bovenaanzicht zie je de armen A en B aangegeven. 
 Bereken hoeveel graden de hoek tussen arm A en arm B is. Schrijf je 

berekening op. 
 
In de tekening zie je een gedeelte van de zweefmolen met twee armen en 
aan één arm een kabel en een stoeltje. De kabel KS heeft een lengte van 
8 meter. Als de zweefmolen op een bepaalde snelheid is, is hoek K in de 
driehoek ZKS gelijk aan 42°. 
 

42º

K (knikpunt)

Z
M

S (stoeltje)

13 meter

8 meter

arm arm

midden zweefmolen  
 

4p 13 Laat, zonder te meten, zien dat de afstand van het midden van de 
zweefmolen (M) tot het stoeltje (S) in deze situatie afgerond 11,85 meter 
is. Schrijf je berekening op. 
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3p 14 Als de zweefmolen één keer ronddraait, legt het stoeltje een bepaalde 
afstand af.  
 Bereken hoeveel meter deze afgelegde afstand is in de situatie van de 

tekening. Schrijf je berekening op. 
 

3p 15 Als de zweefmolen op topsnelheid is, is de lengte ZS gelijk aan 6,1 meter. 
 Bereken bij topsnelheid de lengte van KZ in meters. Schrijf je 

berekening op. 
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Afval 

 
Iedere gemeente mag zelf beslissen hoe het afval 
opgehaald wordt en hoeveel elk huishouden 
daarvoor moet betalen. 
 
In gemeente A moet elk huishouden per kwartaal een 
vast bedrag van € 24,75 betalen. Daarnaast moet er 
voor het legen van de afvalcontainer € 5,95 per keer 
worden betaald. 
 
 
 

2p 16 Bereken de kosten per kwartaal voor een huishouden in gemeente A, als 
de afvalcontainer 8 keer per kwartaal wordt geleegd. Schrijf je berekening 
op. 
 
In gemeente B moet elk huishouden per kg afval betalen. Er wordt gebruik 
gemaakt van de formule 
 
 kosten = 29,50 + 0,26 × aantal 
 
Hierbij is kosten de kosten per kwartaal in euro’s en aantal het aantal 
gewogen kg afval per kwartaal per huishouden. 
 

3p 17 Teken in het assenstelsel op de uitwerkbijlage de grafiek die bij deze 
formule hoort. Je mag de tabel op de uitwerkbijlage gebruiken.  
 
In gemeente B heeft een huishouden gemiddeld 105 kg afval per 
kwartaal. 
 

4p 18 In gemeente B zijn er 527 347 huishoudens.  
 Hoeveel miljoen euro zijn de kosten per jaar voor het afval van alle 

huishoudens samen in gemeente B? Schrijf je berekening op en rond 
je antwoord af op hele miljoenen. 

 
3p 19 In gemeente A laat een huishouden de afvalcontainer gemiddeld 6 keer 

per kwartaal legen.   
 Bereken bij welke gemeente, A of B, de afvalkosten voor een 

huishouden gemiddeld het hoogst zijn. Schrijf je berekening op.  
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Stoepborden 

 
Stoepborden kunnen worden gebruikt voor reclame op straat. 
 

 
 

4p 20 De voorkant van bovenstaand stoepbord bestaat uit een zwarte plaat met 
daaromheen een houten frame van 50 mm breed. 
 Bereken hoeveel cm2 de oppervlakte van deze zwarte plaat is. Schrijf 

je berekening op.  
 

34 cm 34 cm

105 cm

?

  
 

3p 21 Hierboven zie je een tekening en een foto van een ander stoepbord.  
 Bereken hoeveel graden de hoek met het vraagteken is. Schrijf je 

berekening op. 
 

3p 22 In Enschede is beslist dat er alleen stoepborden geplaatst mogen worden 
binnen een straal van 0,4 km rond de Grote Kerk. Op de uitwerkbijlage 
staat een plattegrond van Enschede met daarop de Grote Kerk 
aangegeven met punt A. 
 Kleur in de plattegrond op de uitwerkbijlage het gedeelte van 

Enschede, waar stoepborden geplaatst mogen worden. Laat duidelijk 
zien hoe je aan je antwoord komt. 

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

 
Sommige oudere mensen wonen  
in een verzorgingshuis. Voor de 
verzorging moeten zij per jaar  
een zorgbijdrage van 4% van hun 
eigen vermogen betalen. 
 
 
 
 
 

3p 23 Mevrouw Klein woont in een verzorgingshuis en betaalt dit jaar een 
zorgbijdrage van € 4920,-. 
 Hoeveel eigen vermogen heeft mevrouw Klein dit jaar? Schrijf je 

berekening op. 
 
De regering wil de zorgbijdrage verhogen van 4% naar 12%. 
 

3p 24 Mevrouw De Groot woont in een verzorgingshuis en heeft een eigen 
vermogen van € 67 000,-. 
 Hoeveel euro gaat mevrouw De Groot dit jaar meer betalen door de 

verhoging? Schrijf je berekening op. 
 
Ga ervan uit dat het eigen vermogen van mevrouw De Groot met 12% per 
jaar daalt. Haar eigen vermogen is dan te berekenen met de formule 
 
 v = 67 000 × 0,88t  
 
Hierin is v het eigen vermogen van mevrouw De Groot in euro en t de tijd 
in jaren met t = 0 op 1 januari 2015. 
 

2p 25 Bereken hoeveel eigen vermogen mevrouw De Groot volgens de formule 
op 1 januari 2018 zal hebben. Schrijf je berekening op. 
 

4p 26 Mevrouw De Groot mag € 20 000,- eigen vermogen overhouden, dan hoeft 
zij geen zorgbijdrage meer te betalen.  
 Bereken op 1 januari van welk jaar het eigen vermogen van mevrouw 

De Groot volgens de formule voor het eerst lager is dan € 20 000,-. 
Schrijf je berekening op. 

 

einde  
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wiskunde CSE KB 2016-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

Pieterpad 

 
 4  

 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Afval 

 
 17  

aantal (kg) 0 50 100 150 200 250 
kosten (€)       
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Stoepborden 

 
 22  

 
 
Schaal 1 : 10 000 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

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

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

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

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 

onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 74 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt 1 scorepunt afgetrokken 

tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken.
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 

Pieterpad 
 

 1 maximumscore 1 
492 × 40 000 = 19 680 000 (km) 
 

 2 maximumscore 2 
• 28 : 492 × 100(%) 1 
• Het antwoord: 6(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 3 maximumscore 4 
• Van 8.45 uur tot 15.30 uur is 405 (min) 1 
• Ze hebben 405 – 90 = 315 (min) gewandeld 1 
• Een verhoudingstabel als 1 

afstand (km) 28 … 5,33… 
tijd (minuten) 315 1 60 

• Het antwoord: 5,3 (km per uur) 1 
 
of 
 
• Van 8.45 uur tot 15.30 uur is 6 uur en 3 kwartier (en dat is 6,75 uur) 1 
• Ze hebben 6,75 – 1,5 = 5,25 (uur) gewandeld 1 
• 28 : 5,25 1 
• Het antwoord: 5,3 (km per uur) 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 3 
 

 
 
• Bijvoorbeeld laten zien door:  

de juiste tijdstippen van Henk en Ingrid bij de juiste plaatsen op de 
kaart te zetten 2 

• De juiste plaats op de kaart aangeven (bij 12 km vanaf Millingen aan 
de Rijn en 9 km vanaf Braamt) 1 

 
of 
 
• Een voorbeeld van een juiste uitleg: 2 
 
aantal uur gewandeld 0 1 2 3 
plaats Henk (vanaf Millingen aan de Rijn) 0 4 8 12 
plaats Ingrid (vanaf Millingen aan de Rijn) 21 18 15 12 

 
• De juiste plaats op de kaart aangeven (bij 12 km vanaf Millingen aan 

de Rijn en 9 km vanaf Braamt) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Weerballon 
 

 5 maximumscore 1 
hoogte = 0,003 × 302 + 0,07 × 30 (= 4,8 km) 
 

 6 maximumscore 3 
• hoogte = 0,003 × 602 + 0,07 × 60 = 15 (km na een uur) 1 
• De stijging in het tweede half uur is 15 – 4,8 (km) 1 
• Het antwoord: 10,2 (of 10) (km) 1 
 

 7 maximumscore 3 
• Bij tijd = 95 geldt hoogte = 33,725 (km) 1 
• Bij tijd = 96 geldt hoogte = 34,368 (km) 1 
• Het antwoord: 95 (minuten) 1 
 

 8 maximumscore 3 
• Een verhoudingstabel als 2 

afstand (km) 25 1 34 
tijd (minuten) 60 … … 

• Het antwoord: 81,6 (of 82) (minuten) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Puntzak 
 

 9 maximumscore 3 
• AC = 2 2(20 20 )+  2 
• Het antwoord: 28 (cm) (of nauwkeuriger) 1 
 

 10 maximumscore 2 
• inhoud = 0,063 × 203 = 504 (cm3) 1 
• 504 cm3 = 0,504 dm3  (en dit is ongeveer een halve liter) 1 
 

 11 maximumscore 3 
• De inhoud van de 4 puntzakjes is 4 × 0,063 × 103 = 252 (cm3) 1 
• De inhoud van de puntzak is 504 : 252 (keer zo groot) 1 
• Het antwoord: 2 (keer zo groot) 1 
 
Opmerking 
Als voor de inhoud van de puntzak een halve liter is genomen en op een 
juiste manier is verder gerekend, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 
 
 

Vertical Swing 
 

 12 maximumscore 2 
• 360 : 12 1 
• Het antwoord: 30(°) 1 
 

 13 maximumscore 4 

• sin 42° = 
8

ZS    2 

• ZS = 8 × sin 42° = 5,35... (m) 1 
• De afstand is 13 : 2 + 5,35... (is afgerond 11,85 m) 1 
 

 14 maximumscore 3 
• De diameter is 11,85 × 2 = 23,7 (m) 1 
• De afgelegde afstand is π × 23,7  1 
• Het antwoord: 74 (m) (of nauwkeuriger) 1 
 

 15 maximumscore 3 
• KZ = −2 2(8 6,1 )   2 
• KZ = 5 (m) (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Afval 
 

 16 maximumscore 2 
• 5,95 × 8 = 47,60 (euro) 1 
• 47,60 + 24,75 = 72,35 (euro) 1 
 

 17 maximumscore 3 
 
aantal (kg) 0 50 100 150 200 250 
kosten (€) 29,50 42,50 55,50 68,50 81,50 94,50 

 

 
 
• Minimaal twee juiste punten getekend 2 
• Een rechte lijn door die punten getekend 1 
 

 18 maximumscore 4 
• Per huishouden per kwartaal: 29,50 + 0,26 × 105 = 56,80 (euro) 1 
• 56,80 × 4 = 227,20 (euro per jaar per huishouden) 1 
• 527 347 × 227,20 = 119  813  238,40 (euro) 1 
• Het antwoord: 120 (miljoen euro) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 3 
• Gemeente A: 24,75 + 5,95 × 6 = 60,45 (euro) 1 
• Vergelijken met gemeente B: (29,5 + 0,26 × 105 =) 56,80 (euro)  1 
• Het antwoord: (bij gemeente) A 1 
 
Opmerking 
Als de afvalkosten van gemeente B (56,80 euro) bij de vorige vraag niet 
juist zijn berekend, hier niet nogmaals een scorepunt voor in mindering 
brengen. 
 
 

Stoepborden 
 

 20 maximumscore 4 
• 700 – 50 – 50 = 600 mm, dit is 60 cm 1 
• 900 – 50 – 50 = 800 mm, dit is 80 cm 1 
• De oppervlakte is 60 × 80  1 
• Het antwoord: 4800 (cm2) 1 
 
of 
 
• 700 – 50 – 50 = 600 en 900 – 50 – 50 = 800 (mm) 1 
• De oppervlakte is 600 × 800 1 
• De oppervlakte is 480 000 (mm2)  1 
• Het antwoord: 4800 (cm2) 1 
 

 21 maximumscore 3 

• cos hoek ? = 34
105

 2 

• hoek ? = 71(°) (of nauwkeuriger) 1 
 

 22 maximumscore 3 
• 1 cm komt overeen met 0,1 km 1 
• Cirkel tekenen met een straal van 4 cm en met middelpunt A 1 
• Gebied binnen de cirkel kleuren 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Zorgbijdrage 
 

 23 maximumscore 3 
• Een verhoudingstabel als 2 

€ 4920 … … 
% 4 1 100 

• Het antwoord: 123 000 (euro) 1 
 

 24 maximumscore 3 
• Een verhoudingstabel als 1 

€ 67 000 … 2680 8040 
% 100 1 4 12 

• 8040 – 2680 = 1 

• Het antwoord: 5360 (euro) 1 
 
of 
 
• 12 – 4 = 8 (%) 1 
• Een verhoudingstabel als 1 

€ 67 000 … … 
% 100 1 8 

• Het antwoord: 5360 (euro) 1 
 

 25 maximumscore 2 
• v = 67 000 × 0,883  1 
• Het antwoord: 45 658,62 (of 45 659) (euro) 1 
 

 26 maximumscore 4 
• 67 000 × 0,889 = 21 204,05 (euro) 1 
• 67 000 × 0,8810 = 18 659,57 (euro) 1 
• Bij t = 10 is het voor het eerst lager dan € 20 000,- 1 
• Het antwoord: (op 1 januari) 2025 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma 
WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito. 

einde  einde  
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Examen VMBO-KB 

2015 
 
 
 

wiskunde CSE KB

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 19 mei

13.30 - 15.30 uur

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel =   diameter 

 

oppervlakte cirkel =   straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3

  oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3

  oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud bol = 4
3

    straal 3 
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Flesvoeding 

 
Een baby kan borstvoeding of flesvoeding krijgen. Deze opgave gaat over 
een baby die flesvoeding krijgt.  
 
 
 
 
Om de hoeveelheid flesvoeding per 24 uur 
te bepalen voor een baby jonger dan 
6 maanden, gebruikt men een vuistregel: 
 
Een baby heeft 150 ml flesvoeding nodig per kg gewicht.  
 
Een baby van 4 kg heeft bijvoorbeeld 4  150 = 600 ml flesvoeding per 
24 uur nodig. 
 

2p 1 Na een aantal weken weegt een baby 2 keer zoveel als bij de geboorte. 
De moeder zegt dat haar baby nu 2 keer zoveel flesvoeding nodig heeft. 
 Bereken met behulp van de vuistregel of de moeder gelijk heeft. 

Schrijf je berekening op. 
 

3p 2 Baby Luuk weegt bij de geboorte 3,8 kg. Luuk krijgt om de 3 uur 
flesvoeding, ook ’s nachts. 
 Bereken hoeveel ml flesvoeding Luuk per keer nodig heeft. Schrijf je 

berekening op. 
 

4p 3 Flesvoeding kun je zelf samenstellen door melkpoeder met water te 
mengen. Op het pak melkpoeder staan onderstaande gegevens. 
 

aantal schepjes 
+ water 

3 schepjes  
+ 

90 ml water 

4 schepjes  
+ 

120 ml water

5 schepjes  
+ 

150 ml water 

6 schepjes  
+ 

180 ml water
hoeveelheid 
flesvoeding 

100 ml 135 ml 165 ml 200 ml 

 
Op het pak melkpoeder staat verder: 
 
Inhoud 900 gram. 
1 schepje is 4,5 gram. 
 
Als Luuk drie maanden oud is, krijgt hij 5 keer per dag 165 ml flesvoeding. 
 Bereken in hoeveel dagen het pak leeg is. Schrijf je berekening op.  
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Bouwkavel 

 
Een bouwkavel is een stuk grond waarop een huis gebouwd kan worden.  
 

kavel 1 kavel 2

prijs: 55 125 euro prijs: 70 875 euro

TE K
OOP

TE K
OOP

21
 m

et
er

21
 m

et
er

10,5 m

 
 
Je ziet een schets van twee bouwkavels van beide 21 meter lang, maar 
met een verschillende breedte. De prijs per m2 is voor beide kavels 
hetzelfde. 
 

2p 4 Laat met een berekening zien dat de prijs van 1 m2 grond 250 euro is. 
 

2p 5 De prijs van kavel 2 is 70 875 euro. 
 Bereken, zonder te meten, hoeveel meter breed kavel 2 is. Schrijf je 

berekening op. 
 

3p 6 De familie Smit besluit om op kavel 2 een huis te laten bouwen. Kavel 2 
kost 70 875 euro. Dit is 35% van het totale bedrag dat de familie Smit 
voor het huis en de kavel samen moet betalen.  
 Bereken het totale bedrag dat de familie Smit moet betalen. Schrijf je 

berekening op. 
 

2p 7 Op de uitwerkbijlage staat een schets van kavel 2 met het huis. De familie 
zoekt nog een plek voor de afvalcontainers. Deze willen ze zó op het 
terras plaatsen dat ze niet zichtbaar zijn vanuit de woonkamer. 
 Kleur op de uitwerkbijlage het hele gebied van het terras dat niet 

zichtbaar is vanuit de woonkamer. Laat zien hoe je aan je antwoord 
komt. 
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Huizenprijs 

 
Op de uitwerkbijlage zie je een grafiek van het verloop van de gemiddelde 
huizenprijs in Duitsland tussen 1996 en 2008. 
 

 
 
In Duitsland kostte een huis op 1 januari 1996 gemiddeld 190 000 euro. 
Op 1 januari 2008 was deze prijs gedaald tot 160 000 euro.  
 

3p 8 Ga ervan uit dat de daling van de huizenprijs in Duitsland lineair was en in 
de jaren na 2008 op dezelfde manier doorgaat. 
 Hoeveel euro zou een huis in Duitsland dan gemiddeld kosten op 

1 januari 2020? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 

3p 9 Bereken met hoeveel procent de prijs van een huis in Duitsland gedaald is 
tussen 1996 en 2008. Schrijf je berekening op. 
 
De huizenprijzen in Nederland zijn in de periode van 1996 tot 2008 juist 
gestegen. Op 1 januari 1996 was de gemiddelde huizenprijs afgerond  
100 000 euro. Bij benadering steeg de gemiddelde huizenprijs in 
Nederland in deze periode elk jaar met 12 500 euro.  
 

4p 10 In welk jaar was de gemiddelde huizenprijs in Nederland op 1 januari voor 
het eerst hoger dan in Duitsland? Gebruik de grafiek op de uitwerkbijlage 
om je antwoord uit te leggen.  
 

4p 11 Op 1 januari 2008 was de gemiddelde huizenprijs in Nederland  
250 000 euro. Vanaf dat moment begonnen de huizenprijzen te dalen. 
Onderzoekers stelden de volgende formule op voor de gemiddelde 
huizenprijs 
 

 H = 250 000  0,95 t 
 
Hierbij is H de gemiddelde huizenprijs in euro’s en t in jaren met t = 0 op 
1 januari 2008. 
 Bereken in welk jaar de gemiddelde huizenprijs op 1 januari voor het 

eerst lager is dan 200 000 euro volgens deze formule. Schrijf je 
berekening op.
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Kleine doosjes broodbeleg 

 
Een fabrikant van broodbeleg heeft een verpakking gemaakt met daarin 
verschillende kleine doosjes broodbeleg.  
Op de foto zie je een doosje en daarnaast de verpakking. 
 

 
 
In de tabel zie je het aantal doosjes in de verpakking en de afmetingen 
van de verschillende doosjes. 
 
  afmetingen van de doosjes 
 aantal 

doosjes  
lengte in 

cm 
breedte 
in cm 

hoogte in 
cm 

vruchtenhagel  2 3,8 1,6 6,5 
chocolade 
hagelslag 

4 3,8 1,6 6,5 

chocolade 
vlokken 

2 3,8 2,4 6,5 

 
3p 12 Op de uitwerkbijlage staat op ware grootte het bovenaanzicht van de lege 

verpakking waarin de doosjes worden verpakt. De hoogte van de lege 
verpakking is 6,5 cm. 
 Teken de acht doosjes in het bovenaanzicht van de verpakking. 
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Een normale verpakking broodbeleg is 9,5 cm lang, 5,5 cm breed en 
18,4 cm hoog. 
 

5,5 9,5

18,4

 
 

4p 13 Laat met een berekening zien dat voor de normale verpakking 656,5 cm2 
karton nodig is als je geen rekening houdt met de plakrandjes. 
 

4p 14 Voor één doosje broodbeleg van 15 gram is 99 cm2 karton nodig. 
Een normale verpakking bevat 300 gram broodbeleg. Als je 300 gram 
broodbeleg wilt verpakken in kleine doosjes, heb je meer karton nodig dan 
voor een normale verpakking. 
 Hoeveel cm2 karton heb je meer nodig? Schrijf je berekening op. 
 

3p 15 Een normale verpakking van 300 gram broodbeleg kost € 1,68.  
De verpakking met acht kleine doosjes broodbeleg kost € 1,85 en bevat 
140 gram broodbeleg.  
Het broodbeleg in de doosjes kost per gram meer dan het broodbeleg in 
de normale verpakking. 
 Bereken hoeveel keer zoveel. Schrijf je berekening op. Rond je 

antwoord af op één decimaal. 
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Snelheid van het geluid  

 

 
 
De Falcon HTV-2 is een heel snel vliegtuig dat 20 keer de snelheid van 
het geluid kan halen.  
Ga ervan uit dat de snelheid van het geluid 330 meter per seconde (m/s) 
is.  
 

4p 16 De afstand tussen Amsterdam en Moskou is ongeveer 2500 km.  
 Bereken hoeveel minuten dit vliegtuig er over zou doen om van 

Amsterdam naar Moskou te vliegen. Schrijf je berekening op.  
 
In werkelijkheid is de snelheid van het geluid lager als de temperatuur van 
de lucht lager is.  
 
Voor de snelheid van het geluid in lucht kan de volgende formule gebruikt 
worden 
 
 v = 20  (273 )t  

 
Hierin is v de snelheid van het geluid in m/s en t de luchttemperatuur 
in °C. 
 

2p 17 Bereken de snelheid van het geluid bij een luchttemperatuur van 10 °C. 
Schrijf je berekening op. 
 
Op de uitwerkbijlage is de grafiek die hoort bij bovenstaande formule 
getekend. 
 

3p 18 Bereken bij hoeveel hele graden Celsius de snelheid van het geluid 
volgens de formule gelijk is aan 334 m/s. Schrijf je berekening op. 
 

2p 19 De grafiek op de uitwerkbijlage lijkt op een rechte lijn.  
 Leg aan de hand van de formule uit waarom de grafiek geen rechte lijn 

kan zijn.
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Loopband 

 
In een sportschool staat vaak een loopband. Op een loopband kun je 
hardlopen.  
 
Je ziet bij de loopband driehoek KLM aangegeven. Rechts staat een 
schets van deze driehoek met enkele maten erbij. 
 

 
 

3p 20 Bereken, zonder te meten, hoeveel cm de lengte van KM is. Schrijf je 
berekening op. 
 
De hoogte KM kan versteld worden. Dan verandert de grootte van hoek L 
en de lengte van KL. Als KM groter wordt, wordt het lopen zwaarder. 
 
M

K L

120 cm

116 cm  
 
Je ziet een schets van een nieuwe situatie met enkele maten erbij. De 
vragen 21 en 22 gaan over deze nieuwe situatie. 
 

3p 21 Bereken, zonder te meten, hoeveel cm de lengte van KM is. Schrijf je 
berekening op. Rond je antwoord af op een geheel getal. 
 

3p 22 Bereken hoeveel graden hoek L is. Schrijf je berekening op. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

M

K L

120 cm

10º
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Temperatuur aquarium 

 
Ibrahim heeft een nieuw aquarium gekocht. Een computer meet de 
watertemperatuur met een sensor. Een verwarmingselement zorgt ervoor 
dat telkens als de temperatuur is gedaald tot een bepaald aantal graden, 
het water weer wordt verwarmd. 
 
Een deel van de meetresultaten op maandag zijn verwerkt in 
onderstaande grafiek. 
 

27

26

25

24

23

22

21

0
7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00

temperatuur
(°C)

tijdstip 
 

2p 23 Bij hoeveel graden Celsius wordt het water weer verwarmd? 
 

3p 24 Bereken hoeveel graden Celsius het water tussen 9:00 uur en 14:00 uur 
gemiddeld per uur afkoelt. Schrijf je berekening op.  
 

4p 25 Op vrijdag doet Ibrahim de vissen en planten in het aquarium.  
Hij begint om 7:00 uur en de temperatuur is dan 24 °C. Na een half uur is 
hij klaar, de temperatuur is dan gedaald tot 21 °C. Het duurt daarna 
2,5 uur voordat de temperatuur 25,5 °C is. Vanaf dat moment is het 
temperatuurverloop als in de grafiek hierboven. 
 Teken op de uitwerkbijlage het temperatuurverloop op vrijdag van 

7:00 uur tot 23:00 uur. 
 
 

einde  
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wiskunde CSE KB 2015-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

Bouwkavel 

 
 7  

 

21
 m

et
er

woonkamer

keuken

terrasterrasterras

garage

raam

raam

raam

 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Huizenprijs 
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Kleine doosjes broodbeleg 

 
 12 Deze is om te proberen: 

 

 
 
Deze is definitief: 
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Snelheid van het geluid  

 
18 en 19  
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Temperatuur aquarium 

 
 25  
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

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

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 75 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt 1 scorepunt afgetrokken 

tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Flesvoeding 

 
 1 maximumscore 2 

• Een baby van 8 kg heeft 8 × 150 = 1200 (ml) nodig 1 
• Dit is 2 keer zoveel als 600 (ml), dus de moeder heeft gelijk 1 
 
Opmerking 
Als een ander getallenvoorbeeld is gebruikt, hiervoor geen scorepunten 
aftrekken. 
 

 2 maximumscore 3 
• Luuk heeft 3,8 × 150 = 570 (ml) flesvoeding per 24 uur nodig 1 
• Luuk krijgt (24 : 3 =) 8 flesvoedingen per 24 uur 1 
• Dit is 570 : 8 = 71 (ml) (of nauwkeuriger) per keer 1 
 

 3 maximumscore 4 
• Voor 165 ml voeding zijn 5 schepjes nodig  1 
• Per dag heeft Luuk (5 × 5 =) 25 schepjes nodig 1 
• De inhoud van het pak is voldoende voor 900 : 4,5 = 200 schepjes  1 
• Het pak is leeg in 200 : 25 = 8 (dagen) 1 
 
of 
 
• Voor 165 ml voeding zijn 5 schepjes nodig  1 
• Per dag heeft Luuk (5 × 5 =) 25 schepjes nodig 1 
• 25 schepjes is 25 × 4,5 = 112,5 (gram) 1 
• Het pak is leeg in 900 : 112,5 = 8 (dagen) 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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• 2 

Bouwkavel 
 

 4 maximumscore 2 
• De oppervlakte van kavel 1 is 10,5 × 21 = 220,5 (m2) 1 
• De prijs is 55 125 : 220,5 (en dit is 250 euro per m2) 1 
 

 5 maximumscore 2 
• De oppervlakte van kavel 2 is 70 875 : 250 = 283,5 (m2) 1 
• Kavel 2 is 283,5 : 21 = 13,5 (meter) breed 1 
 

 6 maximumscore 3 
 
•  
 
• Het antwoord: 202 500 (euro) 1 
 

 7 maximumscore 2 
• De kijklijn uit het raam langs de keuken getekend 1 
• Het gedeelte gekleurd dat geschikt is om de containers neer te zetten 1 
 

 
 
 

procenten 35 1 100 
euro’s 70 875 … … 
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Huizenprijs 
 

 8 maximumscore 3 
• In 12 jaar daalt de prijs met 30 000 (euro) 1 
• Van 2008 tot 2020 is 12 jaar 1 
• Dus op 1 januari 2020 zou een huis gemiddeld (160 000 − 30 000 =) 

130 000 (euro) kosten 1 
 
of 
 
• De prijsdaling per jaar is 30 000 : 12 = 2500 (euro) 1 
• Van 1996 tot 2020 is 24 jaar 1 
• Dus op 1 januari 2020 zou een huis gemiddeld  

190 000 − 24 × 2500 = 130 000 (euro) kosten 1 
 

 9 maximumscore 3 
• Verschil is 190 000 − 160 000 = 30 000 (euro) 1 
• Procentuele afname is 30 000 : 190 000 × 100  1 
• Het antwoord: 16(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 10 maximumscore 4 
• Het startpunt (1996, 100 000) getekend 1 
• Een tweede punt juist getekend (bijvoorbeeld (2008, 250 000)) 1 
• Een rechte lijn door de punten getekend 1 
• Het antwoord: (1 januari) 2003 1 
 

 11 maximumscore 4 
• Als t = 4, is H = 203 627 1 
• Als t = 5, is H = 193 445 1 
• Dus bij t = 5 1 
• Het antwoord: (1 januari) 2013 1 
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Kleine doosjes broodbeleg 
 

 12 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist bovenaanzicht: 
 

 
 
• Met twee verticale strepen het bovenaanzicht verdeeld in drie delen 

van 3,8 cm 1 
• Eén deel verdeeld in twee stukken met een breedte van 2,4 cm 1 
• Twee delen verdeeld in drie stukken met een breedte van 1,6 cm 1 
 

 13 maximumscore 4 
• 2 × 9,5 × 5,5 = 104,5 (cm2) 1 
• 2 × 9,5 × 18,4 = 349,6 (cm2) 1 
• 2 × 5,5 × 18,4 = 202,4 (cm2) 1 
• In totaal is het 104,5 + 349,6 + 202,4 (en dit is 656,5 cm2) 1 
 

 14 maximumscore 4 
• 300 : 15 = 20 kleine doosjes 1 
• Voor 300 gram is 20 × 99 = 1980 (cm2) nodig 1 
• Dus 1980 − 656,5 (cm2) meer 1 
• Het antwoord: 1323,5 (of 1324) (cm2) 1 
 

 15 maximumscore 3 
• Bij de normale verpakking betaal je per gram  

1,68 : 300 = 0,0056 (euro) 1 
• Bij de kleine doosjes betaal je per gram 1,85 : 140 = 0,013… (euro) 1 
• Het antwoord: (0,013… : 0,0056 =) 2,4 keer zoveel 1 
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• 1 

Snelheid van het geluid 
 

 16 maximumscore 4 
• De snelheid is 330 × 20 = 6600 (m/s) 1 
• 2500 km is 2 500 000 meter 1 
• Dit legt hij af in (2 500 000 : 6600 =) 378,78… (seconden) 1 
• Het antwoord: (378,78… : 60 =) 6 (minuten) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Wanneer het antwoord naar 7 (minuten) is afgerond, hiervoor geen 
scorepunten aftrekken.  
 

 17 maximumscore 2 
• v = 20 × (273 10)+  1 
• v = 336 (m/s) (of nauwkeuriger) 1 
 

 18 maximumscore 3 
• t = 5 geeft v = 333,46… 1 
• t = 6 geeft v = 334,06… 1 
• Het antwoord: 6 (°C) 1 
 
of 
 

• 20 × (273 )t+  = 334 geeft (273 )t+  = 334
20

  1 

• 273 + t = 
2334

20
 
 
 

 (= 278,89) 1 

• Dus de luchttemperatuur is (278,89 − 273 =) 6 (°C) 1 
 

 19 maximumscore 2 
De grafiek hoort bij een wortelformule (en dat is geen lineair verband) 
 
of 
 
•  
 
• De toename is niet constant (dus het is geen rechte lijn) 1 
 

t (°C) -40 0 40 
v (m/s) 305,3 330,5 353,8 
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Loopband 
 

 20 maximumscore 3 

• sin 10° = 
120
KM  2 

• KM = 21 (cm) (of nauwkeuriger) 1 
 

 21 maximumscore 3 
• 1162 + KM2 = 1202 2 
• Het antwoord: 31 (cm) 1 
 

 22 maximumscore 3 

• cos hoek L = 116
120

 2 

• Hoek L = 15(°) (of nauwkeuriger) 1 
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Temperatuur aquarium 
 

 23 maximumscore 2 
Het antwoord: 22,5 (°C) 
 

 24 maximumscore 3 
• Van 9:00 uur tot 14:00 uur is 5 uur 1 
• De temperatuur daalt dan 3 (°C) 1 
• Het antwoord: (3 : 5 =) 0,6 (°C per uur) 1 
 

 25 maximumscore 4 

 

 
 
• De punten (7:00, 24), (7:30, 21) en (10:00, 25,5) zijn juist getekend 1 
• Het vierde punt ligt 5 uur later dan het derde punt en op een hoogte 

van 22,5 1 
• Het vijfde punt ligt 2 uur later dan het vierde punt en op een hoogte 

van 25,5 1 
• De grafiek is juist afgemaakt 1 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
 

einde  
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aanvulling op het correctievoorschrift 2015-1 
 

wiskunde vmbo-KB  

 
Centraal examen vmbo-KB  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-KB  
 
Bij het centraal examen wiskunde vmbo-KB: 
 
 
Op pagina 7, bij vraag 10 moet de volgende opmerking toegevoegd worden: 
 
Opmerking 
Als een kandidaat de grafiek die hoort bij de gemiddelde huizenprijs in Nederland niet 
heeft getekend, maar wel de waarden bij verschillende jaren heeft berekend en zo tot 
het juiste antwoord is gekomen, hiervoor alle scorepunten toekennen. 
Als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, naar analogie van het correctievoorschrift. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde vmbo-KB. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens,  
 
Drs. P.J.J. Hendrikse, 
Voorzitter 
 
 
 
 

Pagina: 233Voor 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).



KB-0153-a-15-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2015-1 
 

wiskunde vmbo-KB  

 
Centraal examen vmbo-KB  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-KB  
 
Bij het centraal examen wiskunde vmbo-KB: 
 
 
Op pagina 7, bij vraag 10 moet de volgende opmerking toegevoegd worden: 
 
Opmerking 
Als een kandidaat de grafiek die hoort bij de gemiddelde huizenprijs in Nederland niet 
heeft getekend, maar wel de waarden bij verschillende jaren heeft berekend en zo tot 
het juiste antwoord is gekomen, hiervoor alle scorepunten toekennen. 
Als de vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, naar analogie van het correctievoorschrift. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde vmbo-KB. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens,  
 
Drs. P.J.J. Hendrikse, 
Voorzitter 
 
 
 
 

Pagina: 234Voor 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).



KB-0153-a-15-2-o 

Examen VMBO-KB 

2015 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 17 juni
13.30 - 15.30 uur

Pagina: 235Voor 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).



 KB-0153-a-15-2-o 2 / 10 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel =   diameter 

 

oppervlakte cirkel =   straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3

  oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3

  oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud bol = 4
3

    straal 3 
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Benzine tanken 

 
Moniek gaat met haar auto benzine tanken. Ze maakt een foto van de 
gegevens van haar tankbeurt. 
 

 
 
Zij moet € 60,17 betalen voor 35 liter benzine. 
 

2p 1 Bereken de prijs in euro van één liter benzine. Schrijf je berekening op en 
rond je antwoord af op drie decimalen. 
 

3p 2 Het bedrag van € 60,17 is inclusief 21% btw.  
 Bereken hoeveel euro Moniek aan btw moet betalen. 

Schrijf je berekening op. 
 
Moniek weet dat haar auto een gemiddeld benzineverbruik heeft  
van 1 op 11,4. Dit betekent dat zij met 1 liter benzine gemiddeld  
11,4 kilometer kan rijden.  
 

3p 3 Moniek rijdt per jaar gemiddeld 10 000 kilometer. Haar auto heeft een 
tankinhoud van 60 liter. Op 1 januari 2015 is haar tank bijna leeg. 
 Bereken hoeveel keer Moniek in 2015 minimaal moet tanken.  

Schrijf je berekening op. 
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Bevolking Achterhoek 

 
Het aantal inwoners in de Achterhoek neemt elk jaar af en men verwacht 
dat dit zo zal doorgaan. De volgende formule is te gebruiken om het 
verwachte aantal inwoners in een bepaald jaar uit te rekenen 

 a = 300 700 – 850  t 

Hierin is a het verwachte aantal inwoners van de Achterhoek en t het 
aantal jaren met t = 0 op 1 januari 2010. 
 

2p 4 Laat met een berekening zien dat volgens de formule de Achterhoek in 
2040 ongeveer 275 000 inwoners zal hebben. 
 

4p 5 Ga ervan uit dat de formule ook na 2040 klopt. 
 Bereken met de formule op 1 januari van welk jaar de Achterhoek voor 

het eerst minder dan 250 000 inwoners zal hebben. Schrijf je 
berekening op. 

 
In de stad Utrecht neemt het aantal inwoners juist toe. In 2040 verwacht 
men daar zelfs 450 000 inwoners. In de grafiek hieronder is het verwachte 
aantal inwoners van Utrecht weergegeven.  
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3p 6 Bij de grafiek hoort een lineair verband. 
 Geef een formule die bij dit verband hoort. Neem voor a het aantal 

inwoners en voor t het aantal jaren met t = 0 op 1 januari 2010. 
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Hangmat 

 

   

30°

 
 
Lex wil een hangmat ophangen in zijn tuin. Hij gaat de hangmat tussen 
zijn huis en een boom hangen. De hoek waaronder de hangmat komt te 
hangen is 30°. Zie de afbeelding hieronder. 
 
 

30°

50 cm

hoogte
ophang-
punt

215 cm

430 cm

hangmat

 
 
 
De afstand tussen het huis en de boom is 430 cm. Lex wil dat de hangmat 
50 cm boven de grond komt te hangen. 
 

4p 7 Bereken, zonder te meten, hoeveel cm de lengte van de hangmat is.  
Schrijf je berekening op. 
 

4p 8 Bereken, zonder te meten, hoeveel cm de hoogte van het ophangpunt 
moet zijn. Schrijf je berekening op.  
 

2p 9 Lex heeft ook een kortere hangmat. Hij hangt deze hangmat op aan 
dezelfde ophangpunten. Hierdoor verandert de afstand van 50 cm boven 
de grond en verandert de hoek van 30°. 
 Omcirkel op de uitwerkbijlage de juiste woorden. 
 

Pagina: 239Voor 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).



 KB-0153-a-15-2-o 6 / 10 lees verder ►►►

Uitkijktoren 

 
Nynke staat op een uitkijktoren. 
 
Het kijkbereik is de afstand die je bij helder weer 
kunt kijken. Het kijkbereik hangt af van de hoogte 
waarop je staat. De formule die bij benadering het 
verband aangeeft tussen de hoogte waarop je staat 
en het kijkbereik is  
 
 k = 2  ( )h  

 
Hierin is k het kijkbereik in kilometer en h de hoogte waarop je staat in 
meter. 
 

1p 10 Laat met een berekening zien dat, als je op een hoogte van 5 meter staat, 
het kijkbereik afgerond 8 kilometer is. 
 

4p 11 Op de uitwerkbijlage staat een assenstelsel. Teken de grafiek die bij de 
formule hoort. Vul hiervoor eerst de tabel in. 
 

3p 12 Nynke denkt dat als de hoogte waarop je staat tweemaal zo groot is, het 
kijkbereik dan ook tweemaal zo groot is. 
 Heeft Nynke gelijk? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 
Op de kaart hieronder is de uitkijktoren aangegeven met de letter U. Bij 
de letter T staat een andere toren. Nynke kan vanaf de uitkijktoren de 
andere toren bij punt T zien.  
 

     schaal 1 : 200 000 
 

3p 13 Bereken hoeveel kilometer de afstand tussen de torens U en T in 
werkelijkheid is. Schrijf je berekening op. 
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Nivea 

 
Nivea verkoopt al 100 jaar crème in verschillende  
blikjes en flesjes. 
 
 
 
 
 

4p 14 Het blikje op de afbeelding is een cadeauverpakking. Het heeft een 
diameter van 5 cm en een hoogte van 1,8 cm. 
 Bereken hoeveel ml crème er in dit blikje gaat. Schrijf je berekening 

op. Rond je antwoord af op een geheel getal. 
 
Het bekendste blikje met Nivea-crème heeft een inhoud van 150 ml.  
 

3p 15 Elke dag worden er 500 000 blikjes met 150 ml crème geproduceerd. 
Ga ervan uit dat de fabriek alle dagen van het jaar blikjes produceert. 
 Bereken hoeveel liter crème er dan in één jaar voor deze blikjes wordt 

geproduceerd. Schrijf je berekening op.  
 

2p 16 Een half miljard mensen wereldwijd gebruiken Nivea-crème. 
In 2013 woonden er 7 miljard mensen op de wereld. 
 Hoeveel procent van de mensen op de wereld gebruikte in 2013 

Nivea-crème? Schrijf je berekening op.  
 

3p 17 Als je alle tot nu toe verkochte blikjes Nivea-crème naast elkaar zou 
leggen, is dat gelijk aan de afstand van de aarde tot de maan. 
 

 
 
De afstand van de aarde tot de maan is 384 000 kilometer. 
De diameter van één blikje is 9 cm. 
 Bereken hoeveel blikjes er zijn verkocht. Schrijf je berekening op. 

Schrijf je antwoord in de wetenschappelijke notatie. 
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Zandbak 

 
Op de foto zie je kinderen in een zeshoekige zandbak spelen. 
 

 
 
Rianne wil deze zandbak namaken voor haar kinderen.  
 

2p 18 Ze moet planken kopen voor de opstaande zijkanten en voor de zitrand. 
De planken worden voor haar op maat gezaagd. Voor elke opstaande 
zijkant zijn vier planken nodig. 
 Hoeveel planken moet Rianne in totaal kopen? Schrijf je berekening 

op. 
 
Rianne maakt ook een deksel met dezelfde vorm. 
 

 
 
Hieronder zie je een afbeelding van het bovenaanzicht van de deksel. Met 
hulplijntjes zijn zes gelijkzijdige driehoeken getekend. In werkelijkheid zijn 
de zijden 70 cm. 
 

h
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Rianne wil de bovenkant van de deksel schilderen. Om de oppervlakte 
van deze deksel uit te rekenen, moet ze eerst de hoogte h weten. 
 

4p 19 Bereken, zonder te meten, in hele cm de hoogte h van één driehoek. 
Schrijf je berekening op. 
 

4p 20 Als je bij de vorige vraag geen hoogte h hebt kunnen berekenen, gebruik 
dan h = 60 cm. 
Rianne heeft een restje verf. Hiermee kan ze een oppervlakte van 1 m2 
schilderen. Ze wil hiermee de deksel schilderen. 
 Heeft ze genoeg verf? Schrijf je berekening op. 
 

3p 21 Speelzand voor in de zandbak is te koop in zakken van 17 liter. Rianne 
heeft berekend dat ze 0,5 m3 speelzand nodig heeft. 
 Bereken hoeveel zakken speelzand ze moet kopen. Schrijf je 

berekening op. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Festival 

 
De organisatie van een jaarlijks festival gaat er vanuit dat het aantal 
verkochte kaartjes verband houdt met de prijs van een kaartje. Als een 
kaartje te duur is, kopen minder mensen een kaartje. Als de prijs te laag 
is, denken sommige mensen dat het geen goed festival zal zijn en kopen 
ook minder mensen een kaartje.  
 
Het aantal verkochte kaartjes wordt berekend met de formule 
 
 aantal = –20  p2 + 800  p – 4000 
 
Hierin is aantal het aantal verkochte kaartjes en p de prijs van een kaartje 
in euro. 
 

1p 22 Laat met een berekening zien dat er volgens de formule 3500 kaartjes 
worden verkocht als de prijs van een kaartje 25 euro is. 
 
Hieronder zie je de grafiek die bij deze formule hoort. 
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3p 23 Als de prijs te hoog is, wordt er geen enkel kaartje meer verkocht. 
 Bereken in hele euro’s de maximale prijs van een kaartje waarbij er 

nog kaartjes verkocht worden volgens de formule. Schrijf je 
berekening op. 

 
5p 24 Om de kosten van het festival te kunnen betalen moeten minstens 

3000 kaartjes worden verkocht. 
 Bereken in hele euro’s wat de laagste en hoogste prijs van een kaartje 

dan zou moeten zijn volgens de formule. Schrijf je berekening op. 
 

einde  
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wiskunde CSE KB 2015-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

Hangmat 
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De afstand boven de grond wordt groter kleiner 
De hoek wordt groter kleiner 
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

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

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 72 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt 1 scorepunt afgetrokken 

tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken.
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 

Benzine tanken 
 

 1 maximumscore 2 
• Prijs per liter is 60,17 : 35 1 
• Het antwoord: (€) 1,719 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Een verhoudingstabel als 2 

€ 60,17 … 10,442... 
% 121 1 21 

• Het antwoord: 10,44 (euro) 1 
 
of 
 
• 1% = 60,17 : 121 = 0,49… 1 
• 21% = 0,49… × 21 1 
• Het antwoord: 10,44 (euro) 1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat 21% van € 60,17 heeft berekend, voor deze vraag 
maximaal 1 scorepunt toekennen. 
 

 3 maximumscore 3 
• 10 000 : 11,4 = 877,19… (liter benzine) 1 
• 877,19… : 60 = 14,6... (keer tanken) 1 
• Het antwoord: (minimaal) 15 (keer tanken) 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 250Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Bevolking Achterhoek 
 

 4 maximumscore 2 
• t = (2040 – 2010 =) 30 1 
• a = (300 700 – 850 × 30 =) 275 200 (en dat is ongeveer 275 000) 1 
 

 5 maximumscore 4 
• t = 59 geeft a = 250 550 1 
• t = 60 geeft a = 249 700 1 
• Dus na 60 jaar 1 
• Het antwoord: (op 1 januari) 2070 1 
 
of 
 
• 300 700 – 850 × t = 250 000 1 
• t = (300 700 – 250 000) : 850 = 59,64… 1 
• Dus na 60 jaar 1 
• Het antwoord: (op 1 januari) 2070 1 
 

6 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste formule: 
a = 300 000 + 5000 × t 
• Het startgetal 300 000 1 
• Het hellingsgetal 5000 1 
• De gehele juiste formule 1 
 
Opmerking 
Als de formule a = 300 + 5 × t wordt gegeven, hiervoor 1 scorepunt in 
mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Hangmat 
 

 7 maximumscore 4 

• cos 30° = 215
halve lengte hangmat

 2 

• halve lengte hangmat = 248,26… (cm) 1 
• Het antwoord: (2 × 248,26… =) 497 (cm) (of nauwkeuriger)  1 
 

 8 maximumscore 4 

• tan 30° = 
215

overstaande rechthoekszijde  2 

• overstaande rechthoekszijde = 124,1… (cm) 1 
• Het antwoord: (124,1… + 50 =) 174 (cm) (of nauwkeuriger) 1 
 

 9 maximumscore 2 
 

 
 
Opmerking 
Voor elke juiste omcirkeling 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Uitkijktoren 
 

 10 maximumscore 1 
k = 2 × ×(π 5)  = 7,92… (en dat is afgerond 8 kilometer) 
 

 11 maximumscore 4 
 

h 0 2 4 6 8 10 

k 0 5,0 7,1 8,7 10,0 11,2 

 

 
 
• Het juist invullen van de tabel 2 
• De punten uit de tabel juist tekenen in de grafiek 1 
• Een vloeiende kromme door de punten tekenen 1 
 
Opmerking 
Voor elke ontbrekende of foutieve waarde in de tabel 1 scorepunt in 
mindering brengen tot een maximum van 2 scorepunten. 
 

 12 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juist antwoord: 
• Voor het kiezen van twee punten, waarbij de waarde van h van het 

tweede punt twee keer zo groot is als de waarde van h van het eerste 
punt 1 

• De bijbehorende waarden van k geven 1 
• (Het kijkbereik is minder dan tweemaal zo groot, dus) Nynke heeft 

geen gelijk 1 

 13 maximumscore 3 
• Opmeten: UT is 4,6 cm (met een marge van 2 mm) 1 
• 1 cm op de kaart komt overeen met (200 000 cm =) 2 km 1 
• Het antwoord: UT is (4,6 × 2 = 9,2, dus) 9 (km) (of nauwkeuriger) 1
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Antwoord 
 

Scores 
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Nivea 
 

 14 maximumscore 4 
• De straal van het blikje is 2,5 (cm) 1 
• De oppervlakte van het grondvlak is π × 2,52 = 19,63… (cm2) 1 
• De inhoud is 19,63… × 1,8 = 35,34… (cm3)  1 
• Het antwoord: 35 (ml) 1 
 

 15 maximumscore 3 
• 500 000 × 150 = 75 000 000 (ml per dag) 1 
• Dit is 75 000 (liter per dag) 1 
• Dit is 75 000 × 365 = 27 375 000 (liter per jaar) 1 

Opmerkingen 
Het antwoord mag worden afgerond. 
Er mag ook met een schrikkeljaar gerekend worden. 
 

 16 maximumscore 2 
• 0,5 : 7 × 100(%) 1 
• Het antwoord: 7(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 17 maximumscore 3 
• 384 000 km = 38 400 000 000 cm 1 
• 38 400 000 000 : 9 = 4 266 666 666,6… (blikjes) 1 
• Het antwoord: 4 × 109 (of nauwkeuriger) (blikjes) 1 
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Antwoord 
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Zandbak 
 

 18 maximumscore 2 
• Voor de opstaande zijkanten: 6 × 4 = 24 (planken) 1 
• 24 + 6 (zitrand) = 30 (planken in totaal) 1 
 

 19 maximumscore 4 
• 70 : 2 = 35 (cm) 1 

• h = −2 2(70 35 )  (= 60,62…) 2 
• h = 61 (cm) 1 
 
of 
 
• 70 : 2 = 35 (cm) en de hoeken van een gelijkzijdige driehoek zijn 60° 1 

• tan 60° = 
35
h , h = 35 × tan 60° (= 60,62…) 2 

• h = 61 (cm) 1 
 
of 
 
• De hoeken van een gelijkzijdige driehoek zijn 60° 1 

• sin 60° = 
70
h , h = 70 × sin 60° (= 60,62…) 2 

• h = 61 (cm) 1 
 

 20 maximumscore 4 
• 70 × 61 : 2 = 2135 (cm2) 1 
• 2135 × 6 = 12 810 (cm2) 1 
• Dit is 1,281 (m2) 1 
• Dus ze heeft niet genoeg verf 1 
 
of 
 
• 70 × 60 : 2 = 2100 (cm2) 1 
• 2100 × 6 = 12 600 (cm2) 1 
• Dit is 1,26 (m2) 1 
• Dus ze heeft niet genoeg verf 1 
 

 21 maximumscore 3 
• 0,5 m3 is 500 liter 1 
• 500 : 17 = 29,4… 1 
• Het antwoord: 30 (zakken speelzand) 1 
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Festival 
 

 22 maximumscore 1 
aantal = –20 × 252 + 800 × 25 – 4000 (= 3500) (kaartjes) 
 

 23 maximumscore 3 
• p = 34 geeft aantal = 80 1 
• p = 35 geeft aantal = –500 (of aflezen dat bij p = 35 het aantal negatief 

is) 1 
• Het antwoord: 34 (euro) 1 
 

 24 maximumscore 5 
• p = 12 geeft aantal = 2720 1 
• p = 13 geeft aantal = 3020 1 
• p = 27 geeft aantal = 3020 1 
• p = 28 geeft aantal = 2720 1 
• Laagste prijs: 13 (euro) en hoogste prijs: 27 (euro) 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 

einde  
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KB-0153-a-14-1-o 

Examen VMBO-KB 

2014 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 19 mei
13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel =   diameter 

 

oppervlakte cirkel =   straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3

  oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3

  oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud bol = 4
3

    straal 3 
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Robomop 

 

 
 
Een robomop veegt de vloer automatisch schoon. In het midden van de 
robomop zit een bal die rolt. Door het rollen van de bal verplaatst de 
robomop zich en veegt stof op.  
 

3p 1 De robomop kost normaal 35 euro. Tijdens een actieweek kun je de 
robomop kopen met 20% korting. 
 Bereken hoeveel euro de robomop tijdens de actieweek kost. Schrijf je 

berekening op. 
 
De robomop kan 60 m2 vloer per uur vegen. 
 

2p 2 Na het opladen kan de robomop maximaal 4,5 uur vegen.  
 Bereken hoeveel m2 de robomop maximaal kan vegen na het opladen. 

Schrijf je berekening op. 
 

3p 3 In een advertentie staat dat de robomop in anderhalf uur de hele kamer 
veegt. 
 Geef een mogelijke lengte en breedte van deze kamer. Laat zien hoe 

je aan je antwoord komt. 
 

5p 4 Met behulp van een tijdschakelaar kun je aangeven hoelang de robomop 
moet vegen. De robomop kan 60 m2 vloer per uur vegen. 
Op de uitwerkbijlage staat een schets van de plattegrond van een kamer. 
 Bereken op hoeveel minuten de tijdschakelaar minimaal moet worden 

ingesteld zodat de robomop de hele kamer kan vegen. Schrijf je 
berekening op. 
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Kaarsen 

 
Je ziet een foto van een kaars. 
 

 
 

1p 5 Hoe heet het wiskundige model van deze kaars? 
 
Een formule die ongeveer het verband tussen de hoogte van deze kaars 
en de brandtijd aangeeft, is 
 
 hoogte = 32 – 4  brandtijd  

 
Hierin is hoogte in cm en brandtijd in uren. 
 

2p 6 Hoe hoog was de kaars voordat hij werd aangestoken? Leg uit hoe je aan 
je antwoord komt. 
 

4p 7 Teken op de uitwerkbijlage de grafiek die bij deze formule hoort. Gebruik 
de tabel op de uitwerkbijlage.  
 

Pagina: 260Voor 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).



 KB-0153-a-14-1-o 5 / 14 lees verder ►►►

3p 8 Deze kaars komt in een vaas te staan van 21,5 cm hoog. 
Zie de tekening links. 
De kaars steekt een stuk boven de vaas uit. Na enige tijd branden heeft 
de kaars dezelfde hoogte als de vaas, zie de tekening rechts. 
 

21,5 cm

 
 
 Bereken na hoeveel hele uren de kaars voor het eerst niet meer boven 

de rand van de vaas uitsteekt. Schrijf je berekening op. 
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Zendmast 

 
In het Luxemburgse Hosingen staat de zendmast van Radio Luxemburg. 
De zendmast is 300 meter hoog. 

110 m

 
 
De zendmast wordt aan drie kanten met elk drie kabels overeind 
gehouden. Zie de foto. 
De drie kabels van één kant worden op de grond allemaal op hetzelfde 
punt vastgezet. De afstand vanaf de voet van de zendmast tot dit punt is 
110 meter. In de tekening rechtsboven zie je de zendmast met de hoogste 
en de laagste kabels.  
  

3p 9 De hoogste kabel is op een hoogte van 270 meter aan de zendmast 
vastgemaakt. 
 Bereken hoeveel meter de lengte van de hoogste kabel is. Schrijf je 

berekening op. Rond je antwoord af op een geheel getal. 
 

3p 10 De laagste kabel zit op een hoogte van 120 meter vast aan de zendmast. 
 Bereken hoeveel graden de hoek is die de laagste kabel met de grond 

maakt. Schrijf je berekening op. 
 

3p 11 De kabels zijn op gelijke afstanden van de zendmast in de grond vast 
gemaakt. 
Op de uitwerkbijlage staat de plattegrond van de drie bevestigingspunten. 
 Geef in de plattegrond met een stip de plaats van de zendmast aan. 

Laat zien hoe je aan je antwoord komt.  
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2p 12 De zendmast is in de wijde omgeving te zien. Agaat wil de afstand tot de 
zendmast weten. Ze strekt haar arm uit en geeft met haar vingers de 
grootte van de zendmast aan.  
 

 
 
De afstand van haar oog tot haar vingers is 50 cm. De grootte die ze 
aangeeft met haar vingers is 4 cm. Je ziet een schets van de situatie. 
 

300 m

4 cm

50 cm  
 
 Bereken de afstand van Agaat tot de zendmast in hele meters. Schrijf 

je berekening op. 
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Brug over de Rijn 

 

 
 
 

500 m

pyloon 1 pyloon 2

gemiddelde 
waterhoogte

wegdek

 
 
De brug over de Rijn bij Emmerich is met een lengte van 1228 meter de 
langste hangbrug van Duitsland. De afstand tussen de twee pylonen is 
500 meter.  
De brugdelen links van pyloon 1 en rechts van pyloon 2 zijn even lang.  
 

2p 13 Bereken de lengte van het brugdeel links van pyloon 1. Schrijf je 
berekening op. 
 
De kabel tussen de twee pylonen vormt bij benadering een dalparabool. 
De hoogte van de kabel boven de gemiddelde waterhoogte kun je 
benaderen met de formule 
 
 hoogte kabel = 0,0005  afstand 

2 – 0,25  afstand + 70 
 
Hierin zijn hoogte kabel en afstand in meters. De afstand is gemeten 
vanaf pyloon 1.  
 

2p 14 Hoeveel meter komt pyloon 1 boven de gemiddelde waterhoogte uit 
volgens de formule? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
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Het wegdek tussen de pylonen lijkt op de tekening horizontaal te lopen, 
maar heeft in werkelijkheid de vorm van een bergparabool. De hoogte van 
het wegdek boven de gemiddelde waterhoogte kun je benaderen met de 
formule 
 
 hoogte wegdek = -0,00006  afstand 

2 + 0,03  afstand + 15 
 
Hierin zijn hoogte wegdek en afstand in meters. De afstand is gemeten 
vanaf pyloon 1.  
 
Op de uitwerkbijlage staat een assenstelsel met daarin de grafieken van  
hoogte kabel en hoogte wegdek getekend. 
 

4p 15 Bereken de kleinste afstand tussen de kabel en het wegdek in hele 
meters volgens de formules. Schrijf je berekening op. 
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Zonnepanelen 

 

 
 
Op de foto zie je een dak met zonnepanelen erop. Zonnepanelen zetten 
zonlicht om in elektriciteit. 
 
Om zoveel mogelijk zonlicht op te vangen, moeten de panelen naar het 
zuiden gericht zijn. Bij een schuin dak worden de zonnepanelen plat tegen 
het dak gemonteerd, zie de foto. De hellingshoek van het dak heeft 
invloed op de hoeveelheid elektriciteit die de zonnepanelen kunnen 
omzetten.  
 

2p 16 In de tekening zie je welke hellingshoeken van het dak gunstig zijn, welke 
ongunstig en wat de grensgebieden zijn. 
 

Legenda:
gunstig
grensgebied
ongunstig

 
 
 Meet in de tekening hierboven tussen welke twee waarden een 

gunstige hellingshoek ligt. Schrijf je antwoord op. 
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De familie Klein laat zonnepanelen op het dak van hun huis plaatsen.  
 

5p 17 In de tekening zie je het vooraanzicht van het huis van de familie Klein. 
De maten staan in de tekening aangegeven. De hellingshoek van het dak 
is met een boogje aangegeven. Het vooraanzicht van het huis is 
symmetrisch. 

7 m

7,5 m

5 m

?

 
 
 Bereken hoeveel graden de hellingshoek van het dak is. Schrijf je 

berekening op. 
 
Per jaar levert 1 m2 zonnepaneel gemiddeld 62,5 kilowattuur (kWh) aan 
elektriciteit. 
Op het huis van de familie Klein wordt 6 m2 aan zonnepanelen geplaatst. 
De familie Klein moet voor de zonnepanelen in totaal 1500 euro betalen. 
 

4p 18 De prijs van elektriciteit is 23 eurocent per kWh. Ga ervan uit dat de prijs 
van elektriciteit gelijk blijft. 
 Bereken na hoeveel jaren de familie Klein de zonnepanelen 

terugverdiend heeft. Schrijf je berekening op en rond je antwoord af op 
één decimaal. 

 
2p 19 De leverancier voorspelt dat de prijs van elektriciteit met 7% per jaar zal 

stijgen. 
 Zal de familie Klein in deze situatie de zonnepanelen eerder of later 

terugverdiend hebben dan in de situatie van de vorige vraag? Leg uit 
hoe je aan je antwoord komt. 
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Olie 

 
De totale hoeveelheid geproduceerde olie in de wereld zal volgens 
deskundigen na het jaar 2015 afnemen.  
Je kunt in de grafiek aflezen dat er in 2015 volgens de verwachting van de 
deskundigen 4000 miljoen ton olie geproduceerd zal worden en in 2040 
nog maar 1500 miljoen ton. 
 

jaar

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

geproduceerde 
olie

(miljoen ton)

1960   1970    1980   1990   2000    2010   2020    2030   2040   2050
 

 
3p 20 Bereken met hoeveel procent de totale hoeveelheid geproduceerde olie in 

2040 volgens deze verwachting gedaald zal zijn ten opzichte van 2015. 
Schrijf je berekening op. 
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De landen waarin olie geproduceerd wordt, gebruiken een deel van de 
olie zelf. In de grafiek zie je het eigen gebruik van olie van één van deze 
landen in de afgelopen jaren. Bij deze grafiek hoort een lineair verband. 
 

olie
(duizend ton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

0

jaar

eigen gebruik
eigen gebruik
eigen gebruik

 
 

3p 21 Geef een formule die hoort bij de grafiek. Neem voor het aantal jaren na 
2000 de letter t en voor het eigen gebruik in duizend tonnen de letter G.  
 

3p 22 Op de uitwerkbijlage zie je de grafiek van het eigen gebruik nogmaals. In 
hetzelfde assenstelsel staat ook de grafiek van de hoeveelheid olie die 
het land geproduceerd heeft. Ook bij deze grafiek hoort een lineair 
verband. 
De geproduceerde olie die overbleef na eigen gebruik werd door dit land 
verkocht aan het buitenland. 
 Teken op de uitwerkbijlage de grafiek van de hoeveelheid olie die 

tussen 2000 en 2008 aan het buitenland verkocht werd. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Piramides in Egypte 

 
In het noorden van Egypte staan drie grote piramides en een aantal kleine 
piramides bij elkaar. De drie grote piramides heten de piramide van 
Cheops, de piramide van Chefren en de piramide van Mycerinus. Vooraan 
op de foto zie je de kleine piramides die bij Mycerinus horen. 
 

 
 

2p 23 In 2511 voor Christus werd de bouw van de piramide van Cheops 
voltooid.  
 Hoeveel jaar is dat geleden? Schrijf je berekening op. 
 
Op de uitwerkbijlage staat een plattegrond met de piramides.  
 

3p 24 Er zijn vier posities aangegeven met een letter.  
 Omcirkel de letter van de positie waarvandaan de foto genomen kan 

zijn. Leg uit hoe je aan je antwoord komt. 
 
Het grondvlak van de piramide van Chefren is een vierkant met een 
breedte van 215,2 m. De hoogte van de piramide van Chefren is 143,5 m. 
 

3p 25 Bereken op welke schaal de plattegrond op de uitwerkbijlage is getekend. 
Schrijf je berekening op. 
 

3p 26 Bereken hoeveel m3 de inhoud van de piramide van Chefren is. Schrijf je 
berekening op en rond je antwoord af op een geheel getal. 
 
 

einde  
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wiskunde CSE KB 2014-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

Robomop 

 
 4  

 
6,4 meter

7,4 meter

4 meter

2,8 meter

 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Kaarsen 

 
 7  
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Zendmast 

 
 11  

 

   

+
+

+ +

bevestigingspunt
Legenda:
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Brug over de Rijn 

 
 15  
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Olie 

 
 22  
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Piramides in Egypte 

 
24 en 25  
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A B C D  
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

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

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

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

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

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

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

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

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 75 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt 1 scorepunt afgetrokken 

tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken.
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 

Robomop 
 

 1 maximumscore 3 
• Een verhoudingstabel als 1 

prijs 35 0,35 … 
procenten 100 1 20 

• Dus 20% is 7 (euro) 1 
• Het antwoord: (35 − 7 =) 28 (euro) 1 
 
of 
 
• 20% is 1

5  deel 1 

• 1
5  deel van 35 is 7 1 

• Het antwoord: (35 − 7 =) 28 (euro)  1 
 

 2 maximumscore 2 
• 4,5 × 60 1 
• Het antwoord: 270 (m2) 1 
 

 3 maximumscore 3 
• In anderhalf uur veegt de robomop 90 m2 schoon 1 
• De kamer is dan bijvoorbeeld 9 bij 10 meter (of andere afmetingen 

waarbij de oppervlakte 90 m2 is) 2 
 

 4 maximumscore 5 
• De afmetingen van het onderste deel van de kamer zijn  

(6,4 − 2,8 =) 3,6 (m) bij (7,4 − 4 =) 3,4 (m) 1 
• De oppervlakte van de kamer is 6,4 × 4 + 3,4 × 3,6 = 37,84 (m2) 2 
• De robomop veegt 1 m2 vloer per minuut 1 
• Het antwoord: 38 (minuten) (of nauwkeuriger) 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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• 1 

Kaarsen 
 

 5 maximumscore 1 
kegel 
 

 6 maximumscore 2 
• 32 (cm) 
• Dat is de startwaarde of dat krijg je als je brandtijd = 0 invult 1 
 

 7 maximumscore 4 
 
brandtijd 0 10 20 30 40 50 60 
hoogte 32 19 14 10 7 4 1 

 

 
 
• Tabel juist ingevuld 2 
• Punten juist overgenomen in de grafiek 1 
• Een vloeiende lijn door de punten getrokken 1 
 
Opmerking 
De waarden in de tabel mogen nauwkeuriger zijn berekend. 
 

 8 maximumscore 3 
• brandtijd = 6 geeft hoogte = 22,2… (cm) 1 
• brandtijd = 7 geeft hoogte = 21,4… (cm) 1 
• Het antwoord: na 7 (uur) 1 
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Zendmast 
 

 9 maximumscore 3 
• De lengte van de hoogste kabel is 2 2270 110  = 291,5… (m) 2 
• Dit is afgerond 292 (m) 1 
 

 10 maximumscore 3 

• tan hoek = 120
110

 2 

• Het antwoord: 47(°) (of nauwkeuriger)  1 
 

 11 maximumscore 3 
• Bijvoorbeeld twee middelloodlijnen juist getekend 2 
• De plaats van de zendmast op de juiste plaats aangegeven 1 
 

  
 

 12 maximumscore 2 
• Een verhoudingstabel als  1 

horizontale afstand 50 … 
hoogte 4 300 

• De afstand is 3750 (m) 1 
 
 

Brug over de Rijn 
 

 13 maximumscore 2 
• 1228 – 500 = 728 (m) 1 
• De gevraagde afstand is (728 : 2 =) 364 m 1 
 

 14 maximumscore 2 
• afstand = 0 invullen in de formule  1 
• Het antwoord: 70 (m) 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord correct is afgelezen uit de grafiek die op de uitwerkbijlage 
bij vraag 15 staat, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
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Antwoord 
 

Scores 
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 15 maximumscore 4 
• Als afstand = 250 is de afstand tussen de kabel en het wegdek het 

kleinst 1 
• Als afstand = 250, is hoogte kabel =  38,75 (m) 1 
• Als afstand = 250, is hoogte wegdek = 18,75 (m) 1 
• De kleinste afstand is dus (38,75 – 18,75 =) 20 (m) 1 
 
 

Zonnepanelen 
 

 16 maximumscore 2 
• De ondergrens van de hellingshoek is 14°  1 
• De bovengrens van de hellingshoek is 55° 1 
 
Opmerking 
De gemeten waarden mogen 1º afwijken. 
 

 17 maximumscore 5 
• De hoogte van het dak is (7,5 – 5 =) 2,5 (m) 1 
• De halve breedte van het dak is (7 : 2 =) 3,5 (m) 1 

• tan hoek = 2,5
3,5

 2 

• De hellingshoek is 36(°) (of nauwkeuriger) 1 
 

 18 maximumscore 4 
• De opbrengst van de zonnepanelen is 6 × 62,5 = 375 (kWh) per jaar 1 
• Dat levert per jaar 375 × 0,23 = 86,25 (euro) op 1 
• 1500 : 86,25 = 17,39… (jaar) 1 
• Het antwoord: na 17,4 (jaar) 1 
 

 19 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord: 
• De zonnepanelen houden dezelfde prijs, maar besparen meer 1 
• Dus de zonnepanelen zullen eerder terugverdiend worden  1 
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Antwoord 
 

Scores 
 

KB-0153-a-14-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Olie 
 

 20 maximumscore 3 
• Het verschil is (4000 – 1500 =) 2500 miljoen ton olie 1 
• De procentuele afname is 2500 : 4000 × 100  1 
• Dit is een daling van 63(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 21 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste formule: 
G = 400 + 25 × t 
 
• Het startgetal 400 (duizend ton) 1 
• Het hellingsgetal is (100 : 4 =) 25 (duizend ton) 1 
• Een geheel juiste formule 1 
 

 22 maximumscore 3 
• Het beginpunt is (2000, 600)  1 
• Het nulpunt ligt bij 2008 1 
• Rechte lijn door deze twee punten 1 
 

 
 
 
 
 

Pagina: 284Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
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Piramides in Egypte 
 

 23 maximumscore 2 
• 2511 + 2014 1 
• Het antwoord: 4525 (jaar) 1 
 
Opmerking 
Het antwoord 4524 (als het jaar 0 niet is meegerekend) ook goed rekenen. 
 

 24 maximumscore 3 
• Het omcirkelen van letter B  1 
• Door middel van kijklijn(en) of een redenatie aangeven waarom letter B 

de juiste is 2 
 
Een voorbeeld van een juiste kijklijn: 
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Antwoord 
 

Scores 
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 25 maximumscore 3 
• De breedte van de piramide van Chefren op de plattegrond is 1,6 cm 1 
• 215,2 m = 21 520 cm 1 
• (21 520 : 1,6 = 13 450,) dus de schaal is 1 : 13 450 (of 1 : 13 500) 1 
 
Opmerking 
De opgemeten breedte mag 1 mm afwijken. 
 

 26 maximumscore 3 
• De oppervlakte van het grondvlak is 215,2 × 215,2 (= 46 311,04 (m2)) 1 
• De inhoud van de piramide is 1

3  × 46 311,04 × 143,5 (m3) 1 

• Dit is 2 215 211 (m3) 1 
 
Opmerking 
Als is doorgerekend met het afgeronde antwoord 46 311 en als 
eindantwoord 2 215 210 m3 is gevonden, hiervoor geen scorepunten 
aftrekken. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 

einde  
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KB-0153-a-14-2-o 

Examen VMBO-KB 

2014 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel =   diameter 

 

oppervlakte cirkel =   straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3

  oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3

  oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud bol = 4
3

    straal 3 
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Zwanger schaap 

 
Een schaap is gemiddeld 
147 dagen (21 weken) zwanger. 
Tijdens de zwangerschap neemt 
het gewicht van het schaap toe. 

 
Je kunt in de grafiek aflezen wat de gewichtstoename is van schapen die 
zwanger zijn van één, twee of drie lammetjes.  
 

aantal dagen zwanger

gewichts-
toename

(kg)
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2p 1 Een schaap weegt aan het begin van de zwangerschap 60 kg. Na 
100 dagen wordt ze weer gewogen en weegt ze 66 kg. 
 Van hoeveel lammetjes is dit schaap zwanger? 
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2p 2 Hieronder staan vier formules. 
 
formule A: gewichtstoename = 0,0003  t 2 
formule B: gewichtstoename = 0,0005  t 2 

formule C: gewichtstoename = 0,0008  t 2 

formule D: gewichtstoename = 0,0011  t 2 

 
Hierin is gewichtstoename in kg en t het aantal dagen dat het schaap 
zwanger is. 
 
 Welke van deze formules hoort bij een schaap dat zwanger is van 

drie lammetjes? Laat zien hoe je aan je antwoord gekomen bent. 
 

3p 3 Op de uitwerkbijlage staan twee grafieken. De bovenste grafiek geeft 
weer hoeveel energie een zwanger schaap nodig heeft. De onderste 
grafiek geeft weer hoeveel energie het schaap uit het gewone voer haalt. 
Langs de horizontale as staat hoeveel weken het schaap zwanger is.  
 
Je ziet dat het schaap vanaf week 14 niet genoeg energie haalt uit het 
gewone voer.  
 Teken in de uitwerkbijlage in dezelfde grafiek hoeveel energie dit 

zwangere schaap tekort komt in deze periode. Je mag de tabel 
gebruiken. 
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Zoutopslag 

 
Het strooizout dat in de winter op de wegen wordt gestrooid, ligt 
opgeslagen in grote loodsen. Op de foto zie je zo’n loods. 
 

 
 
Hieronder zie je een schets van het zijaanzicht van deze loods. De maten 
staan erbij. Om het zout in de loods te brengen gaat er een lopende band 
van A via B naar C. Deze lopende band ligt op 12 meter hoogte in de 
loods en is aangegeven met een stippellijn. 
 

12 m

3 m

40 m 20 m

C B

A
 

 
4p 4 Bereken hoeveel meter de totale lengte van de lopende band is die van A 

via B naar C loopt. Schrijf je berekening op. 
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28°
4 m

28°

26 m

8 m

3 m
D E

 
 
Hierboven zie je een schets van het vooraanzicht van de loods. De maten 
staan erbij. 
 

4p 5 De lopende band ligt op horizontale balken die op 12 meter hoogte aan 
het dak vastzitten.  
 Bereken de lengte van balk DE. Schrijf je berekening op en geef je 

antwoord in hele meters. 
 

5p 6 De loods is 40 meter lang. 
 Bereken de inhoud van de loods in m3. Schrijf je berekening op. 
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Treinrails 

 
In de krant stond het volgende bericht: 
 
 
Dieven stelen vier kilometer treinrails 
In Duitsland zijn drie mannen veroordeeld voor het stelen van 
vier kilometer aan treinrails. Voor de gestolen treinrails kregen de dieven 
ongeveer 175 000 euro.  
 
 
Treinrails bestaat uit twee evenwijdige spoorstaven die elk 16 meter lang 
zijn. 
 

 
 

3p 7 Bereken hoeveel euro de dieven voor één spoorstaaf van 16 meter 
kregen. Schrijf je berekening op. 
 

3p 8 Duitsland heeft 34 000 km aan treinrails.  
 Bereken hoeveel procent de 4 km aan treinrails is van de totale lengte 

aan treinrails in Duitsland. Schrijf je berekening op. Rond je antwoord 
af op twee decimalen.  

 
4p 9 Volgens de Duitse politie is er de laatste paar jaar een stijging van het 

aantal meldingen van diefstal van treinrails. In 2009 waren er bij de politie 
1740 meldingen. In 2010 waren er 2845 meldingen. 
 Bereken met hoeveel procent het aantal meldingen in 2010 is 

toegenomen ten opzichte van 2009. Schrijf je berekening op. 
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Telefooncel 

 
De eerste openbare telefooncel op straat 
werd in 1931 neergezet in Amsterdam. 

 
 
Door de populariteit van de mobiele telefoons nam vanaf het jaar 1999 het 
aantal telefooncellen in Nederland af. Bij deze afname hoort bij 
benadering de formule 
 
 A = 20 000  0,8t 
 
Hierin is A het aantal telefooncellen in Nederland en t het aantal jaren na 
1 januari 1999. De grafiek die bij deze formule hoort, zie je hieronder. 
Neem aan dat de formule ook de komende jaren blijft gelden.  
 

0

2
4
6
8

A
(x 1000)

10
12
14
16
18
20

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
t 

 
2p 10 Met hoeveel procent is het aantal telefooncellen volgens de formule op 

1 januari 2000 afgenomen ten opzichte van een jaar eerder? Leg uit hoe 
je aan je antwoord komt. 
 

4p 11 De Nederlandse wet schreef tot 2008 voor dat er één telefooncel per 
5000 inwoners moest zijn. Op 1 januari 2008 waren er in Nederland 
16,4 miljoen inwoners. 
 Bereken of het aantal telefooncellen volgens de formule op 

1 januari 2008 voldoende was om aan deze wet te voldoen. Schrijf je 
berekening op. 

 
3p 12 Bereken na hoeveel jaar het aantal telefooncellen volgens de formule 

voor het eerst kleiner is dan 500. Schrijf je berekening op. 
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Uitschuifcaravan 

 
In een folder staat informatie over een uitschuifcaravan: 
 
 

   
 
De caravan heeft de vorm van een cilinder, waarvan onderaan een 
gedeelte afgesneden is. De caravan is een soort buis die aan beide 
kanten uitgeschoven kan worden, zodat de breedte bijna drie keer zo 
groot wordt. 
 
 

3p 13 De maten van de caravan achter de auto worden gegeven in meter en in 
voet. De breedte van de caravan is 1,80 m = 5,91 voet en de  
hoogte is 8,26 voet. 
 Bereken de hoogte van de caravan in meter. Schrijf je berekening op. 

Rond je antwoord af op twee decimalen. 
 

1,30 m

0,30 m

M

C

D

A B

 
 

5p 14 Het zijaanzicht van de caravan heeft de vorm van een afgesneden cirkel 
met middelpunt M en straal 1,30 m. AB is het zijaanzicht van de vloer van 
de caravan. Punt C is het midden van AB; de lengte van CD is 0,30 m. 
 Bereken de lengte van AB. Schrijf je berekening op. 
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1,30 m

M

C

D

A B

 
 

3p 15 Hierboven zie je het zijaanzicht van de caravan nog een keer. 
De oppervlakte van het grijze gedeelte van de cirkel is ongeveer 0,41 m2.  
 Bereken hoeveel m2 de oppervlakte van de zijkant van de caravan is. 

Schrijf je berekening op. 
 

3p 16 De caravan bestaat uit drie delen die elk 1,80 m breed zijn. Als de 
caravan wordt uitgeschoven, blijft het middelste deel op zijn plaats. Eén 
deel schuift naar rechts en het andere deel even ver naar links. De totale 
breedte van de uitgeschoven caravan is dan 4,60 m. Dat betekent dat de 
delen elkaar nog gedeeltelijk overlappen. 
 Hoeveel cm is de overlap van het rechterdeel met het middelste deel, 

als de caravan helemaal is uitgeschoven? Schrijf je berekening op. 
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Muurtje bouwen 

 
Joris gaat in de tuin een muurtje 
metselen. De afmetingen van de 
baksteen die hij gaat gebruiken zie 
je in de afbeelding. 

 

210 mm
100 mm

50 mm

 
Tussen de bakstenen komt een laag specie van gemiddeld 10 mm dik.  
Dit noemen we de voeg. 
 

  

D

A

laag 1

100 mm B
 

 
Hierboven zie je een schets van het bovenaanzicht van de onderste laag 
bakstenen van het muurtje (laag 1).  
 

2p 17 Laat met een berekening zien dat de lengte AB van de muur 1,42 meter 
is. 
 

2p 18 Bereken in mm de lengte van AD. Schrijf je berekening op. 
 
Hieronder zie je een schets van het bovenaanzicht van laag 2. Deze laag 
wordt op laag 1 gemetseld. De hoekstenen van laag 2 zijn met een kruis 
aangegeven. Deze hoekstenen zijn gemaakt door de bakstenen korter te 
maken. Alle hoekstenen zijn even lang. 
 

P

hoeksteen

T

laag 2

100 mm  
 

3p 19 Bereken in mm de lengte PT van de hoeksteen. Schrijf je berekening op. 
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Het muurtje van Joris wordt 1,20 meter hoog. Joris begint met een voeg 
en metselt de bakstenen afwisselend volgens laag 1 en laag 2.  
 

4p 20 Voor laag 1 en laag 2 heeft hij 33 bakstenen nodig. 
 Hoeveel bakstenen heeft Joris in totaal nodig om dit muurtje te 

metselen? Schrijf je berekening op. 
 

2p 21 Hieronder zie je drie vooraanzichten van verschillende muurtjes nadat 
acht lagen gemetseld zijn. 
 

1

2

3

 
 
 Welk van de drie vooraanzichten hoort bij het muurtje dat Joris 

metselt? 
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Reiskostenvergoeding  

 
Werknemers van de gemeente Houten die met de auto naar het werk 
gaan, kunnen een reiskostenvergoeding aanvragen.  
 

 
 
De hoogte van de reiskostenvergoeding wordt berekend met de volgende 
formule 
 
 r = 0,15  a – 27 
 
Hierin is r de maandelijkse reiskostenvergoeding in euro’s en a het aantal 
kilometers per maand dat met de auto van huis naar het werk gereden 
wordt en weer terug. 
 

3p 22 Bas werkt 16 dagen per maand voor de gemeente Houten en woont op 
12 kilometer van zijn werk. Hij gaat altijd met de auto. 
 Bereken hoeveel euro de maandelijkse reiskostenvergoeding voor Bas 

is. Schrijf je berekening op. 
 

3p 23 Tot een bepaald aantal kilometers per maand heeft het geen zin om 
reiskostenvergoeding aan te vragen, omdat deze dan lager is dan 0 euro. 
 Tot hoeveel kilometer per maand krijg je geen reiskostenvergoeding? 

Laat met een berekening zien hoe je aan je antwoord komt. 
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3p 24 Als je met de fiets naar je werk gaat, kun je ook een reiskostenvergoeding 
aanvragen.  
Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt 
 
 r = 0,045  a 
 
Hierin is r de maandelijkse reiskostenvergoeding in euro’s en a het aantal 
kilometers per maand dat met de fiets van huis naar het werk gereden 
wordt en weer terug.  
 
Hieronder zie je de grafieken die bij de formules over de 
reiskostenvergoeding horen.  
 

r

0
0

10

20

30

40

50

100 200 300 400 500
a

auto

fiets

 
 
 Bereken hoeveel kilometer per maand je minstens moet reizen om een 

hogere reiskostenvergoeding voor de auto dan voor de fiets te krijgen. 
Geef je antwoord in hele kilometers. Schrijf je berekening op.  

 

einde  
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wiskunde CSE KB 2014-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Zwanger schaap 

 
 3  

zwangerschapsweek 14       

energie nodig (kJ)        

energie uit het 
gewone voer (kJ) 

       

energie tekort (kJ)        

 
 

energie
(kJ)

14 15 16 17 18 19 20

1000

0

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

zwangerschapsweek

energie nodig
energie nodig
energie nodig

energie uit het gewone voer

energie uit het gewone voer

energie uit het gewone voer

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

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

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

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

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

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

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

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

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 75 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt 1 scorepunt afgetrokken 

tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken.
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Zwanger schaap 

 
 1 maximumscore 2 

Dit schaap is zwanger van twee lammetjes. 
 
Opmerking 
Het antwoord is goed of fout. 
 

 2 maximumscore 2 
• Een schaap dat zwanger is van drie lammetjes heeft na 100 dagen een 

gewichtstoename van 8 kg 1 
• Dit hoort bij formule C 1 
 

 3 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist ingevulde tabel 
 
zwangerschapsweek 14 16 18 20 
energie nodig (kJ) 8200 9000 9800 10600 
energie uit het gewone 
voer (kJ) 8200 7200 6200 5200 

energie tekort (kJ) 0 1800 3600 5400 
 

 
 
• Voor het tekenen van minstens twee juiste punten 2 
• Het tekenen van een rechte lijn door deze punten 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 307Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Zoutopslag 
 

 4 maximumscore 4 
• AB = +2 2(20 12 )  2 
• AB = 23,32… (m) 1 
• Totale lengte = 40 + 23,32... en dat is 63 (m) (of nauwkeuriger) 1 
 

 5 maximumscore 4 

• tan 28° = 3
halve lengte

  2 

• halve lengte = 
°

3
tan 28

 = 5,6… (m) 1 

• Het antwoord: (2 × 5,6… =) 11 (m) 1 
 
of 
 
• Een verhoudingstabel als 2 

lengte (m) 26 … … 
hoogte (m) 7 1 3 

• De gevraagde lengte is 26 : 7 × 3 (m) 1 
• Het antwoord: 11 (m) 1 
 

 6 maximumscore 5 
• Hoogte driehoek is (3 + 4 =) 7 (m) 1 
• Oppervlakte driehoek = 26 × 7 : 2 = 91 (m2) 1 
• Oppervlakte rechthoek = 26 × 8 = 208 (m2) 1 
• Totale oppervlakte vooraanzicht = (91 + 208 =) 299 (m2) 1 
• Inhoud = 299 × 40 = 11 960 (m3) 1 
 
of 
 
• Inhoud balk = 26 × 8 × 40 = 8320 (m3) 1 
• Hoogte driehoek is (3 + 4 =) 7 (m) 1 
• Oppervlakte driehoek = 26 × 7 : 2 = 91 (m2) 1 
• Inhoud prisma = 91 × 40 = 3640 (m3) 1 
• Totale inhoud = 8320 + 3640 = 11 960 (m3) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Treinrails 
 

 7 maximumscore 3 
• 4 km treinrails is 8000 meter spoorstaven 1 
• Dit zijn 8000 : 16 = 500 spoorstaven 1 
• Het antwoord: 175 000 : 500 = 350 (euro) 1 
 
of 
 
• 4 km treinrails is 8000 meter spoorstaven 1 
• 1 meter kost 175 000 : 8000 = 21,875 (euro) 1 
• Het antwoord: 21,875 × 16 = 350 (euro) 1 
 

 8 maximumscore 3 
• Een verhoudingstabel als 2 

afstand 34 000 1 4 
percentage 100 0,0029… 0,011… 

• Het percentage is 0,01(%) 1 
 

 9 maximumscore 4 
• Het verschil is 2845 – 1740 = 1105 meldingen 1 
• Een verhoudingstabel als 2 

meldingen 1740 1 1105 
percentage 100 0,057… … 

• Het antwoord: 64(%) (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Telefooncel 
 

 10 maximumscore 2 
• Als t = 1 geldt A = 16 000 1 

• De afname is 4000, dit is 1
5

 van 20 000, dit is dus 20(%) 1 

 
Opmerking 
Voor de redenering dat bij een groeifactor van 0,8 een jaarlijkse afname 
van 20% hoort, alle scorepunten toekennen. 
 

 11 maximumscore 4 
• 16 400 000 : 5000 = 3280 telefooncellen verplicht 1 
• Op 1 januari 2008 is in de formule t = 9 1 
• Er waren ongeveer (20 000 × 0,89 =) 2684 (of 2685) telefooncellen 1 
• Het aantal telefooncellen was niet voldoende 1 
 
of 
 
• Op 1 januari 2008 is in de formule t = 9 1 
• Er waren ongeveer (20 000 × 0,89 =) 2684 (of 2685) telefooncellen 1 
• 16 400 000 : 2684 = 6110 inwoners per telefooncel 1 
• Het aantal telefooncellen was niet voldoende 1 
 

 12 maximumscore 3 
• A = 20 000 × 0,816 = 562,9… 1 
• A = 20 000 × 0,817 = 450,3…  1 
• Het antwoord: na 17 jaar  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Uitschuifcaravan 
 

 13 maximumscore 3 
• Een verhoudingstabel als 2 

aantal meter 1,80 0,304… 2,515… 
aantal voet 5,91 1 8,26 

• Het antwoord: 2,52 (m) 1 
 

 14 maximumscore 5 
• MC = 1,30 – 0,30 = 1 (m) 1 
• AC = −2 2(1,30 1 )  2 
• Dit geeft AC = 0,830… (m) 1 
• AB = 2 × 0,830… en dat is 1,66 m (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
Als de eenheid vergeten is, hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen. 
Het antwoord mag worden afgerond tot 2 m of 1,7 m. 
 

 15 maximumscore 3 
• Oppervlakte hele cirkel = π  × 1,302 = 5,30… (m2) 1 
• Oppervlakte zijkant = 5,30… – 0,41 (= 4,89… (m2)) 1 
• Het antwoord: 5 (m2) (of nauwkeuriger) 1 
 

 16 maximumscore 3 
• 3 × 1,80 = 5,40 (m) 1 
• 5,40 – 4,60 = 0,80 (m) 1 
• Het antwoord: de overlap is (80 : 2 =) 40 (cm)  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Muurtje bouwen 
 

 17 maximumscore 2 
• De lengte van AB is 13 bakstenen + 12 voegen 1 
• AB = 13 × 100 + 12 × 10 = 1420 mm (en dit is 1,42 m) 1 
 

 18 maximumscore 2 
• AD = 1 × 210 + 3 × 100 + 3 × 10 1 
• Het antwoord: AD = 540 (mm) 1 
 

 19 maximumscore 3 
• 4 × 100 + 3 × 210 + 8 × 10 = 1110 (mm) 1 
• 1420 – 1110 = 310 (mm) 1 
• PT = 310 : 2 = 155 (mm) 1 
 

 20 maximumscore 4 
• Hoogte van een laag (met voeg) is 50 + 10 = 60 mm 1 
• Twee lagen zijn (2 × 60 =) 120 mm hoog 1 
• 1,2 m = 1200 mm, dus de muur bestaat uit 10 keer 2 lagen 1 
• Het antwoord: 10 × 33 = 330 (bakstenen) 1 
 

 21 maximumscore 2 
vooraanzicht 2 
 
Opmerking 
Het antwoord is goed of fout. 
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Antwoord 
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Reiskostenvergoeding  
 

 22 maximumscore 3 
• De reisafstand per dag is (2 × 12 =) 24 (km) 1 
• De reisafstand per maand is (16 × 24 =) 384 (km) 1 
• De reiskostenvergoeding is 0,15 × 384 – 27 = (€) 30,60 1 
 
Opmerking 
Het antwoord mag worden afgerond tot (€) 31,-. 
 

 23 maximumscore 3 
• Met gericht proberen: 0,15 × 180 – 27 = 0 2 
• Tot 180 (km) krijg je geen reiskostenvergoeding 1 
 
of 
 
• 0,15 × a – 27 = 0 geeft 0,15 × a = 27 1 
• a = 27 : 0,15 = 180 (km) 1 
• Tot 180 (km) krijg je geen reiskostenvergoeding 1 
 

 24 maximumscore 3 
• Bij a = 257 is de reiskostenvergoeding voor de auto r = 11,55 en de 

reiskostenvergoeding voor de fiets r = 11,565 1 
• Bij a = 258 is de reiskostenvergoeding voor de auto r = 11,70 en de 

reiskostenvergoeding voor de fiets r = 11,61 1 
• Het antwoord: 258 (km per maand) 1 
 
of 
 
• 0,15 × a – 27 = 0,045 × a 1 
• Hieruit volgt dat a = 257,14… 1 
• Het antwoord: 258 (km per maand) 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  
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 KB-0153-a-13-1-o 

Examen VMBO-KB 

2013 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei
13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel =   diameter 

 

oppervlakte cirkel =   straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3

  oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3

  oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud bol = 4
3

    straal 3 
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Oranje vlaggen 

 
Elke keer als het Nederlands voetbalelftal deelneemt aan een belangrijk 
kampioenschap, is er veel vraag naar oranje vlaggen. 
 

 
 
Een fabrikant maakt vlaggen die bedrukt zijn met een oranje leeuw. De 
prijs van zo’n vlag hangt af van het aantal vlaggen dat het bedrijf denkt te 
verkopen. 
Om de prijs per vlag vast te stellen, gebruikt de fabrikant de volgende 
formule 
 

 p = 8 – 
25000

a
 

 
Hierin is p de prijs per vlag in euro’s en a het aantal vlaggen dat hij denkt 
te verkopen. 
 

2p 1 Bereken hoeveel euro de prijs per vlag zal zijn als de fabrikant  
150 000 vlaggen denkt te verkopen. Schrijf je berekening op. 
 

3p 2 Bereken hoeveel vlaggen de fabrikant denkt te verkopen bij een prijs van 
5 euro per vlag. Schrijf je berekening op. 
 

2p 3 De formule is niet voor elk aantal vlaggen geldig. 
 Leg uit waarom de formule niet kan kloppen als de fabrikant  

200 000 vlaggen denkt te verkopen.  
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Paaseiland 

 
Paaseiland is een eiland in de Grote Oceaan.  
 

3p 4 Paaseiland is vooral bekend om zijn beelden. Op de foto hieronder staat 
een man naast zo’n beeld.  
 

  
 
 Schat de hoogte van het beeld. Laat zien hoe je aan je antwoord 

gekomen bent. 

4p 5 Op de uitwerkbijlage staat een kaart van de Grote Oceaan. 
Op deze kaart ligt Paaseiland op een afstand van 3,2 cm van de 
Galapagoseilanden, op 1,5 cm van het eiland Pitcairn en op 4,8 cm van 
het eiland Kiribati. 
 Geef op de uitwerkbijlage met punt P aan waar Paaseiland ligt. Laat 

duidelijk zien hoe je aan je antwoord gekomen bent. 
 

3p 6 Op de uitwerkbijlage staat een kaart van Paaseiland op schaal 
1 : 200 000.  
De vorm van Paaseiland lijkt op een driehoek. 
 Schat de omtrek van Paaseiland. Geef het antwoord in km en laat zien 

hoe je aan je antwoord gekomen bent. 
 

2p 7 Afstammelingen van de oorspronkelijke bevolking worden Rapa Nui 
genoemd. In 2009 leefden nog 4647 Rapa Nui, waarvan er 2269 op 
Paaseiland woonden. 
Hanga Roa is de hoofdstad van het eiland en in 2009 woonde 87% van 
de Rapa Nui op Paaseiland in deze hoofdstad. 
 Bereken hoeveel Rapa Nui in de hoofdstad van Paaseiland woonden 

in 2009. Schrijf je berekening op. 
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Paraboolvlucht 

 
 

 
 
 
 
 
Om te oefenen met gewichtloosheid maken astronauten paraboolvluchten. 
Het vliegtuig op de foto wordt gebruikt om paraboolvluchten mee te 
maken.  

Het vliegtuig vliegt op een hoogte van 6100 meter. Op een zeker moment 
zet de piloot de motoren op vol vermogen en gaat het vliegtuig steil 
omhoog. Op een bepaalde hoogte zet de piloot de motoren uit (in de 
tekening bij t = 0). Het vliegtuig volgt vanaf dat moment een baan in de 
vorm van een bergparabool. We noemen dat de parabolische baan. In die 
parabolische baan heerst er in het vliegtuig gewichtloosheid.  
Na 22 seconden verlaat het vliegtuig die parabolische baan en daalt dan 
weer naar 6100 meter.  

De hoogte van het vliegtuig tijdens de parabolische baan kan worden 
berekend met de volgende formule 
 
 hoogte = −4,91  (t – 11)2 + 8500 
 
Hierin is de hoogte in meters en t de tijd in seconden. Bij t = 0 begint de 
parabool en bij t = 22 eindigt de parabool.  
 

3p 8 Laat met een berekening zien dat de hoogte van het vliegtuig bij het begin 
en het eind van de parabolische baan gelijk is. 

2p 9 Halverwege de parabolische baan wordt de maximale hoogte bereikt.  
 Bereken hoeveel meter de maximale hoogte van het vliegtuig is. 

Schrijf je berekening op. 

4p 10 Tijdens een oefenvlucht van twee uur worden er 30 paraboolvluchten 
uitgevoerd. Bij elke paraboolvlucht is er in het vliegtuig 22 seconden 
gewichtloosheid.  
 Bij hoeveel procent van deze twee uur is er in het vliegtuig 

gewichtloosheid? Schrijf je berekening op.

Paraboolvlucht duurt in totaal 68 seconden

6100 m

parabool

maximale
hoogte

begin
parabool
t = 0

eind
parabool
t = 22
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Zwembadoverkapping 

 
Eljay wil een overkapping laten plaatsen boven zijn zwembad. Hij kan 
kiezen tussen twee overkappingen. Deze zijn beide gemaakt van 
doorzichtig kunststof. Ook de voorkant en de achterkant van de 
overkapping worden van dit kunststof gemaakt. Eljay wil de overkapping 
kiezen waarvoor het kleinste aantal m2 kunststof nodig is. Daarvoor 
moeten er berekeningen worden uitgevoerd.  
 
Op de foto staat een voorbeeld van de eerste overkapping.  
 

   A D B

C

1,9 m

3,2 m

3,2 m  
 
Naast de foto is een schets gemaakt van de voorkant, met de maten in 
meters. Deze voorkant bestaat uit een rechthoekige driehoek ADC en een 
kwartcirkel. 
 

3p 11 De hoek die het schuine deel van de overkapping met de grond maakt is 
hoek A. 
 Bereken de grootte van hoek A in driehoek ADC in hele graden. Schrijf 

je berekening op. 
 

4p 12 Bereken in m2 de oppervlakte van de voorkant van deze overkapping. 
Schrijf je berekening op en rond af op één decimaal. 
 

6p 13 Om de hoeveelheid kunststof te kunnen berekenen die nodig is voor de 
overkapping, moet Eljay eerst de lengte van AC en de lengte van boog 
CB weten. 
 

A D B

C

1,9 m

3,2 m

3,2 m  
 
 Hoe lang zijn AC en boog CB samen? Schrijf je berekening op. 
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De overkapping is 10,52 m lang. Eljay heeft de totale oppervlakte van de 
overkapping uitgerekend en kwam uit op 114 m2 kunststof. 
 
Op de foto staat een voorbeeld van de andere overkapping. Daarnaast 
staat een schets van de voorkant. De achterkant is gelijk aan de voorkant.  
Eljay wil ook van deze overkapping weten hoeveel m2 kunststof nodig is. 
 

 
 
 

2p 14 De lengte van de boog DE van deze voorkant kan worden benaderd met 
de formule 
 

 lengte boog = 1,57  2 2( )0,5 2breedte hoogte   

 
Hierin zijn lengte boog, breedte en hoogte in meters. 
 Laat met een berekening zien dat de lengte van de boog DE afgerond  

6,12 meter is. 
 

4p 15 Eljay heeft berekend dat de oppervlakte van de voorkant van de tweede 
overkapping 4,21 m2 is. De boog DE van de voorkant is 6,12 m lang. 
Op de foto staat dat de overkapping een lengte heeft van 10,52 m.  
 Onderzoek of er voor het gebogen deel van deze overkapping met 

voor- en achterkant minder kunststof nodig is dan de 114 m2 van  
de eerste overkapping. 

 

breedte = 5,10 mD E

hoogte = 1,05 m
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Springen 

 

 
 
In sommige landen is vanaf rotsen in  
het water springen al heel lang populair. 
Soms gebeurt zoiets ook in Rotterdam.  
Daar wordt van een plateau gesprongen  
dat aan een scheepskraan hangt.  
Hoe hoger het plateau, hoe groter de 
snelheid waarmee de springer in het water 
terechtkomt.  
In de tekening hiernaast is voor een aantal 
hoogten deze snelheid aangegeven  
(in km per uur). 
 

1p 16 John springt in het water vanaf een plateau 
dat 15 meter hoog is, even hoog als een 
flatgebouw van vijf verdiepingen. 
 Met hoeveel kilometer per uur komt 

John in het water terecht?  
 

3p 17 Er is een verband tussen de hoogte waar vanaf gesprongen wordt en de 
snelheid waarmee je in het water terechtkomt. Daarbij kan de hoogte 
variëren van 0 tot 30 meter. 
 Teken in het assenstelsel op de uitwerkbijlage de grafiek die bij dit 

verband hoort. Gebruik daarbij de getallen die in de tekening staan. 
 

35
km/u

5m

10m

15m

20m

25m

30m

50
km/u

61
km/u

70
km/u

78
km/u

86
km/u
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Er is ook een verband tussen de hoogte van het plateau en de tijdsduur 
van de sprong in seconden. Voor dit verband geldt de volgende formule 
 
 tijdsduur = 0,46  hoogte  

 
Hierin is de tijdsduur van de sprong in seconden en de hoogte waar vanaf 
gesprongen wordt in meters. 
 

3p 18 Om een sprong te maken die minstens 1,5 seconden duurt, moet van een 
bepaalde hoogte in het water gesprongen worden. 
 Bereken in hele meters hoe hoog het plateau dan minstens moet zijn. 

Schrijf je berekening op.  
 

Pagina: 322Voor 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).



 KB-0153-a-13-1-o 10 / 12 lees verder ►►►

Euromunten 

 
In 2002 werd de euro ingevoerd. Elk land had eerst alleen zijn eigen 
euromunten. Hieronder zie je links een Nederlandse 2 euromunt en rechts 
een Franse 2 euromunt. 
 

   
 
Doordat de munten in alle eurolanden gebruikt mochten worden, 
verspreidden ze zich vanaf 2002 langzaam over alle eurolanden. Ook in 
het buitenland werd met Nederlandse munten betaald en in Nederland 
kwamen steeds meer buitenlandse munten. 
 
In september 2006 waren er in Nederland 50 miljard euromunten in 
omloop.  
In de tabel hieronder kun je aflezen hoeveel procent van die 50 miljard 
munten uit de verschillende eurolanden afkomstig waren. 
 

land percentage 
Nederland 39,7 
Duitsland 21,2 
België 14,1 
Frankrijk 9,9 
Spanje 5,7 
Italië 3,1 
Oostenrijk 1,8 
Portugal 1,7 
Griekenland 0,8 
Luxemburg 0,8 
Ierland 0,7 
Finland 0,5 

 
3p 19 Karel heeft 19 munten in zijn portemonnee. Daarvan komen er 3 uit 

Frankrijk. 
 Is het percentage Franse munten in de portemonnee van Karel groter 

dan het percentage Franse munten in Nederland? Schrijf je 
berekening op. 
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3p 20 Bereken in één decimaal hoeveel miljard buitenlandse munten er in 
september 2006 in Nederland in omloop waren. Schrijf je berekening op. 
 

4p 21 In de tabel hieronder zie je hoe die 50 miljard euromunten in Nederland 
verdeeld waren over de verschillende waarden.  
 
waarde in € 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1 2 
percentage 17,1 13,7 14,7 16,1 12,4 11,0 9,6 5,4 

 
In Nederland worden de munten van 1 en 2 cent bijna niet meer gebruikt. 
De bedragen worden vaak afgerond op 5 cent. 
Maar deze munten van 1 en 2 cent (€ 0,01 en € 0,02) zijn samen wel vele 
miljoenen euro’s waard. 
 Bereken hoeveel miljoenen euro’s ze samen waard zijn. Schrijf je 

berekening op. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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Tarieven schaatsbaan 

 
Bij de schaatsbaan kun je 
verschillende entree-kaarten kopen.  
Hieronder zie je de mogelijkheden. 
 
 
dagkaart €  6,00 
11-rittenkaart €  55,00 
22-rittenkaart € 99,00 
winterkaart € 190,00 

 
 
De schaatsbaan is geopend van 1 november tot 1 maart. 
De moeder van Jorien koopt een winterkaart en denkt in die winter 
ongeveer 40 keer te gaan schaatsen. 
 

2p 22 Bereken in euro’s de gemiddelde prijs per keer schaatsen als de moeder 
van Jorien 40 keer gaat schaatsen. Schrijf je berekening op. 
 
Op de uitwerkbijlage staat de grafiek die het verband weergeeft tussen de 
kosten van de winterkaart en het aantal keer schaatsen. 
 

3p 23 Teken in het assenstelsel op de uitwerkbijlage de grafiek die het verband 
weergeeft tussen de kosten van dagkaarten en het aantal keer schaatsen.  
 

2p 24 Vanaf hoeveel keer schaatsen is de moeder van Jorien goedkoper uit als 
ze een winterkaart koopt in plaats van dagkaarten? Laat zien hoe je aan 
je antwoord gekomen bent. 
 

4p 25 Jorien denkt dat ze tussen 1 november en 1 maart één keer per week 
gaat schaatsen. 
 Welke kaart of combinatie van kaarten moet Jorien aanschaffen om zo 

voordelig mogelijk uit te zijn? Schrijf je berekening op. 
 
 

einde  
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wiskunde CSE KB 2013-1 
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 Schaal 1 : 200 000 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Springen 

 
 17  
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Tarieven schaatsbaan 
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einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

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

Pagina: 330Voor 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).



 KB-0153-a-13-1-c 3 lees verder ►►► 
 

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

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

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

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

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

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

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

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 

Pagina: 331Voor 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).



 KB-0153-a-13-1-c 4 lees verder ►►► 
 

 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 75 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt 1 scorepunt afgetrokken 

tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 

 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
Oranje vlaggen 

 
 1 maximumscore 2 

• De prijs per vlag p = 8 – 150000
25000

 1 

• Het antwoord: 2 (euro) 1 
 

 2 maximumscore 3 

• 8 – 75000
25000

 = 5 2 

• Het aantal vlaggen is 75 000 1 
 
of 
 

• 5 = 8 – 
25000

a  1 

• 
25 000

a  = 3 1 

• Het aantal vlaggen is 75 000 1 
 

 3 maximumscore 2 
• Invullen van a = 200 000 in de formule geeft p = 0 1 
• Dat zou betekenen dat de vlaggen dan gratis zijn; dat kan niet 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Paaseiland 

 
 4 maximumscore 3 

• Lengte gemiddelde man is 1,80 meter 1 
• Het beeld is (ongeveer) 2,5 keer zo hoog als de man 1 
• De hoogte van het beeld is (ongeveer) 2,5 × 1,80 = 4,50 meter 1 
 
Opmerkingen 
Als er een andere reële schatting is gegeven voor de lengte van de man, 
hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
De verhouding tussen hoogte beeld en hoogte man mag variëren van 2,2 
tot 2,8. 
Als in het antwoord de eenheid ontbreekt, voor deze vraag ten hoogste 
2 scorepunten toekennen. 
 

 5 maximumscore 4 
• Drie (delen van) cirkels tekenen om de eilanden met de juiste straal 3 
• Met een stip en de letter P de juiste plaats aangeven 1 
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 6 maximumscore 3 
• De omtrek van het eiland schatten met bijvoorbeeld een driehoek en de 

lengten van de zijden opmeten: samen 31 cm 2 
• Omrekenen met de schaal geeft als antwoord 62 (km)  1 
 

  
 
Opmerking 
De omtrek op het kaartje mag variëren van 27 tot 35 cm en daarmee mag 
het antwoord variëren van 54 km tot 70 km.  
 

 7 maximumscore 2 
• 87 : 100 × 2269 1 
• Dit zijn 1974 inwoners 1 
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Paraboolvlucht 
 

 8 maximumscore 3 
• In de formule voor t de waarden 0 en 22 invullen  1 
• Bij t = 0 is hoogte = −4,91 × (0 – 11)2 + 8500 = 7905,89 (meter) 1 
• Bij t = 22 is hoogte = −4,91 × (22 – 11)2 + 8500 = 7905,89 (meter) (dus 

de hoogten zijn gelijk) 1 
 

 9 maximumscore 2 
• Na 11 seconden wordt de maximale hoogte bereikt 1 
• Dan is hoogte = −4,91 × (11 – 11)2 + 8500 = 8500 (meter) 1 
 

 10 maximumscore 4 
• Twee uur is 2 × 3600 = 7200 seconden  1 
• 30 × 22 = 660 (seconden) (gewichtloosheid in paraboolvlucht) 1 
• Dit is 660 : 7200 × 100(%)  1 
• Het antwoord: 9(%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als berekend is hoeveel procent het aantal seconden gewichtloosheid is 
per paraboolvlucht (met als antwoord 32%), voor deze vraag ten hoogste 
2 scorepunten toekennen. 
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Zwembadoverkapping 
 

 11 maximumscore 3 

• tan hoek A = 3,2
1,9

 2 

• Dus hoek A is 59(°) 1 
 

 12 maximumscore 4 
• Oppervlakte cirkel is π × 3,22 = 32,16… (m2) 1 
• Oppervlakte kwart cirkel is 32,16… : 4 = 8,04… (m2) 1 
• Oppervlakte driehoek ACD is 1

2  × 1,9 × 3,2 = 3,04 (m2) 1 
• Oppervlakte voorkant is 8,04… + 3,04 = 11,08… (m2), dus 

afgerond 11,1 (m2) 1 
 

 13 maximumscore 6 
• Diameter cirkel is (2 × 3,2 =) 6,4 (m) 1 
• Omtrek cirkel is π × 6,4 = 20,10… (m) 1 
• Lengte kwart cirkelboog is 20,10… : 4 = 5,02… (m) 1 
• Lengte zijde AC = 2 21,9 3,2+  = 3,72… (m) 2 
• Totale lengte is (5,02… + 3,72… =) 9 m (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als in het antwoord de eenheid ontbreekt, voor deze vraag ten hoogste  
5 scorepunten toekennen. 
 

 14 maximumscore 2 
lengte boog = 1,57 × 2 2(0,5 5,10 2 1,05 )+× ×  = 6,123 (m) (en dit is 
afgerond 6,12 m) 
 

 15 maximumscore 4 
• Oppervlakte gebogen deel is 6,12 × 10,52 = 64,38… (m2) 1 
• Oppervlakte voor- en achterwand is (2 × 4,21 =) 8,42 (m2) 1 
• Totale oppervlakte is 64,38… + 8,42 = 72,80… (m2) 1 
• Dus er is minder kunststof nodig dan 114 (m2) 1 
 
of 
 
• De breedte van deze overkapping is gelijk aan de breedte van de 

eerste overkapping, maar de hoogte is veel kleiner 3 
• Omdat de lengte 10,52 m bij beide overkappingen gelijk is, is de 

benodigde hoeveelheid kunststof zeker kleiner dan 114 (m2) 1 
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Springen 
 

 16 maximumscore 1 
Het antwoord is 61 (km/uur) 
 

 17 maximumscore 3 
• De zes punten getekend in het assenstelsel 2 
• Een vloeiende kromme vanuit (0, 0) door die punten getekend 1 
 

 
 
Opmerking 
Voor elk foutief of ontbrekend punt 1 scorepunt aftrekken met een 
maximum van 2 scorepunten. 
 

 18 maximumscore 3 
• Bij hoogte = 10 is de tijdsduur 1,45… (sec) 1 
• Bij hoogte = 11 is de tijdsduur 1,52… (sec) 1 
• Het antwoord: 11 (meter) 1 
 
of 
 
• Uit 0,46 × hoogte  = 1,5 volgt hoogte  = 3,26… 1 
• hoogte = 3,26...2 = 10,63… (meter) 1 
• Het antwoord: 11 (meter) 1 
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Euromunten 
 

 19 maximumscore 3 

• Aandeel Franse munten in Karels portemonnee: 3
19

 × 100%   1 

• Karel heeft 15,8% Franse munten 1 
• Ja, dit is groter dan de 9,9% Franse munten in Nederland 1 
 

 20 maximumscore 3 
• Percentage buitenlandse munten is (100 – 39,7 =) 60,3 1 
• 0,603 × 50 = 30,15 (miljard) 1 
• Dat is afgerond 30,2 (miljard) 1 
 

 21 maximumscore 4 
• Er zijn 0,171 × 50 = 8,55 miljard munten van 1 cent  1 
• Er zijn 0,137 × 50 = 6,85 miljard munten van 2 cent 1 
• De totale waarde is 8,55 × 0,01 + 6,85 × 0,02 = 0,2225 miljard euro 1 
• Dit is 222,5 (of 223) (miljoen euro) 1 
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Tarieven schaatsbaan 
 

 22 maximumscore 2 
190 : 40 = 4,75 (euro) 

 23 maximumscore 3 
• Het startpunt (0, 0) 1 
• Een tweede punt juist getekend 1 
• Rechte lijn door de punten 1 

 
 

 24 maximumscore 2 
• 190 : 6 = 31,66…  1 
• Dus vanaf 32 keer schaatsen is de winterkaart goedkoper  1 

of 

• Een verticale lijn bij het snijpunt tekenen 1 
• Aflezen dat vanaf 32 keer schaatsen de winterkaart goedkoper is en 

dat met een berekening controleren 1 

of 

• 31 × 6 = 186 1 
• 32 × 6 = 192, de winterkaart is vanaf 32 keer schaatsen goedkoper  1 
 

25 maximumscore 4 
• (30 + 31 + 31 + 28) : 7 = 17,14... dus 17 (of 18) keer schaatsen 1 
• Kosten dagkaarten: 17 × 6 = 102 (euro) 1 
• Met een 11-rittenkaart en 6 dagkaarten: 1 × 55 + 6 × 6 = 91 (euro) 1 
• (De 22-rittenkaart kost meer dan 91 euro, dus) Jorien moet  

de 11-rittenkaart met 6 dagkaarten aanschaffen 1 

Opmerking 
Voor februari mag ook met 29 dagen gerekend zijn. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 

einde  
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KB-0153-a-13-2-o 

Examen VMBO-KB 

2013 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 18 juni

13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel =   diameter 

 

oppervlakte cirkel =   straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3

  oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3

  oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud bol = 4
3

    straal 3 
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25 euro 

 
Je ziet een pagina uit een reclamefolder van een bank uit 2011. Hierin 
kun je zien welke waarde 25 euro had in verschillende situaties. 
 

 
 

2p 1 Bereken hoeveel 1 liter super voor de scooter kost. Schrijf je berekening 
op. 
 

2p 2 Bereken de gemiddelde snelheid in km per uur van de krantenloper 
wanneer hij en de vakkenvuller er allebei even lang over doen om 25 euro 
te verdienen. Schrijf je berekening op.  
 

4p 3 In een pakje kauwgom zitten 10 stukjes kauwgom. De gemiddelde 
kauwtijd van een stukje kauwgom is 18 minuten.  
 Bereken hoeveel uur en hoeveel minuten je voor deze 25 euro 

kauwgom kunt kauwen. Schrijf je berekening op. 
 

3p 4 Bereken hoeveel euro een iPod Touch kost volgens deze reclamefolder. 
Schrijf je berekening op. Rond je antwoord af op een geheel getal. 
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Dorp 

 
Op 1 januari 2007 had een dorp op de Veluwe ongeveer 8000 inwoners. 
Het aantal inwoners van dit dorp nam vanaf 2007 sterk af doordat veel 
inwoners naar de stad verhuisden. 
De grafiek geeft bij benadering aan hoe het aantal inwoners van het dorp 
vanaf 2007 daalde.  
 
aantal
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1 jan
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1 jan
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0

datum  
 

1p 5 Lees uit de grafiek af in welk jaar het aantal inwoners gehalveerd is ten 
opzichte van 1 januari 2007. 
 
De formule die bij bovenstaande grafiek hoort, is 
 
 aantal inwoners = 8000  0,86t 
 
Hierin is t in jaren en t = 0 op 1 januari 2007. 
 

2p 6 Met hoeveel procent neemt volgens de formule het aantal inwoners per 
jaar af? 
 

2p 7 Laat met een berekening zien dat er volgens de formule op 1 januari 2014 
in dit dorp 2783 inwoners wonen. Schrijf je berekening op. 
 

Pagina: 344Voor 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).



 KB-0153-a-13-2-o 5 / 10 lees verder ►►►

Door de bouw van een bedrijventerrein verwacht men dat het 
inwoneraantal van het dorp niet meer daalt, maar juist gaat stijgen. Men 
rekent erop dat vanaf 1 januari 2014 het inwoneraantal jaarlijks met 
400 inwoners stijgt. Op 1 januari 2014 zijn er 2783 inwoners. 
 

3p 8 Op de uitwerkbijlage staat de grafiek die het verband aangeeft tussen het 
aantal inwoners van het dorp en de datum. De grafiek is getekend tot 
1 januari 2014. 
 Teken op de uitwerkbijlage de grafiek vanaf 1 januari 2014 tot 

1 januari 2020 zoals die er naar verwachting uit gaat zien. Je mag de 
tabel op de uitwerkbijlage gebruiken. 

 
3p 9 Neem aan dat er vanaf 1 januari 2014 elk jaar 400 inwoners bijkomen.  

 In welk jaar heeft het dorp dan voor het eerst weer meer dan 5000 
inwoners? Laat zien hoe je aan je antwoord komt.  
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Paardensport 

 
Een onderdeel van de paardensport is dressuur. Bij een dressuurproef 
rijdt Anky met het paard verschillende figuren in een rechthoekige rijbaan.  

 

3p 10 Het hele veld is 50 meter lang en 40 meter breed. Binnen het veld is met 
een witte rand de rechthoekige rijbaan afgezet waar het paard niet 
overheen mag. Deze rijbaan is 40 meter lang en 20 meter breed. 
 Bereken hoeveel procent de oppervlakte van de rijbaan in beslag 

neemt van de oppervlakte van het hele veld. Schrijf je berekening op.  

C

F

B

E

G

D

H

A

40 m

20 m

6 m

6 m

6 m

6 m

 

In de tekening zie je het bovenaanzicht van de rechthoekige rijbaan met 
daarbij de maten in meters. De punten A, B, C en D zijn de middens van 
de rechthoekszijden. 
We bekijken in deze opgave een paar figuren uit de rit van Anky met haar 
paard. 
 

5p 11 Anky’s paard gaat in galopsprongen van G naar E (zie stippellijn). Een 
galopsprong is 2,85 m. 
 Bereken hoeveel galopsprongen het paard nodig heeft om van G naar 

E te komen. Schrijf je berekening op. 
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5p 12 Een andere figuur uit de dressuurproef is ‘de gebroken lijn’. Vanaf E gaat 
het paard via punt X naar F. X is het midden van BD.  
 

C
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X

 
 
 Bereken hoeveel graden de hoek X is in driehoek EXF. Schrijf je 

berekening op en rond je antwoord af op een geheel getal. 
 

3p 13 Aan het einde van de dressuurproef gaan Anky en haar paard vanuit F via 
twee halve cirkels naar G. Zie de tekening hieronder. 
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A

40 m
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 Bereken hoeveel meter de afstand is die dan tussen F en G wordt 

afgelegd. Schrijf je berekening op. 
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Gootsteenbakken 

 

 
 
In het natuurkundelokaal zijn twee gootsteenbakken.  
 

3p 14 De rechthoekige gootsteenbakken zijn elk 25 cm breed en 35 cm lang. De 
natuurkundedocente vult de linker gootsteenbak met 14 liter water.  
 Bereken hoeveel cm hoog het water dan in de gootsteenbak staat. 

Schrijf je berekening op.  
 
De linker gootsteenbak is om 10:00 uur met 14 liter water gevuld. De stop 
in de linker gootsteenbak sluit niet goed af en hierdoor loopt het water 
langzaam weg in de afvoer. Het verband tussen de hoeveelheid water in 
de linker gootsteenbak en de tijd in minuten wordt aangegeven met de 
formule 
 
 H = 14 – 0,2t 
 
H is de hoeveelheid water in liters en t de tijd in minuten met t = 0 om 
10:00 uur. 
 

3p 15 Bereken hoe laat de linker gootsteenbak volgens de formule weer leeg is. 
Schrijf je berekening op. 
 

3p 16 Om 10:00 uur, als de linker gootsteenbak met 14 liter water gevuld is, zet 
de natuurkundedocente de kraan open boven de rechter gootsteenbak en 
laat deze vollopen met water. Het water vult de rechter gootsteenbak met 
een snelheid van 2,2 liter per minuut. De stop in de rechter gootsteenbak 
zit er in en sluit wèl goed af.  
 
Op een zeker moment zit er in beide gootsteenbakken precies evenveel 
water. 
 Laat met een berekening zien of dit moment vóór of na 10:05 uur is. 
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Zoek de schat 

 
Juan heeft een spel dat ‘Zoek de schat’ heet. Bij dit spel moet je op een kaart 
met behulp van aanwijzingen de plaats aangeven waar de schat zich op het 
eiland bevindt. 
 

 
 
Op de uitwerkbijlage is een kaart van het eiland getekend.  
De roosterhokjes op de kaart zijn in werkelijkheid 10 bij 10 meter. 
 

2p 17 Geef de schaal bij deze kaart. Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 

4p 18 Op de kaart staat de palmboom P aangegeven. De eerste aanwijzing is dat de 
schat zich op 100 stappen afstand van palmboom P bevindt. Elke stap is 70 
cm. 
 Teken op de kaart op de uitwerkbijlage alle plaatsen op het eiland die 

voldoen aan de eerste aanwijzing. Laat zien hoe je aan je antwoord komt.  
 

2p 19 De tweede aanwijzing is dat de koershoek vanuit palmboom P naar de schat 
220° is. 
 Geef met een kruis de plaats aan waar de schat zich volgens de  

twee aanwijzingen bevindt. Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 

4p 20 Juan vraagt zich af hoe groot het eiland zou zijn als het werkelijk zou bestaan. 
Hij schat dat het eiland dan 2 hectare groot zou zijn. 
 Klopt de schatting van Juan? Leg uit hoe je aan je antwoord komt. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opslagruimte 

 
Jan-Kees heeft twee oude auto’s. 
Omdat hij daar thuis geen ruimte  
voor heeft, wil hij ze stallen in een 
opslagruimte.  
 
Het bedrijf ‘Store for you’ verhuurt 
opslagruimtes tot een vloeroppervlakte  
van 30 m2.   
De kosten voor het huren van opslagruimte  
hangen af van het aantal m2 dat je huurt.  
 
De kosten worden berekend met de volgende formule 
 
 K = –0,1  a2 + 8,5  a + 25 
 
Hierin zijn K de kosten in euro’s per maand en a de vloeroppervlakte 
in m2. 
 
Voor elke auto heeft Jan-Kees een vloeroppervlakte van 12 m2 nodig. 
 

1p 21 Laat met een berekening zien dat de opslagkosten voor één auto 
€ 112,60 per maand zijn. 
 

4p 22 Teken op de uitwerkbijlage de grafiek die bij de gegeven formule hoort. Je 
mag de tabel op de uitwerkbijlage gebruiken. 
 

5p 23 Jan-Kees wil twee opslagruimtes van 12 m2 huren. Dan bedenkt hij dat 
het voordeliger is om één opslagruimte van 24 m2 te huren.  
 Bereken hoeveel procent voordeliger. Schrijf je berekening op. Rond 

je antwoord af op een geheel getal. 
 
Het bedrijf ‘Safespace’ verhuurt ook opslagruimtes tot 30 m2. Zij 
berekenen de kosten veel eenvoudiger. Hier kost een opslagruimte elke 
maand 10 euro aan vaste kosten en 8 euro per m2 vloeroppervlakte. 
 

3p 24 Geef een formule die hoort bij het verband tussen de kosten (in euro’s per 
maand) en de vloeroppervlakte (in m2) bij ‘Safespace’.  
 

3p 25 Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat ‘Safespace’ niet altijd goedkoper is 
dan ‘Store for you’. 
 

einde  
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wiskunde CSE KB 2013-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

Dorp 
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Zoek de schat 
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Opslagruimte 

 
 22   

a (in m2) 0 6 12 18 24 30 
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

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

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

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

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

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

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

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 75 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt 1 scorepunt afgetrokken 

tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
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• 2 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
25 euro 

 
 1 maximumscore 2 

• 25 : 12,7  1 
• Het antwoord: € 1,97 1 
 

 2 maximumscore 2 
• 14 kilometer in 5 uur 1 
• Het antwoord: 2,8 (km per uur) (of 3 (km per uur))  1 
 

 3 maximumscore 4 
• In totaal 10 × 18 × 27,7 1 
• Dit zijn 4986 minuten 1 
• Dit is 4986 : 60 = 83,1 uur 1 
• Dus 83 uur en 6 minuten 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat afrondt op 27 pakjes kauwgom en vervolgens als 
antwoord 81 uur vindt, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
 

 4 maximumscore 3 
 
•  
 
• Een iPod Touch kost 25 : 0,11, dit is 227 (euro)  1 
 
of 
 
• 1 : 0,11 = 9,09…    1 
• Een iPod Touch kost 25 × 9,09…, dit is 227 (euro) 2 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

iPod Touch 0,11 1 
euro 25 ? 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Dorp 
 

 5 maximumscore 1 
(In de loop van) 2011 
 

 6 maximumscore 2 
Het antwoord: 14(%) 
 
Opmerking 
Het antwoord is goed of fout. 
 

 7 maximumscore 2 
• Op 1 januari 2014 is t = 7 1 
• 8000 × 0,867 = 2783,42… (en dit is afgerond 2783 inwoners) 1 
 

 8 maximumscore 3 
 

datum 
1 jan 
2014 

1 jan 
2015 

1 jan 
2016 

1 jan 
2017 

1 jan 
2018 

1 jan 
2019 

1 jan 
2020 

aantal 
inwoners 

2783 3183 3583 3983 4383 4783 5183 

 
• Een tweede punt juist getekend, bijvoorbeeld (1 jan 2020, 5183) 2 
• Tekenen van een rechte lijn door de punten 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 3 
• Er moeten (5000 − 2783 =) 2217 inwoners bijkomen 1 
• 2217 : 400 = 5,54… 1 
• Het antwoord: in 2019 1 
 
of 
 
• In de grafiek is bij 5000 inwoners een horizontale lijn getrokken  2 
• Het antwoord: in 2019 1 
 
of 
 
• 2783 + 400 × 5 = 4783 inwoners op 1 januari 2019 1 
• 2783 + 400 × 6 = 5183 inwoners op 1 januari 2020 1 
• Het antwoord: in 2019 1 
 
of 
 
• Op 1 januari 2019 waren er volgens de tabel nog geen 5000 inwoners 1 
• Op 1 januari 2020 waren er volgens de tabel meer dan 5000 inwoners 1 
• Het antwoord: in 2019 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Paardensport 
 

 10 maximumscore 3 
• De oppervlakte van het hele veld is (50 × 40 =) 2000 (m2) 1 
• De oppervlakte van de rijbaan is (40 × 20 =) 800 (m2) 1 

• Het percentage is 800
2000

 × 100 = 40(%) 1 

 
 11 maximumscore 5 

• GH = (40 – 6 – 6 =) 28 (m) 1 
• Pythagoras: GE 2 = 282 + 202 1 
• GE = ( 1184 =) 34,4… (m) 1 

• Het aantal galopsprongen is 34,4...
2,85

 = 12,07… 1 

• Het antwoord is 12 (galopsprongen) 1 
 

 12 maximumscore 5 
• FB (of BE) = 14 (m) en XB = 10 (m) 1 

• tan (halve hoek X) = 14
10

 2 

• Halve hoek X is 54,46…(°)  1 
• Hoek X is 109(°) 1 
 
Opmerking 
Als hier opnieuw dezelfde fout wordt gemaakt als in de vorige vraag bij 
GH = 28, dit hier niet opnieuw fout rekenen. 
 

 13 maximumscore 3 
• Dit is de omtrek van één cirkel met diameter 10 (m) 1 
• De omtrek is π × 10 1 
• Het antwoord: 31 (m) (of nauwkeuriger)  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Gootsteenbakken 
 

 14 maximumscore 3 
• 14 liter is 14 000 cm3 1 
• De oppervlakte van de gootsteenbak is 25 × 35 = 875 (cm2)  1 
• Het water staat 14 000 : 875 = 16 (cm) hoog 1 
 

 15 maximumscore 3 
• 14 – 0,2 × 70 = 0, dus t = 70 (minuten) 2 
• De gootsteenbak is om 11:10 uur leeg 1 
 
of 
 
• 14 – 0,2t = 0 geeft 14 = 0,2t (of −0,2t = −14) 1 
• t = 70 (minuten) 1 
• De gootsteenbak is om 11:10 uur leeg 1 
 

 16 maximumscore 3 
• t = 5 geeft Hlinks = 13 (liter) 1 
• t = 5 geeft Hrechts = 11 (liter) 1 
• Dus er is ná 10:05 uur evenveel water in de gootsteenbakken 1 
 
of 
 
• Hrechts = 2,2t 1 
• 14 – 0,2t = 2,2t geeft t = 5,83… 1 
• Dat is ná 10:05 uur 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Zoek de schat 
 

 17 maximumscore 2 
• 1 cm op de kaart komt overeen met 1000 cm in werkelijkheid 1 
• De schaal is 1 : 1000 1 
 

 18 maximumscore 4 
• 100 stappen is 7000 cm (en dit is 70 meter) 1 
• Het tekenen van een cirkelboog met middelpunt P en straal 7 cm 2 
• De cirkelboog heeft als begin- en eindpunt de rand van het eiland 1 
 

 
 

 19 maximumscore 2 
• Een koershoek van 220° vanuit punt P getekend 1 
• Het snijpunt van de lijn met de cirkelboog aangegeven met een kruis 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 4 
• Het aantal roosterhokjes is ongeveer 140 (met een marge van 20) 1 
• 140 roosterhokjes geeft een oppervlakte van 140 × 100 = 14 000 (m2) 1 
• 14 000 m2 is 1,4 hectare 1 
• Dus de schatting van Juan klopt niet 1 
 
of 
 
• De totale rechthoek is 17 bij 11 roosterhokjes 1 
• De oppervlakte van deze rechthoek is 170 × 110 = 18 700 (m2) 1 
• 18 700 m2 is 1,87 hectare 1 
• Het eiland is kleiner dan de rechthoek, dus de schatting van Juan klopt 

niet 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opslagruimte 
 

 21 maximumscore 1 
–0,1 × 122 + 8,5 × 12 + 25 = 112,6 (dus de kosten voor één auto zijn 
(€) 112,60) 
 

 22 maximumscore 4 
 
a (in m2) 0 6 12 18 24 30 
K (in euro) 25 72,40 112,60 145,60 171,40 190 

 

 
• Het tekenen van minstens 3 goede punten 3 
• Het tekenen van een vloeiende lijn door de punten 1 
 
Opmerking 
Voor elk fout getekend punt 1 scorepunt aftrekken. 
 

 23 maximumscore 5 
• Twee opslagruimtes van 12 m2 kosten (2 × 112,60 =) 225,20 (euro) 1 
• a = 24 invullen geeft K = 171,40 1 
• Dit is (225,20 – 171,40 =) 53,80 (euro) voordeliger 1 
• Dit is 53,80 : 225,20 × 100 (= 23,88…) (%) 1 
• Het antwoord: 24(%) 1 
 

Pagina: 365Voor 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).



 

 KB-0153-a-13-2-c 13 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste formule: 
kosten = 10 + 8 × vloeroppervlakte 
• Het startgetal is 10 1 
• Het hellingsgetal is 8 1 
• De gehele formule met linkerlid 1 
 

 25 maximumscore 3 
• Het vergelijken van de kosten bij een vloeroppervlakte groter dan 

15 m2, dus bijvoorbeeld 30 m2 1 
• De kosten bij ‘Store for you’ zijn dan 190 (euro) 1 
• De kosten bij ‘Safespace’ zijn dan 250 (euro) 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 21 juni naar Cito. 
 

einde  
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 KB-0153-a-12-1-o 

Examen VMBO-KB 

2012 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 21 mei
13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel =   diameter 

 

oppervlakte cirkel =   straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3

  oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3

  oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud bol = 4
3
   straal 3 
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Lucifers 

 
Lucifers worden meestal gemaakt van het hout van de ratelpopulier. Van  
één populier worden gemiddeld 6 miljoen lucifers gemaakt. In een luciferdoosje 
zitten gemiddeld 60 lucifers. 
 

       
 

2p 1 Bereken het aantal luciferdoosjes dat gevuld kan worden met het hout van  
één populier. Schrijf je berekening op. 
 

3p 2 Het bedrijf Zwaluw verkocht vorig jaar 11,7 miljoen luciferdoosjes in Nederland. 
 Bereken hoeveel populieren hiervoor gebruikt zijn. Schrijf je berekening op. 
 

2p 3 Een machine maakt per uur 15 miljoen lucifers. 
 Bereken hoeveel minuten deze machine nodig heeft om lucifers te maken 

van het hout van één populier. Schrijf je berekening op. 
 

  
 

4p 4 Michael Arndt heeft een Formule 1 raceauto nagebouwd met alleen lijm en 
lucifers. Hij is hier 6 jaar lang gemiddeld 7 uur per dag mee bezig geweest en 
heeft daarbij 956 000 lucifers gebruikt. 
 Bereken hoeveel lucifers hij gemiddeld per uur gebruikt heeft om deze auto 

te maken. Schrijf je berekening op en rond af op een geheel getal. 

2p 5 De 956 000 lucifers die Micheal Arndt gebruikt heeft, zijn gemiddeld 4,3 cm lang. 
 Bereken hoeveel km de lengte is als alle lucifers achter elkaar worden 

neergelegd. Schrijf je berekening op en rond af op een geheel getal. 
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Fietsframe 

 
Hoe groot een fiets is, wordt aangegeven met de framemaat. Als je een nieuwe 
fiets koopt, moet je er voor zorgen dat je de framemaat koopt die past bij jouw 
lengte. In een folder van een fietsenzaak staat daarover de volgende informatie. 
 
Framemaat bepalen: 
 

Meet de lengte van uw been
vanaf kruishoogte tot aan
de grond (zie figuur).

Bepaal of u een stadsfiets of
een sportieve fiets wilt aanschaffen.

 

Gebruik de volgende formule voor het
berekenen van uw framemaat:

Framemaat stadsfiets
beenlengte (cm) x 0,65 = framemaat (cm)

Framemaat sportieve fiets
beenlengte (cm) x 0,66 = framemaat (cm)

Stap 1

Stap 2

Stap 3

stadsfiets sportief

 
 
 

De framemaat wordt afgerond op hele centimeters. 
 

2p 6 Lydia wil een sportieve fiets kopen en haar beenlengte is 70 cm. 
 Welke framemaat moet Lydia nemen? Schrijf je berekening op. 
 

4p 7 Nico heeft een sportieve fiets met een framemaat van 57 cm. Hij wil deze 
inruilen voor een stadsfiets. 
 Bereken welke framemaat deze stadsfiets moet hebben. Schrijf je 

berekening op. 
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2p 8 Hieronder staan grafieken die horen bij de formules voor het bepalen van de 
framemaat.  
 

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76

framemaat
(cm)

beenlengte (cm) 

A

B

 
 
 Leg uit welke grafiek hoort bij de formule voor de stadsfiets. 
 
In de folder staat ook nog deze informatie: 

 

 

Indien een mountainbike wordt aangeschaft, geldt het 
volgende: 
 
De beenlengte wordt met 0,57404 vermenigvuldigd en 
dan heb je de framemaat in cm.  

 
2p 9 In de fietsenzaak staat een mountainbike met framemaat 44 cm te koop voor de 

helft van de normale prijs. Lydia heeft beenlengte 70 cm. 
 Is deze mountainbike geschikt voor Lydia? Schrijf je berekening op. 
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Brug van Millau 

 
 
Op de foto hiernaast zie je een deel 
van de enorme brug die bij de 
Franse plaats Millau over het dal 
van de rivier de Tarn is gebouwd. 
Hieronder zie je een tekening van 
die brug. De zeven pilaren zijn 
aangegeven met P1 tot en met P7. 
 
 
 

P7
P6 P5 P4

P3 P2

P1

Beziers Clermont-Ferrand

2460 m

 
 

3p 10 De totale lengte van de brug is 2460 m. In de tekening is die lengte 13,9 cm.  
De tekening is op schaal.  
 Hoeveel meter is de totale lengte van pilaar P2? Laat zien hoe je aan je 

antwoord komt.  
 
Het wegdek hangt aan staalkabels die 50 m 
boven het wegdek zijn vastgemaakt aan de 
pilaren. In de schets hiernaast zie je twee 
van de langste kabels getekend. Punt M ligt 
midden tussen de twee pilaren.  
 

4p 11 Bereken de lengte van MQ in hele meters. Schrijf je berekening op. 
 

3p 12 Bereken de hoek die MQ maakt met het wegdek. Schrijf je berekening op. 
 

342 m

M

Q
50 m

pilaarpilaar

wegdek

kabelkabel
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Vlieger 

 
Hiernaast zie je in tekening 1 een bijzondere  tekening 1 
vlieger. 
De vlieger wordt gemaakt van een rechthoekig vel 
vliegerpapier van 56 bij 64 cm. Dit vel wordt 
dubbelgevouwen zodat er een rechthoek  
van 56 bij 32 cm ontstaat. Zie tekening 2.  
Van deze rechthoek worden langs de stippellijnen 
twee driehoeken afgeknipt. 
Daarna wordt het papier weer opengevouwen en 
heeft het papier de vorm van de vlieger. Tenslotte 
komen er nog twee latjes bij voor de stevigheid.  
Zie tekening 3. 

 
 
 tekening 2 tekening 3 
 

32

16

16

16

56

vouwlijn

    

vouwlijn

 
 

5p 13 Teken de opengevouwen vlieger op schaal 1:8. Je hoeft de latjes niet te 
tekenen. 

4p 14 Bereken hoeveel cm2 de oppervlakte van de vlieger is. Schrijf je berekening op. 
 

4p 15 Je ziet in tekening 1 dat bij de vlieger door het touw  
een gelijkbenige driehoek ontstaat. Deze driehoek  
staat ook in de tekening hiernaast.  
De gelijke benen AC en BC zijn 90 cm lang. CD is de 
symmetrie-as van de driehoek. CD verdeelt hoek C in twee 
hoeken van 10°. 
 Bereken hoeveel cm de lengte van AB is. Schrijf je 

berekening op en rond af op één decimaal. 

20
touw

10

90 90

BDA

C
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Formule van Blondel 

 
Een trap heeft een optrede en een aantrede. 
De optrede is het hoogteverschil tussen twee opeenvolgende treden. 
De aantrede is de horizontale afstand tussen twee opeenvolgende treden.  
Zie de tekening hieronder. 
 
 

aantrede

op
tre

de

 
 
 

3p 16 Een trap heeft een optrede van 20 cm. De aantrede is 23 cm.  
In de schets hieronder is de hellingshoek van de trap aangegeven. 
 

hellingshoek

 
 
 Bereken hoeveel graden de hellingshoek van deze trap is. Schrijf je 

berekening op. 

Lopen op een trap met een grote optrede of een kleine aantrede is niet 
gemakkelijk. De Franse architect François Blondel (1617-1686) heeft in 1683 
een nuttige formule bedacht voor het maken van trappen. Deze formule wordt 
nog steeds gebruikt door architecten, timmermannen en fabrikanten van 
trappen. 

De formule van Blondel is 
 
 2  O + A = 62 
 
Hierin is O de optrede in cm en A de aantrede in cm. 
Volgens de bouwvoorschriften moet de aantrede minimaal 18,5 cm zijn. 

3p 17 Een trap heeft een optrede van 21,5 cm. De trap is gemaakt volgens de formule 
van Blondel. 
 Ga met een berekening na of de aantrede voldoet aan de bouwvoorschriften. 

Schrijf je berekening op. 
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In de hal van een stadhuis moet een trap komen. Het hoogteverschil is 7 meter. 
De trap krijgt een aantrede van 34 cm en voldoet aan de formule van Blondel. 
 

3p 18 Laat met een berekening zien dat deze trap dan moet bestaan uit 50 treden. 
 

2p 19 Bij het bouwen van trappen in openbare gebouwen geldt ook nog de volgende 
bouwafspraak: 
 
“Na maximaal 13 stappen omhoog moet je op een tussenbordes zijn 
aangekomen.”  
 
Op zo’n tussenbordes kunnen mensen die moeite hebben met traplopen even 
uitrusten. 
 
 

tussenbordes

 
 
 
 Hoeveel tussenbordessen zijn er minimaal nodig bij de bouw van de trap in 

het stadhuis? Schrijf je berekening op. 
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Draaimolen 

 
Op de meeste kermissen staat wel een draaimolen. Zie de foto hieronder. 
 

 
 

3p 20 Op een dag zijn er 1248 kaartjes voor de draaimolen verkocht. Een kaartje voor 
de draaimolen kost € 1,50. Van de prijs van elk kaartje houdt de eigenaar 16% 
over als winst. 
 Bereken hoeveel winst de eigenaar op deze 1248 kaartjes heeft gemaakt. 

Schrijf je berekening op. 
 

4p 21 Op een andere dag draait de draaimolen van 15:00 uur tot 21:00 uur. Elk uur 
worden er 18 ritten gemaakt. Er zijn 40 plaatsen in de draaimolen. Voor een rit 
in de draaimolen moet een kind een kaartje inleveren. Er zijn die dag 
3344 kaartjes ingeleverd. 
 Hoeveel procent van de plaatsen is op deze dag gemiddeld bezet? Schrijf je 

berekening op. 
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3p 22 Meneer Dekker gaat met zijn zoon Chris naar de kermis. Chris mag in de 
draaimolen. 
Hieronder zie je een schets van de vloer van de draaimolen. In deze schets is 
aangegeven waar Chris (C) in de draaimolen op een paard zit. Meneer Dekker 
staat naast de draaimolen bij punt D. De pijl geeft de draairichting van de 
draaimolen aan. 
 

C

D

 
 
Een rit duurt 2 minuten en 21 seconden. In één rit maakt de draaimolen een 
aantal rondjes. Eén rondje duurt precies 9 seconden. 
Ga ervan uit dat bovenstaande schets de startsituatie weergeeft. 
 Hoeveel keer komt Chris nadat de draaimolen is gaan draaien langs de plek 

waar meneer Dekker staat? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Knikkers stapelen 

 
Op de foto hieronder zie je magnetische knikkers die op een bepaalde manier 
gestapeld zijn. 
 

 
 
De stapel in voorbeeld 1 bestaat uit twee lagen, die in voorbeeld 2 uit drie lagen 
en de stapel in voorbeeld 3 heeft vier lagen. Elke laag wordt volledig gevuld.  
De bovenste laag, laag 1, bestaat altijd uit één knikker. Daaronder komt een 
tweede laag met drie knikkers, laag 3 bestaat uit zes knikkers, enzovoort. 
We kunnen de stapel hoger maken door meer lagen toe te voegen. In de tabel 
op de uitwerkbijlage is het aantal knikkers in de lagen 1, 2, 3, 4 en 8 al ingevuld.  
 

2p 23 Vul de tabel op de uitwerkbijlage helemaal in. 
 
Bij de volgende vragen kijken we naar het totaal aantal knikkers in een stapel. 
Het totaal aantal knikkers kan met de volgende formule worden berekend 
 

 k = 
1

6
  n  (n + 1)  (n + 2)  

 
Hierin is k het totaal aantal knikkers en n het aantal lagen van de stapel. 
 

2p 24 Laat met een berekening zien dat er voor een stapel met 13 lagen in totaal meer 
dan 400 knikkers nodig zijn. 
 

4p 25 Met 1000 knikkers wordt een zo hoog mogelijke stapel gemaakt. Na het maken 
van deze stapel zijn er nog knikkers over. 
 Bereken hoeveel knikkers er over zijn. Schrijf je berekening op. 
 
 

einde  
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wiskunde CSE KB 2012-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Knikkers stapelen 

 
 23  

 

laag nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

aantal knikkers 1 3 6 10    36 

 
 
 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

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

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

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

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

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

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

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

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 75 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één scorepunt 

afgetrokken tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag 
kan worden gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken.
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 

Lucifers 
 

 1 maximumscore 2 

• Het aantal doosjes is 6000000
60

 1 

• Het antwoord: 100 000 (of 0,1 miljoen) (luciferdoosjes)  1 
 

 2 maximumscore 3 
• 11,7 miljoen × 60 = 702 miljoen lucifers 2 

• Het antwoord: ( 702 miljoen
6 miljoen

 =) 117 (populieren) 1 

of 

• 11,7 miljoen : 100 000 2 
• Het antwoord: 117 (populieren) 1 
 
 

 3 maximumscore 2 

•  1 

• Het antwoord: 24 (minuten)  1 

of 

• De machine verwerkt 15 : 6 = 2,5 populieren per uur 1 
• Het antwoord: (60 : 2,5 =) 24 (minuten)  1 
 

 4 maximumscore 4 

• 6 × 365 × 7 = 15 330 (uur) 2 

• 956000 62,3...
15330

=  1 

• Het antwoord: 62 (lucifers) 1 
 
Opmerking 
Als er met schrikkeljaren is gerekend, hiervoor geen scorepunten 
aftrekken. 
 

 5 maximumscore 2 
• 956 000 × 4,3 = 4 110 800 (cm) 1 
• Het antwoord: 41 (km) 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

aantal miljoen lucifers 15 1 6 
minuten 60 4 … 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Fietsframe 
 

 6 maximumscore 2 
• 70 × 0,66 = 46,2 1 
• De framemaat is 46 (cm) 1 
 

 7 maximumscore 4 

• De beenlengte is 57
0,66

 = 86,36… (of 86) (cm) 2 

• 86,36… × 0,65 = 56,1… (of 86 × 0,65 = 55,9) 1 
• Dus de framemaat is 56 (cm) 1 
 
Opmerking 
Ook als Nico beenlengte 87 cm heeft, is de framemaat van zijn sportieve 
fiets 57 cm. Doorrekenen met beenlengte 87 leidt tot het antwoord 57 (cm) 
als framemaat voor zijn stadsfiets. Hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
 

 8 maximumscore 2 
• Grafiek B hoort bij de formule voor de stadsfiets 1 
• Het hellingsgetal (0,65) is lager dus is het de onderste grafiek (of 

andersom: grafiek A heeft een hoger hellingsgetal dus is het grafiek B) 1 

of 

• Kies een beenlengte (bijvoorbeeld 60) en bereken met beide formules 
de framemaat  1 

• De formule voor de stadsfiets levert een kleinere framemaat, dus bij de 
stadsfiets hoort grafiek B 1 

 
 9 maximumscore 2 

• Voor een mountainbike heeft Lydia framemaat 70 × 0,57404 = 40 nodig 1 
• Deze mountainbike heeft framemaat 44, dus is het antwoord nee 1 

of 

• De mountainbike past bij een beenlengte 44
0,57404

 = 76,6… (cm) 1 

• Lydia heeft beenlengte 70, dus is het antwoord nee 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Brug van Millau 
 

 10 maximumscore 3  

• De lengte van pilaar P2 in de tekening is 1,9 cm 1 
• Maken en invullen van een verhoudingstabel 1 

lengte tekening in cm 13,9 1 1,9 
lengte werkelijk in m 2460 176,9… … 

• De lengte van pilaar P2 is 336 (m) 1 

of 

• De schaal van de tekening is (13,9 : 246 000 en dat is) 1:17 697,8… 1 
• De lengte van pilaar P2 in de tekening is 1,9 cm 1 
• De lengte van pilaar P2 is (1,9 × 17 697,8… = 33 625,8… cm =) 336 (m) 1 
 
Opmerking 
De gemeten lengte mag 1 mm afwijken. 
 

 11 maximumscore 4 
• De horizontale afstand is (342 : 2 =) 171 (m) 1 
• MQ2 = 1712 + 502  1 
• MQ = 31 741 1 
• MQ = 178 (m) 1 
 

 12 maximumscore 3 

• tan hoek M = 50
171

 2 

• Hoek M is 16° 1 
 
Opmerking 
Als zowel in de vorige vraag als in deze vraag is gerekend met de totale 
horizontale afstand van 342 meter, hiervoor in deze vraag niet opnieuw 
scorepunten aftrekken. 

Pagina: 385Voor 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).



 

 KB-0153-a-12-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vlieger 
 

 13 maximumscore 5 
• Een rechthoek met lengte (64 : 8 =) 8 cm en breedte (56 : 8 =) 7 cm 

getekend  1 
• De twee punten op de bovenzijde 2 cm van de linker- en rechterzijde 

getekend 1 
• De twee punten op de onderzijde 2 cm van de linker- en rechterzijde 

getekend 1 
• De twee punten op de linker- en rechterzijde 2 cm van de bovenzijde 

getekend 1 
• De vlieger afgemaakt  1 
 

 
 

 14 maximumscore 4 
• Oppervlakte rechthoek = 64 × 56 = 3584 (cm2) 1 
• Oppervlakte kleine driehoek = 0,5 × 16 × 16 = 128 (cm2) 1 
• Oppervlakte grote driehoek = 0,5 × 16 × (56 – 16) = 320 (cm2) 1 
• Oppervlakte vlieger = 3584 – 2 × 128 – 2 × 320 = 2688 (cm2) 1  
 
of 
 
• Oppervlakte rechthoek = 56 × 32 = 1792 (cm2) 1 
• Oppervlakte driehoek = 0,5 × 56 × 16 = 448 (cm2) 2 
• Oppervlakte vlieger = 1792 + 2 × 448 = 2688 (cm2) 1 
 

 15 maximumscore 4 

• sin 10° = 
90
AD  2 

• AD  = 90 × sin 10° = 15,62… (cm) 1 
• AB = 31,3 (cm) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Formule van Blondel 
 

 16 maximumscore 3 

• tan hellingshoek = 20
23

 2 

• Hellingshoek is 41° 1 
 

 17 maximumscore 3 
• 2 × 21,5 + A = 62 1 
• A = 19 (cm) 1 
• De conclusie: de aantrede voldoet aan de bouwvoorschriften 1 
 

 18 maximumscore 3 
• 2 × O + 34 = 62 1 
• O = 14  1 

• Het aantal treden is dan 700
14

 en dat is 50 1 

of 

• Als er 50 treden zijn, is dat per trede een hoogteverschil van 700
50

 cm 1 

• De optrede O is dan dus ( 700
50

=) 14  1 

• O = 14 en A = 34 invullen in de formule: 2 × 14 + 34 = 62, dus het klopt 1 
 

 19 maximumscore 2 

• 50
13

= 3,8… 1 

• Er zijn 3 tussenbordessen nodig 1 
 
of 
 
• Tot een tussenbordes gaat de trap steeds 13 × 0,14 = 1,82 m omhoog 1 
• In vier keer is daarmee de hoogte 7 meter bereikt, dus zijn er  

(4 – 1 =) 3 tussenbordessen nodig 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Draaimolen 
 

 20 maximumscore 3 
• 1248 × 1,50 = (€) 1872,− 1 

•                                                        (of 0,16 × 1872)  1 

• De winst op die dag is (€) 299,52 1 
 

 21 maximumscore 4 
• Die dag zijn er (6 × 18 =) 108 ritten 1 
• Er kunnen (108 × 40 =) 4320 kaartjes ingeleverd worden 1 

•                                                       (of 3344
4320

 × 100%) 1 

• Het antwoord: 77,4(%) of 77(%)  1 
 
of 
 
• Die dag zijn er (6 × 18 =) 108 ritten 1 
• Per rit zijn er gemiddeld (3344 : 108 =) 30,96… plaatsen bezet 1 

•                                                       (of 30,96...
40

 × 100%) 1 

• Het antwoord: 77,4(%) of 77(%)  1 
 
Opmerking 
Als het aantal plaatsen 30,96… wordt afgerond tot 31 en daarmee als 
antwoord 77,5 of 78(%) wordt gevonden, hiervoor geen scorepunten 
aftrekken. 
 

 22 maximumscore 3 
• De rit duurt (2 × 60 + 21 =) 141 seconden 1 

• Het aantal rondjes is ( 141
9

 =) 15,66… 1 

• Chris komt 15 keer langs de plek waar meneer Dekker staat 1 
 
 

bedrag  1872 18,72 … 
procenten 100 1 16 
 

aantal 4320 3344 
procenten 100 … 
 

aantal 40 30,96… 
procenten 100 … 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Knikkers stapelen 
 

 23 maximumscore 2 
De getallen 15, 21 en 28: 
 
laag nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 
aantal knikkers 1 3 6 10 15 21 28 36 

 
Opmerking 
Voor elk foutief of ontbrekend getal 1 scorepunt aftrekken tot een 
maximum van 2 scorepunten. 
 

 24 maximumscore 2 

• k = 1
6

 × 13 × 14 × 15 1 

• k = 455 (en dat is meer dan 400) 1 
 

 25 maximumscore 4 
• Een stapel van 17 lagen bevat 969 knikkers 1 
• Een stapel van 18 lagen bevat 1140 knikkers 1 
• Dus de hoogst mogelijke stapel bevat 969 knikkers 1 
• Er zijn dus (1000 – 969 =) 31 knikkers over 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 29 mei naar Cito. 
 
 

einde  
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KB-0153-a-12-2-o 

Examen VMBO-KB 

2012 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel =   diameter 

 

oppervlakte cirkel =   straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3

  oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3

  oppervlakte grondvlak  hoogte 

 

inhoud bol = 4
3

    straal 3 

 
 
 

Pagina: 391Voor 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).



 KB-0153-a-12-2-o 3 lees verder ►►►

Eendjes 

 
 
In 1992 vielen 29 000 plastic badeendjes 
van een schip af. In onderstaande kaart zie 
je waar dat gebeurde. De eendjes dreven 
door de wind en de zeestromingen in 
allerlei richtingen. Nog steeds worden er 
eendjes teruggevonden. 
 
 

“Hier vielen de eendjes
van het schip”

N

Australie

 
 

2p 1 Van de 29 000 eendjes dreven er 19 000 in zuidelijke richting. 
 Bereken hoeveel procent van de eendjes in zuidelijke richting dreef. Schrijf 

je berekening op. 
 

4p 2 Sommige eendjes dreven in de richting van Australië met een koershoek tussen 
200° en 207° en spoelden daar aan. 
 Kleur in de kaart op de uitwerkbijlage het gedeelte van de kustlijn van 

Australië waar deze eendjes aanspoelden. Laat zien hoe je aan je antwoord 
komt. 

 
3p 3 Een aantal eendjes spoelde na 15 jaar aan op Britse stranden. Deze eendjes 

hadden in die 15 jaar 30 000 kilometer afgelegd.  
 Bereken de gemiddelde snelheid van die eendjes in km/uur.  

Schrijf je berekening op en rond het antwoord af op één decimaal. Je hoeft 
geen rekening te houden met schrikkeljaren. 
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Magische vierkanten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierboven staat een 4 bij 4 magisch vierkant. In dit vierkant staan in de 
16 vakjes de getallen 1 tot en met 16.  
In elk magisch vierkant geldt dat als je de getallen horizontaal, verticaal of langs 
een diagonaal optelt, je steeds dezelfde uitkomst krijgt. 
 

1p 4 Hoe groot is de uitkomst bij dit magisch vierkant van 4 bij 4? 
 
Er zijn ook magische vierkanten met andere afmetingen, bijvoorbeeld 3 bij 3,  
5 bij 5 of 6 bij 6. In elk van deze magische vierkanten is het kleinste getal 1 en 
zijn de andere getallen opeenvolgend.  
Er bestaat een formule voor magische vierkanten van n bij n waarmee je kunt 
uitrekenen wat de uitkomst is als je de getallen horizontaal, verticaal of 
diagonaal optelt. 
Deze formule is: 
 
 uitkomst = 1

2 n(n2 + 1)  

 
2p 5 Bereken met behulp van deze formule de uitkomst bij een 5 bij 5 magisch 

vierkant. Schrijf je berekening op. 
 

4p 6 Hoeveel vakjes heeft een magisch vierkant waarvan de uitkomst 369 is? Schrijf 
je berekening op. 
 

16 3 2 13 

5 10 11 8 

9 6 7 12 

4 15 14 1 
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2p 7 Suleyman zegt dat hij nog drie andere formules weet die gebruikt kunnen 
worden bij elk n bij n magisch vierkant om de uitkomst te berekenen. 
Dit zijn de drie formules 
 

formule a: uitkomst = 31
2 n  + 1

2 n  

 
formule b: uitkomst = 8n + 2 
 

formule c: uitkomst = 
3

2

n n
 

 
Suleyman vergist zich. Eén van de drie bovenstaande formules kan niet gebruikt 
worden bij elk magisch vierkant.  
 Welke formule kan niet gebruikt worden bij elk magisch vierkant? Laat zien 

hoe je aan je antwoord komt.
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Sluis 

 
 
Een schipper vaart met zijn boot door een 
sluis. Zie de foto. Hij vaart van hoog naar 
laag water. De tekeningen laten zien hoe dat 
gaat. Als de boot de sluis binnenvaart, staat 
het water in de sluis even hoog als het hoge 
water. Het water in de sluis zakt langzaam tot 
de hoogte van het lage water. 
 
 
 

zijaanzicht

tekening 1

tekening 2

tekening 3

bovenaanzicht

sluis

10 m

4 m

sluisdeuren sluisdeuren

  
 
De sluis is 10 meter lang en 4 meter breed. Het water in de sluis zakt 3,2 meter. 
 

2p 8 Hoeveel m3 water stroomt uit de sluis als het water van hoog naar laag zakt? 
Schrijf je berekening op. 
 
De tijd die nodig is om het water van hoog naar laag te laten zakken, kun je 
uitrekenen met de formule 

 aantal minuten = 
19 4

wateroppervlakte hoogte
,


 

Hierin is wateroppervlakte de oppervlakte van de sluis in m2 en hoogte het 
aantal meter dat het water zakt. 
 

4p 9 Hoeveel minuten en seconden duurt het om het water in deze sluis te laten 
zakken? Schrijf je berekening op. 
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zijaanzicht

BA B

C

A

bovenaanzicht

tekening 4

 
 
In de sluis maakt de schipper de boot met een touw tussen B en C aan de kade 
vast. Zie tekening 4. Het punt C op de boot ligt op gelijke hoogte met de punten 
A en B op de rand van de kade. De afstand tussen A en C is 0,9 meter en de 
afstand tussen A en B is 4 meter. 
 

3p 10 Bereken in één decimaal hoeveel meter de lengte van het touw tussen B en C 
minimaal is. Schrijf je berekening op. 
 

Pagina: 396Voor 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).



 KB-0153-a-12-2-o 8 lees verder ►►►

Kippenren 

 
James wil een kippenren aanleggen in de vorm van een rechthoek.  
Hij gebruikt 16 meter gaas om de kippenren rondom af te zetten.  
 

 
 

2p 11 James zet met het gaas een rechthoek uit. De lengte daarvan is 5 meter. 
 Bereken de breedte van deze rechthoek. Schrijf je berekening op. 
 
De oppervlakte van de kippenren kan James berekenen met de formule 
 
 oppervlakte = 8  lengte – lengte2 
 
Hierin is lengte in meter en oppervlakte in m2. 
 

4p 12 Teken op de uitwerkbijlage de grafiek die bij deze formule hoort. Gebruik de 
tabel op de uitwerkbijlage. 
 

3p 13 De maximale oppervlakte van de kippenren is 16 m2. 
 Teken op schaal 1 : 100 het bovenaanzicht van de hierbij horende 

kippenren. Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 

4p 14 De buurman van James komt kijken. 
Hij zegt dat James een grotere oppervlakte dan 16 m2 kan krijgen als hij met  
zijn 16 meter gaas zijn kippenren in een cirkelvorm zou maken. 
 Laat met een berekening zien dat de buurman gelijk heeft. 
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Hellende huizen 

 
Grachtenhuizen werden vaak met opzet scheef gebouwd zodat goederen 
konden worden opgetakeld zonder dat ze tegen de gevel aansloegen. 
 

   

C B

A

 15 m

0,6 m

 
 
Hierboven zie je een foto van een grachtenhuis in Amsterdam met daarnaast  
een schets van de rechthoekige driehoek ABC met de afmetingen in meters.  

Hoe scheef het huis staat, kun je aangeven met de verhouding 
BC
AB

. Dit noemen 

we de helling van het huis. 

2p 15 Bereken de helling van bovenstaand huis. Schrijf je berekening op. 

Volgens een wet uit het jaar 1565 mocht de helling niet groter zijn dan 0,04. 

4p 16 Bereken in één decimaal hoeveel graden hoek A is, als precies aan de wet 
wordt voldaan. Schrijf je berekening op.  

4p 17 Een ander grachtenhuis heeft als afstand AC = 16 meter en afstand 
BC = 0,7 meter. AB is de hoogte van het huis. 
 Bereken of de helling van dit huis aan de eisen van de wet uit 1565 voldoet. 

Schrijf je berekening op. 

2p 18 Van een ander grachtenhuis zijn de hoogte AB en de afstand BC beide 1
21  keer 

zo klein als die van het huis op de foto. 
 Wat weet je van de grootte van hoek A bij dit huis, in vergelijking met hoek A 

van het huis op de foto? Leg je antwoord uit.
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Cabineliften 

 
Johan en Marije gaan een wandeltocht maken 
in de bergen. Voor de steilste stukken in de 
tocht maken ze gebruik van cabineliften.  
In de tekening zie je een schema van deze 
tocht. Johan en Marije gaan eerst vanuit A 
naar B. Dan wandelen ze naar C en van 
daaruit gaan ze naar D. 
 
 

B (1934 m)

C (2314 m)

D (1378 m)

A (1194 m)
 

 
De eerste cabinelift gaat van A (1194 m) naar B (1934 m). De cabine doet er 
10 minuten over om boven te komen. We gaan ervan uit dat de kabel van de lift 
overal even steil loopt en dat de snelheid van de cabine overal even groot is. 
Voor de tocht met deze cabine is de volgende formule opgesteld 

 h = 1194 + 74  t 

Hierin is h de hoogte waarop de cabine zich bevindt in meters en t de tijd in 
minuten na het vertrek van de cabine vanuit A. 
 

2p 19 Bereken op hoeveel meter hoogte de cabine zich na 6 minuten bevindt. Schrijf je 
berekening op. 
 

3p 20 Leg uit wat de getallen 1194 en 74 in de formule in werkelijkheid betekenen. 
 

3p 21 Na een tijdje passeert de cabine een mast waarop staat: hoogte 1725 meter. 
 Bereken in één decimaal hoeveel minuten de cabine op dat moment 

onderweg is. Schrijf je berekening op. 
 

4p 22 De tweede cabinelift op de wandelroute gaat van C (2314 m) naar D (1378 m). 
Deze cabine doet er 12 minuten over om beneden te komen. Ook de kabel van 
deze lift loopt overal even steil en de snelheid van de cabine is overal even 
groot. Er is een verband tussen de hoogte h waarop de cabine zich bevindt in 
meters en de tijd t in minuten na het vertrek van de cabine vanuit C. 
 Schrijf een formule op die bij dit verband hoort. 
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Mp3-speler 

 
Twee vriendinnen gaan met de auto op vakantie naar Spanje.  
De reis van Leiden naar Marbella in Spanje is 2340 km lang. 
Ze rijden gemiddeld 90 km per uur en hebben in totaal 8 uur rust ingepland. 
 

4p 23 De vriendinnen willen donderdag voor 23:00 uur in Marbella zijn.  
 Bereken wanneer ze dan uiterlijk moeten vertrekken. Schrijf je berekening 

op. 
 
De vriendinnen nemen één mp3-speler mee. Die willen ze vol met muziek 
zetten. De mp3-speler heeft een geheugen van 16 GB. Daarvan hebben ze al 
een deel met muziek gevuld. 
 

  

45˚

 

 
mp3-speler 

 
geheugengebruik 

 
3p 24 Op het beeldscherm van de mp3-speler wordt in een cirkeldiagram met wit 

aangegeven hoeveel geheugenruimte er nog over is. 
 Bereken hoeveel GB geheugenruimte er nog over is. Schrijf je berekening 

op. 
 

4p 25 Een muzieknummer heeft gemiddeld 4 MB nodig als opslag. De speelduur van 
4 MB is ongeveer 3 minuten. Er geldt 1 GB = 1000 MB. 
 Past er in totaal 180 uur muziek op hun mp3-speler? Laat zien hoe je aan je 

antwoord komt. 

einde  
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wiskunde CSE KB 2012-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Eendjes 

 
 2   

 

N

“Hier vielen de eendjes
van het schip”

Australie

 
 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Kippenren 

 
12  

 

lengte 
(in m) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

oppervlakte 
(in m2) 

 
0 
 

       0 

 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

0

4

6

8

10

12

14

16

18

20

oppervlakte
(in m2)

lengte (in m) 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

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

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

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

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

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

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

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

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 75 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één scorepunt 

afgetrokken tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag 
kan worden gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Eendjes 

 1 maximumscore 2 
• 19 000 : 29 000 = 0,6551… 1 
• Het antwoord: 66(%) (of 65,5) 1 
 
of 
 
• Maken en invullen van een verhoudingstabel 1 

aantal eendjes 29 000 1 19 000 
percentage 100 0,0034… 65,517… 

• Het antwoord: 66(%) (of 65,5) 1 
 

 2 maximumscore 4 
• Gebruiken van de noordlijn door het vertrekpunt 1 
• Tekenen van de koershoek 200° 1 
• Tekenen van de koershoek 207° 1 
• Kleuren van het juiste deel van de Australische kustlijn 1 
 

 

Opmerking 
De getekende koershoeken mogen 2° afwijken. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 3 maximumscore 3 
• 15 jaar is 15 × 365 × 24 = 131 400 uur 2 
• De gemiddelde snelheid is (30 000 : 131 400 =) 0,2 (km/uur) 1 
 
of 
 
• Per jaar wordt (30 000 : 15 =) 2000 km afgelegd 1 
• Een jaar is 365 × 24 = 8760 uur 1 
• De gemiddelde snelheid is (2000 : 8760 =) 0,2 (km/uur) 1 
 
 

Magische vierkanten 
 

 4 maximumscore 1 
De uitkomst is 34. 
 

 5 maximumscore 2 
• uitkomst = 1

2  × 5 × (52 + 1) 1 
• Het antwoord: 65 1 
 

 6 maximumscore 4 
• Er moet gelden: 1

2  × n × (n2 + 1) = 369 1 
• Vinden dat 1

2  × 9 × (92 + 1) = 369, dus dat n = 9 2 
• Het antwoord: (9 × 9 =) 81 (vakjes) 1 
 

 7 maximumscore 2 
• Formule b klopt niet  1 
• Een getallenvoorbeeld waarbij formule b niet klopt: bijvoorbeeld bij een 

5 bij 5 vierkant is de uitkomst 42 (terwijl het 65 moet zijn) 1 
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Sluis 
 

 8 maximumscore 2 
• De hoeveelheid water is 10 × 4 × 3,2 (m3) 1 
• Dit is 128 (m3) 1 
 

 9 maximumscore 4 
• wateroppervlakte = (10 × 4 =) 40 (m2) 1 

• aantal minuten = ×40 3 2
19 4

,
,

 1 

• Dit geeft 3,68… (minuten) 1 
• Het antwoord: 3 minuten en 41 seconden 1 
 

 10 maximumscore 3 
• BC = 2 20,9 4+  2 
• Dit is 4,1 (m) (dus het touw is minimaal 4,1 (m)) 1 
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Kippenren 
 

 11 maximumscore 2 
• Voor de breedte is 16 – 2 × 5 = 6 m over 1 
• De breedte is 6 : 2 = 3 m 1 
 
Opmerking 
Als de eenheid vergeten is, hiervoor 1 scorepunt aftrekken. 
 

 12 maximumscore 4 
• De ingevulde tabel 2 

lengte 
(in m) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

oppervlakte 
(in m2) 

0 7 12 15 16 15 12 7 0 

• Het tekenen van de punten uit de tabel 1 
• Het tekenen van een vloeiende kromme door de getekende punten 1 
 

 13 maximumscore 3 
• In dit geval is lengte = 4 en breedte = 4 1 
• Bij schaal 1 : 100 komt 4 m overeen met 4 cm in de tekening 1 
• Het tekenen van een vierkant met zijden van 4 cm 1 
 

 14 maximumscore 4 
• diameter = 16 : π  1 
• diameter = 5,09… (m) 1 
• straal =  5,09… : 2 = 2,54… (m) 1 
• oppervlakte = π × 2,54…2 = 20,3… (m2) (dus de buurman heeft gelijk) 1 
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Hellende huizen   
 

 15 maximumscore 2 

Helling = 0,6
15

 (= 0,04) 

 
 16 maximumscore 4 

• tan hoek A = 0,04 2 
• hoek A = 2,29…(°) 1 
• Het antwoord: hoek A = 2,3(°) (of 2,2(°)) 1 
 

 17 maximumscore 4 
• AB = 2 216 0,7−  = 15,98… (m) 2 

• Helling = 0,7
15,98...

 = 0,043… 1 

• Dit is meer dan 0,04, dus de helling voldoet niet aan de wet 1 
 
of 
 

• sin hoek A = 0,7
16

 2 

• hoek A = 2,5…(°) 1 
• De hoek is groter dan 2,3(°), dus de helling voldoet niet aan de wet 1 
 

 18 maximumscore 2 
Hoek A is even groot, want de driehoek bij dit huis is gelijkvormig met 
driehoek ABC van het huis op de foto 
 
of 
 

• Bij dit huis is AB = 
1
2

15
1

 = 10 en BC = 
1
2

0,6
1

 = 0,4 1 

• Helling = 0,4
10

 = 0,04, dus de helling en ook hoek A zijn gelijk aan die 

van het huis op de foto 1 
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Cabineliften 
 

 19 maximumscore 2 
• h = 1194 + 74 × 6 1 
• h = 1638 (dus de hoogte is 1638 (m)) 1 
 

 20 maximumscore 3 
• 1194 (m) is de hoogte van het startpunt van de cabine 1 

• 74 (m) is de toename van de hoogte per minuut (= 1934 1194
10
− ) 2 

 
 21 maximumscore 3 

• De vergelijking 1194 + 74 × t = 1725 moet worden opgelost 1 
• Dit geeft 74 × t = 531 1 
• Dit geeft t = 7,17…, dus het antwoord is 7,2 (minuut) 1 
 
of 
 
• t = 7,1 geeft h = 1719,4 (m) 1 
• t = 7,2 geeft h = 1726,8 (m) 1 
• Het antwoord: 7,2 (minuut) 1 
 

 22 maximumscore 4 
• Het startgetal (of begingetal) is 2314 1 

• De daling is 2314 1378
12
− = 

 
 78 (m per minuut) 1 

• Het gebruik van een minteken in de formule voor 78 × t 1 
• De formule: h = 2314 – 78 × t 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

KB-0153-a-12-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Mp3-speler 
 

 23 maximumscore 4 
• De rijtijd is 2340 : 90 = 26 (uur) 1 
• De totale reistijd is 26 + 8 = 34 (uur) 1 
• De vriendinnen moeten op woensdag vertrekken 1 
• De uiterste vertrektijd is 13:00 uur (of 1 uur ‘s middags) 1 
 

 24 maximumscore 3 

• 45
360

 (of 1
8

) deel is al gevuld 1 

• 45
360

 × 16 = 2 1 

• Er is 16 – 2 = 14 (GB) over 1 
 

 25 maximumscore 4 
• 16 GB = 16 000 MB 1 
• Er passen ongeveer (16 000 : 4 =) 4000 muzieknummers op 1 
• De totale speelduur is ongeveer (4000 × 3 =) 12 000 minuten 1 
• Dit is (12 000 : 60 =) 200 uur (dus er past 180 uur op hun mp3-speler) 1 
 
of 
 
• 180 uur is 10 800 minuten 1 
•  Maken en invullen van een verhoudingstabel 1 

opslagruimte in MB 4 1,33… … 
speelduur in minuten 3 1 10 800 

 
• Voor 180 uur is 14 400 MB nodig 1 
• Dit is 14,4 GB (dus er past 180 uur op hun mp3-speler) 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 

einde  
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KB-0153-a-11-1-o 

Examen VMBO-KB 

2011 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 23 mei
13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel = π × diameter 

 

oppervlakte cirkel = π × straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud bol = 4
3  × π × straal 3 
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Olympische medailles  
 

 
 
In 2008 deed Nederland voor de 23ste keer mee aan de Olympische Spelen.  
In de tabel hieronder is de Nederlandse medailleoogst van een aantal 
Olympische Spelen weergegeven.  
 

jaar goud zilver brons totaal 
2008  7  5  4 16 
2004  4  9  9  22 
2000  11  10  4  25 
1996  4  5  10  19 
1992  2  6  7  15 

…     
1928  6  9  4  19 

…     
1900  1  2  3  6 

 
3p 1 In 2008 won het Nederlandse team in totaal 16 medailles.  

 Bereken hoeveel procent daarvan een gouden medaille was. Schrijf je 
berekening op.  

 
3p 2 Het Nederlandse team behaalde in het jaar 2000 veel meer medailles dan 

tijdens vroegere Olympische Spelen. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat het 
aantal onderdelen waarop een medaille behaald kan worden flink is gestegen. 
In 1900 waren er 6 medailles op 85 onderdelen. In 2000 waren er 25 medailles 
op 276 onderdelen. 

 Heeft Nederland in verhouding in 2000 beter gepresteerd dan in 1900? Licht 
je antwoord toe. 

 
3p 3 Een journalist wil een ranglijst maken van de resultaten van het Nederlandse 

team bij de Olympische Spelen. Hij doet dit op de volgende manier: voor elke 
gouden medaille geeft hij 15 punten, voor een zilveren medaille 10 punten en 
voor een bronzen 5 punten.  
Zowel in 1928 als in 1996 behaalde het Nederlandse team 19 medailles. 

 Welk jaar staat hoger in de ranglijst van de journalist? Laat zien hoe je aan 
je antwoord komt. 
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Snelwandelen 
 
 
 
In 2006 kwam het wereldrecord snelwandelen op 
de 50 km op naam van de Australiër  
Nathan Deakes.  
Hij legde de 50 km af in 3 uur 35 minuten en 
47 seconden. 
 

 
Ook vrouwen doen aan snelwandelen. Onderstaande formule geeft het verband 
tussen de beenlengte en de maximale snelheid die een vrouw bij snelwandelen 
kan bereiken: 
 
 maximale snelheid = (9,8 )beenlengte×   
 
Hierin is maximale snelheid in m/s en beenlengte in meters. 
 

2p 4 Yasmina doet aan snelwandelen. Ze heeft een beenlengte van 0,9 meter. 
 Laat met een berekening zien dat zij volgens de formule een maximale 

snelheid van afgerond 2,97 m/s kan halen.  
 

4p 5 Beenlengtes onder 0,6 m en boven 1,4 m komen niet voor bij vrouwen die aan 
snelwandelen doen.  

 Teken op de uitwerkbijlage de grafiek die bij de formule hoort. Je mag 
daarbij de tabel op de uitwerkbijlage gebruiken.  

 
3p 6 Ook Elvira doet aan snelwandelen. Haar maximale snelheid is 3,2 m/s. 

 Bereken met behulp van de formule de beenlengte van Elvira. Rond het 
antwoord af op hele centimeters. Schrijf de berekening op.  
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Boombank  
 

 
 
Hierboven zie je een boombank die bestaat uit zes gelijke delen waar je op kunt 
zitten. De binnen- en buitenrand van de boombank hebben de vorm van een 
regelmatige zeshoek.  
 

3p 7 Op de uitwerkbijlage staat een tekening van deel 1 van de bank. In die tekening 
zijn ook enkele hulplijnen gestippeld. 

 Teken in die tekening op de uitwerkbijlage de delen 2 en 6 erbij. 
 

2p 8 In de tekening op de uitwerkbijlage staat dat hoek A 60° is. 
 Laat met een berekening zien dat hoek A inderdaad gelijk is aan 60°. 

 
3p 9 In de tekening op de uitwerkbijlage is te zien dat AD = 120 cm, BD = 80 cm en 

DE = 120 cm. 
  Laat zien dat BC gelijk is aan 200 cm. 

 
5p 10 In de tekening op de uitwerkbijlage staat deel 1 van de boombank.  

Daarin is ook de hoogte h aangegeven. 
 Bereken hoeveel cm2 de oppervlakte van deel 1 van de boombank is. 

Schrijf je berekening op.  
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Sierbestrating  
 
 
Hiernaast zie je een foto van een stuk sierbestrating.  
De stenen die hiervoor gebruikt worden heten klinkers. 
De klinkers worden in drietallen naast elkaar gelegd.  
Zo ontstaat telkens een vierkant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vierkanten worden gelegd volgens een bepaald patroon.  
Hieronder zie je de eerste vier figuren uit een reeks.  
Het rangnummer van elke figuur is aangegeven met de letter n.  
De figuur met rangnummer 2 bestaat dus uit 4 vierkanten. 
 

n = 1

klinker

vierkant

n = 2 n = 3 n = 4  
 

2p 11 Hoeveel vierkanten heeft de figuur met rangnummer 6? Laat zien hoe je aan je 
antwoord komt. 
 
Er bestaat een verband tussen het aantal klinkers van een figuur en zijn 
rangnummer n. De formule voor dit verband is:  
 

aantal klinkers = 3 × n2  
 

3p 12 Er zijn 8000 klinkers beschikbaar. Hiermee wordt een zo groot mogelijke figuur 
uit de reeks gemaakt.  

 Bereken het rangnummer van deze figuur. Schrijf je berekening op.  
 

3p 13 Elk vierkant dat bestaat uit 3 klinkers is een vierkant met zijden van 21 cm. Een 
vierkant terras met lengte 525 cm krijgt een sierbestrating volgens bovenstaand 
patroon. 

 Laat met een berekening zien dat hiervoor 1875 klinkers nodig zijn.  
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Er bestaan ook bredere klinkers. Met die brede klinkers krijg je al een vierkant 
door 2 klinkers naast elkaar te leggen.  
Hieronder zie je de eerste drie figuren uit een reeks volgens dit patroon met 
brede klinkers. 
 

n = 1 n = 2 n = 3  
 

2p 14 Geef de formule die hoort bij het verband tussen het aantal klinkers van een 
figuur en zijn rangnummer n volgens dit patroon.  
 
 

Menukaartje 
 
Mica maakt een menukaartje van papier. Ze begint met een cirkel met een straal 
van 10 cm. Daaruit knipt Mica een kwart cirkel, onderdeel 2 op de linkerfoto.  
De kegel maakt ze door onderdeel 1 om te vouwen tot de twee lijnstukjes a en b 
precies tegen elkaar liggen. 
Onderdeel 2 plakt ze op de kegel. Zie de middelste foto. 
 

    
 

3p 15 Bereken hoeveel cm2 de oppervlakte van onderdeel 2 is. Schrijf je berekening op 
en rond af op een geheel getal. 
 

3p 16 De hele onderrand van de kegel wordt versierd met band. Zie de rechterfoto. 
 Laat met een berekening zien dat de lengte van de onderrand  

afgerond 47,1 cm is.  
 

2p 17 Mica wil onder de kegel een cirkel plakken van karton. Deze cirkel moet even 
groot worden als het grondvlak van de kegel. 

 Bereken hoe groot de diameter van deze cirkel moet worden. Geef je 
antwoord in hele cm. Schrijf je berekening op. 
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Taxitarieven 
 

 
 
De prijs van een taxirit wordt bepaald door een instaptarief en een 
kilometertarief. Een rit tot twee kilometer kost alleen het instaptarief. Is de rit 
langer dan twee kilometer, dan komt er nog een bedrag bij voor elke extra 
kilometer.  
 
De tarieven van taxibedrijf Pentax voor een personentaxi en een taxibusje staan 
in de tabel hieronder.  
 

soort vervoer 
instaptarief 

inclusief eerste 2 km 
kilometertarief voor elke 

extra km 

personentaxi  
(maximaal 4 personen) 

€   6,00 € 2,00 

taxibusje   
(maximaal 8 personen) 

€ 12,25 € 2,50 

 
3p 18 Johan en Marije stappen bij het station in een personentaxi voor een rit van 

5 kilometer naar een museum. Johan en Marije delen de kosten van de taxirit. 
 Laat met een berekening zien dat Johan € 6,00 moet betalen. 

 
3p 19 In het museum komen Johan en Marije drie vrienden tegen. Ze besluiten om 

voor de terugrit naar het station gezamenlijk een taxibusje te nemen en de 
kosten te delen. 

 Bereken hoeveel euro Johan minder hoeft te betalen op de terugrit dan op 
de heenrit. Schrijf je berekening op. 
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Het taxibedrijf heeft een dagtarief en een nachttarief.  
In de tabel hieronder staan deze tarieven voor personentaxi’s. 
 

      
instaptarief 

inclusief eerste 2 km 
kilometertarief voor elke 

extra km 

dagtarief        (6-20 uur) € 6,00 € 2,00 

nachttarief     (20-6 uur) € 7,00 € 1,75 

 
Op de uitwerkbijlage is de grafiek voor het nachttarief getekend.  
 

3p 20 Bepaal vanaf hoeveel hele kilometers een taxirit volgens het nachttarief bij 
Pentax meer dan € 25,00 kost. Laat zien hoe je aan je antwoord komt. Je mag 
de grafiek op de uitwerkbijlage gebruiken. 
 

4p 21 Bij welk aantal kilometers kost een taxirit volgens het dagtarief en het nachttarief 
hetzelfde? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. Je mag de grafiek op de 
uitwerkbijlage gebruiken. 
 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Vliegen als een vogel 
 
In de Franse plaats La Bresse is een spectaculaire kabelbaan aangelegd. 
Tussen de punten A en B is een 1300 meter lange staalkabel gespannen. Het 
hoogteverschil is 180 meter. Zie de schets hieronder. 
Liggend in een soort hangmat kun je dan met grote snelheid van B naar A langs 
de kabel afdalen. Zie de foto hieronder. 
 

A

B

C

180 m

1300 m

     
 

3p 22 Bereken hoeveel meter AC is. Schrijf je berekening op en rond af op een geheel 
getal. 
 

3p 23 Bereken hoeveel graden hoek A is. Schrijf je berekening op. 
 

4p 24 In een reclamefolder wordt aangegeven dat bij deze afdaling de gemiddelde 
snelheid 100 kilometer per uur is. 

 Bereken hoeveel seconden de afdaling duurt. Schrijf je berekening op. 
 

3p 25 Het is ook mogelijk om met een kleine parachute aan de voeten deze kabelbaan 
af te gaan. De afdaling duurt dan 115 seconden. 

 Bereken de gemiddelde snelheid in kilometer per uur die dan bereikt wordt. 
Schrijf je berekening op en rond af op een geheel getal. 

 
 
 

einde  KB-0153-a-11-1-o* 
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wiskunde CSE KB 2011-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

Snelwandelen 
 

 5  
beenlengte in 
meters 

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 

maximale 
snelheid in m/s 

   2,97      

 
 
 

0,6

2

3

4

0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
beenlengte (in meters)

maximale snelheid
(in m/s)

 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Boombank  
 

7 en 8   
 

 

deel 1

A

60

 
 
 
 

 9 De maten zijn in cm. 
 

 

A

B C

ED

80

120

120

60

 
 
 
 
 

 10 De maten zijn in cm. 
 

 B C

ED

h h80

120
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Taxitarieven 
 

20 en 21  
 

afstand
(in km)

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

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44kosten
taxirit

(in euro s)

 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

KB-0153-a-11-1-u* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 

 KB-0153-a-11-1-c 1 lees verder ►►►
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

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

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

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

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

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

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

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

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 75 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één scorepunt 

afgetrokken tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag 
kan worden gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Vraag Antwoord Scores

Olympische medailles  
 

 1 maximumscore 3 
• Er zijn 7 gouden medailles in 2008 1 

• 7
16

 × 100 1 

• Dit is 44(%) (of 43,8(%) of 43,75(%)) 1 
 

 2 maximumscore 3 
• In 2000 behaalde Nederland op ongeveer 1 op de 11 onderdelen  

een medaille 1 
• In 1900 behaalde Nederland op ongeveer 1 op de 14 onderdelen  

een medaille 1 
• In 2000 heeft Nederland in verhouding beter gepresteerd dan in 1900 1 
 
of 
 
• In 2000 behaalde Nederland bij ongeveer 9% van de onderdelen  

een medaille 1 
• In 1900 behaalde Nederland bij ongeveer 7% van de onderdelen  

een medaille 1 
• In 2000 heeft Nederland in verhouding beter gepresteerd dan in 1900 1 
 

 3 maximumscore 3 
• Bij 1928 hoort een puntentotaal van (6 × 15 + 9 × 10 + 4 × 5 =) 200 1 
• Bij 1996 hoort een puntentotaal van (4 × 15 + 5 × 10 + 10 × 5 =) 160 1 
• Dus 1928 komt hoger in de ranglijst dan 1996 1 
 
of 
 
• In 1928 zijn meer gouden en zilveren medailles behaald dan in 1996  1 
• Deze wegen zwaarder dan bronzen medailles 1 
• Dus 1928 komt hoger in de ranglijst dan 1996 1 
 
 

Snelwandelen 
 

 4 maximumscore 2 
• maximale snelheid = (9,8 0,9)×  1 
• Dit is 2,969… (dus afgerond 2,97) (m/s) 1 
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 5 maximumscore 4 
 

beenlengte 
in meters 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 

maximale 
snelheid in 
m/s 

2,42 2,62 2,8 2,97 3,13 3,28 3,43 3,57 3,70 

 

0,6

2

3

4

0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
beenlengte (in meters)

maximale snelheid
(in m/s)

 
 
• Begin- en eindpunt en nog minstens 2 tussenliggende punten tekenen 3 
• Een vloeiende kromme door de punten tekenen 1 
 
Opmerkingen 
Voor ieder fout getekend punt 1 scorepunt aftrekken tot een maximum van 
3 scorepunten. 
Als een rechte lijn door de punten is getekend, voor deze vraag hoogstens 
2 scorepunten toekennen. 
 

Pagina: 430Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 

Vraag Antwoord Scores

KB-0153-a-11-1-c 6 lees verder ►►►

 6 maximumscore 3 
• Bij beenlengte 1,04 geeft de formule als uitkomst 3,1924… 1 
• Bij beenlengte 1,05 geeft de formule als uitkomst 3,2078… 1 
• Het antwoord: 1,04 m of 104 (cm) 1 
 
Opmerking 
Wanneer de beenlengte met inklemmen is gevonden, kan in plaats van 
104 cm een van de waarden 102, 103, 105, 106 of 107 als antwoord 
worden gegeven. Hiervoor dan geen scorepunten in mindering brengen. 
 
of 
 
• 3,2 = (9,8 )beenlengte×  1 

• 
23,2

9,8
beenlengte =  1 

• Het antwoord: 1,04 m of 104 (cm) 1 
 
 

Boombank  
 

 7 maximumscore 3 
• Bij A nog twee keer zo’n zelfde hoek tekenen 1 
• Tekenen van de twee korte zijden van de trapezia 1 
• Tekenen van de twee lange zijden van de trapezia 1 
 

deel 1

deel 2 de
el

 6

 
 

 8 maximumscore 2 
• De hele hoek A in de zeshoek is 360(°)  1 
• 360 : 6 = 60(°) 1 
 
of 
 
• Met drie delen heb je een halve boombank, dus drie hoeken bij A  

vormen samen een gestrekte hoek, dus 180(°)  1 
• 180 : 3 = 60(°) 1 
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 9 maximumscore 3 
• De zijden AB en AC zijn even lang (de boombank is een regelmatige 

zeshoek) 1 
• Driehoek ABC is dus een gelijkzijdige driehoek 1 
• Dus BC = AB = 120 + 80 = 200 (cm) 1 
 
of 
 
• Driehoek ABC is gelijkvormig met driehoek ADE 1 

• De zijden van driehoek ABC zijn 200
120

 keer zo groot als de zijden van 

driehoek ADE 1 

• Dus BC = 200
120

 × 120 = 200 (cm) 1 

of 
 
• In driehoek ABM is hoek A gelijk aan 30° (met M het midden  

van BC) 1 

• sin 30° = 
200
BM  1 

• Dus BC = 2 × BM = 2 × 200 × sin 30° = 200 (cm) 1 
 

 10 maximumscore 5   
• De stelling van Pythagoras: h2 + 402 = 802 1 
• Hoogte h is 69,28… (cm) 1 
• De oppervlakte van één driehoek is ( 1

2  × 40 × 69,28… =) 
1385,64…(cm2) 1 

• De oppervlakte van de rechthoek is (120 × 69,28… =) 8313,84…(cm2)  1 
• De oppervlakte van deel 1 is (2 × 1385,64… + 8313,84… =)  

11 085 (cm2) (of 11 085,1 (cm2)) 1 
 
Opmerking 
Wanneer met de afgeronde hoogte h = 69,3 is doorgerekend, komt er als 
antwoord 11 088 (cm2). Hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Sierbestrating 
 

 11 maximumscore 2 
• Er zijn 6 × 6 vierkanten bij n = 6 1 
• Dit zijn 36 vierkanten 1 
  

 12 maximumscore 3 
• Als n = 51, dan zijn er 7803 klinkers nodig 1 
• Als n = 52, dan zijn er 8112 klinkers nodig 1 
• Dus n = 51 1 
 
of 
 
• Er moet gelden dat 3 × n2 = 8000 1 
• Dus n2 = (8000 : 3 =) 2666,6… 1 
• Dus n = 2666,6...  = 51,6… , dus n = 51 1 
 

 13 maximumscore 3 
• Er kunnen in de lengte 525 : 21 vierkanten liggen 1 
• Dit zijn 25 vierkanten, dus n = 25 1 
• Het aantal klinkers is dus 3 × 252 = 1875 1 
 

 14 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste formule: 
aantal klinkers = 2 × n2 

 
• De factor 2 1 
• De gehele formule 1 
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Menukaartje 
 

 15 maximumscore 3 
• De oppervlakte van de cirkel is π × 102  = 314,1… (cm2) 1 
• De oppervlakte van onderdeel 2 is 314,1… : 4 (cm2) 1 
• Dit is 79 (cm2) 1 
 

 16 maximumscore 3   
• De omtrek van de cirkel is π × 20 (cm) 1 
• Dit is 62,83… (cm) 1 
• De lengte van de onderrand is 3

4  × 62,83… = 47,12… (cm) (en dit is 
afgerond 47,1 cm) 1 

 
 17 maximumscore 2  

• Voor de diameter van de cirkel geldt dat 47,1 = π × diameter 1 
• De diameter is (47,1 : π =) 14,9… en dat is afgerond 15 (cm) 1 
 
Opmerkingen 
Wanneer met de niet-afgeronde waarde van de vorige vraag is 
doorgerekend, komt er als antwoord precies 15 (cm). 
Het antwoord 15 kan ook gevonden zijn door 3

4  van de oorspronkelijke 

diameter te nemen. 
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Taxitarieven  
 

 18 maximumscore 3 
• De 3 extra kilometers kosten (3 × 2,00 =) (€) 6,00 1 
• De totaalprijs is (6,00 + 6,00 =) (€) 12,00 1 
• Johan betaalt dus (12,00 : 2 =) (€) 6,00  1 
 

 19 maximumscore 3 
• De terugrit kost (12,25 + 3 × 2,50 =) (€) 19,75 1 
• Dit is per persoon (19,75 : 5 =) (€) 3,95 1 
• Johan betaalt (6,00 − 3,95 =) (€) 2,05 minder 1 
 

 20 maximumscore 3 
• Bij 12 km is de ritprijs (€) 24,50 1 
• Bij 13 km is de ritprijs (€) 26,25 1 
• Dus vanaf 13 km kost een taxirit meer dan 25 euro  1 
 

of 
 
• Een horizontale lijn trekken bij 25 euro 1 
• Dus vanaf 13 km kost een taxirit meer dan 25 euro  2 

 
of 
 
• Meer dan 25 − 7 = 18 euro voor de extra km 1 
• 18 euro is 18 : 1,75 = 10,2… extra km, dus minstens 11 extra km   1 
• Met de 2 km van het instaptarief erbij is het dus minstens 13 (km)  1 
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 21 maximumscore 4 
• Het tekenen van minstens twee juiste punten van de grafiek van het 

dagtarief (bijvoorbeeld (2, 6) en (18, 38)) 1 
• Het trekken van een rechte lijn door deze punten 1 
 
kosten taxirit

(in euro s)

afstand
(in km)

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

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

 
 
• Het aflezen van het snijpunt van de twee grafieken 1 
• Controleren dat bij 6 km de ritprijs bij het dagtarief 14 euro is en bij het 

nachttarief ook  1 
 
of 
 
• Bij een aantal afstanden de ritprijzen berekenen volgens het dagtarief 

en het nachttarief 1 
• Bij 6 km is de ritprijs bij het dagtarief 6 + 4 × 2 = 14 (euro) 1 
• Bij 6 km is de ritprijs bij het nachttarief 7 + 4 × 1,75 = 14 (euro) 1 
• Dus bij 6 km is de ritprijs bij het dag- en nachttarief gelijk  1 
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Vliegen als een vogel   
 

 22 maximumscore 3 
• AC2 + 1802 = 13002 1 
• AC2 = 1 657 600 1 
• Dus AC = 1287 (meter)  1 
 

 23 maximumscore 3 

• sin hoek A = 180
1300

 2 

• Hoek A is 8(°) 1 
 
of 

• tan hoek A = 180
1287

 2 

• Hoek A is 8(°) 1 
 

 24 maximumscore 4 
• Een uur heeft 3600 seconden 1 
• De tabel:  
 

 2 afstand in km 100 1 1,3 
tijd 3600 36 … 

 

• De afdaling duurt 46,8 (of 47) (seconden) 1 
 
of 
 
• 100 km per uur is gelijk aan 100 000 meter in 3600 seconden 1 
• De snelheid is (100 000 : 3600 =) 27,7… (m/s) 1 
• 1300 : 27,7… 1 
• De afdaling duurt 46,8 (of 47) (seconden) 1 
 

 25 maximumscore 3 
• De snelheid is 1300 : 115 (m/s) 1 
• Dat is 11,3… (m/s) 1 
• In één uur wordt (3600 × 11,3… =) 40 696 meter afgelegd, dus de 

snelheid is 41 (km/u) 1 
 
of 
 
• De tabel: 
 

 2 afstand in km 1,3 0,01… 40,69…
tijd 115 1 3600 

 

• Het antwoord: 41 (km/u) 1 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 

einde  KB-0153-a-11-1-c* 
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 KB-0153-a-11-2-o  

Examen VMBO-KB 

2011 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel = π × diameter 

 

oppervlakte cirkel = π × straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud bol = 4
3  × π × straal 3 
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Slagharen  
 
Een fabrikant van practicummateriaal voor natuurkunde heeft in 2009 als 
reclame onderstaande ansichtkaart verstuurd aan alle scholen in Nederland. 
 

y = -0,1x2 + 2x + 14,9

xO

y

 
 
Op de uitwerkbijlage staat de grafiek die hoort bij dit gedeelte van de achtbaan 
volgens de formule 
 
 H = -0,1a2 + 2a +14,9 
 
Hierin is H de hoogte in meter en a de horizontale afstand in meter. 
 
De vragen gaan over de grafiek op de uitwerkbijlage. 
 

1p 1 Toon met een berekening aan dat bij een horizontale afstand van 0 meter de 
hoogte van de achtbaan 14,9 meter is. 
 

3p 2 Bereken in één decimaal de hoogte in meter van het hoogste punt van dit deel 
van de achtbaan. Schrijf je berekening op. 
 

2p 3 Leg uit hoe het komt dat de grafiek op de bijlage een andere vorm heeft dan de 
grafiek op de kaart, terwijl het over dezelfde formule gaat. 
 

4p 4 De topsnelheid in de achtbaan is 77 km/h. De hele achtbaan heeft een lengte 
van 583 meter. Een rit duurt 1 minuut en 42 seconden. 

 Bereken hoe groot het verschil is tussen de gemiddelde snelheid en de 
topsnelheid. Schrijf je berekening op. 

 

Pagina: 441Voor 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).



 KB-0153-a-11-2-o 4 lees verder ►►►

Houtkachel 
 
Het vermogen van een houtkachel is de 
hoeveelheid warmte die de kachel kan  
produceren. Dit vermogen wordt aangegeven  
in kilowatt (kW). 
Er is een verband tussen het benodigde  
vermogen van een houtkachel en de inhoud  
van de te verwarmen ruimte. Ook hangt het 
benodigde vermogen af van de isolatie van de 
ruimte. Op de uitwerkbijlage zijn in een 
assenstelsel drie grafieken getekend die dit 
verband weergeven. 
 

2p 5 De familie van Dam heeft een redelijk geïsoleerd huis. Hun woonkamer heeft 
een inhoud van 100 m3. Zij hebben een houtkachel waarvan het vermogen goed 
bij de inhoud van de kamer past. 

 Lees uit de grafiek af hoeveel kW vermogen deze houtkachel heeft. Laat in 
de grafiek op de uitwerkbijlage zien hoe je aan je antwoord komt. 

 
De buren van de familie van Dam wonen in een oud huis. De woonkamer van dit 
huis heeft de vorm van een prisma. Hieronder staat een tekening van deze 
woonkamer. 
 

2,50 m

4,10 m

5,50 m

4,60 m

 
 

5p 6 Laat met een berekening zien dat de inhoud van deze kamer afgerond 80 m3 is. 
 

3p 7 In deze niet geïsoleerde kamer met een inhoud van 80 m3 staat een houtkachel 
die, wat betreft vermogen, goed bij deze kamer past. Deze kamer wil men groter 
maken en daarna goed isoleren. Men wil dezelfde houtkachel behouden. 

 Met hoeveel m3 kan de inhoud van de kamer maximaal worden vergroot 
zonder dat het vermogen van de houtkachel hoeft te veranderen? Gebruik de 
grafieken op de uitwerkbijlage en laat zien hoe je aan je antwoord komt. 

 
3p 8 Bij de grafiek van “niet geïsoleerde ruimte” op de uitwerkbijlage hoort een lineair 

verband. 
 Geef een formule die bij dit verband hoort.
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Valse euro’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de tabel hieronder kun je aflezen hoe de aantallen in beslag genomen 
vervalsingen in het jaar 2006 zijn verdeeld over de verschillende biljetten in 
Nederland en Europa. 
 

  € 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 
Nederland 1% 1% 20% 62% 11% 2% 3% 
Europa 1% 4% 44% 36% 12% 2% 1%  

 
In 2006 zijn er in Nederland 20 745 valse eurobiljetten in beslag genomen. 
 

2p 9 Bereken hoeveel valse biljetten van € 50 er in 2006 in Nederland in beslag zijn 
genomen. Laat zien hoe je het berekend hebt. 
 
In totaal werden in 2006 in heel Europa 565 100 valse eurobiljetten in beslag 
genomen. Dat is minder dan in 2005 toen 579 000 valse eurobiljetten in beslag 
werden genomen.  
 

3p 10 Bereken met hoeveel procent het aantal in heel Europa in beslag genomen 
valse eurobiljetten in 2006 is gedaald in vergelijking met 2005. Schrijf je 
berekening op. 
 

2p 11 Thomas denkt dat de tabel niet kan kloppen. Hij zegt: ”In de tabel staat dat er in 
2006 in Nederland meer biljetten van € 50 in beslag zijn genomen dan in heel 
Europa, en dat is natuurlijk onmogelijk.” 

 Leg uit of Thomas gelijk heeft. 
 

3p 12 Er zijn in 2006 in heel Europa 565 100 valse eurobiljetten in beslag genomen, 
dat is een groot bedrag. 

 Bereken voor hoeveel euro aan € 20 en € 50 biljetten er totaal in 2006 in 
heel Europa in beslag is genomen. Schrijf je berekening op. 

 
3p 13 In totaal werden er in 2006 in heel Europa 565 100 valse eurobiljetten in beslag 

genomen. Toch is dit slechts een heel klein percentage van het totale aantal van 
11,4 miljard eurobiljetten dat in 2006 in Europa in omloop was. 

 Bereken in drie decimalen hoeveel procent dit was. 
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Mexicaanse griep 
 
Op 26 april 2009 werd er in Mexico een nieuw griepvirus ontdekt. Er werden op  
die dag wereldwijd 38 patiënten geteld met deze Mexicaanse griep. In de 
maanden daarna nam het aantal aan deze griep lijdende patiënten vrijwel 
exponentieel toe. Zie onderstaande figuur. 
 

april mei juni

datum

griep-
gevallen

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11

 
 

2p 14 Lees uit de grafiek af hoeveel dagen na de ontdekking van deze griep op 
26 april er wereldwijd al ongeveer 5000 grieppatiënten waren. 
 
Met de gegevens over het aantal patiënten van de griep werd een formule 
opgesteld om het aantal grieppatiënten na 26 april te kunnen schatten. 
 
 A = 38 × 1,198t 
 
Hierin is A het aantal grieppatiënten wereldwijd en t het aantal dagen na  
26 april 2009. 
 

2p 15 Met hoeveel procent nam het aantal grieppatiënten wereldwijd volgens de 
formule per dag toe? 
 

2p 16 Bereken het aantal grieppatiënten dat er volgens de formule wereldwijd zou zijn 
op 1 mei 2009. Schrijf je berekening op. 
 

3p 17 Bereken hoeveel dagen na 26 april er volgens de formule voor het eerst meer 
dan 15 000 grieppatiënten waren. Schrijf je berekening op. 
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Bestekbak 
 
De bestekbak hieronder heeft de vorm van een cilinder en is gemaakt van 
metaal. 
De cilindermantel en de bodem worden apart uit metalen platen gesneden. 
Daarna maakt men er gaten in voor het uitlekken van het bestek. Vervolgens 
worden mantel en bodem aan elkaar gelast. 
 

   
 Bestekbak De bodem 
 
De diameter van het grondvlak is 12 cm en de cilinder is 13 cm hoog. 
We verwaarlozen in deze opgave de dikte van het metaal. 
 

3p 18 De bodem met een diameter van 12 cm wordt uit een plaat metaal van 49 cm 
breed gesneden. 

 Bereken hoe lang de metalen plaat minimaal moet zijn om 24 bodems uit de 
plaat te kunnen snijden. Schrijf je berekening op. 

 
4p 19 De cilindermantels worden uit een plaat metaal met een breedte van 39 cm en 

een lengte van 190 cm gesneden. 
 Bereken hoeveel cilindermantels er maximaal uit deze plaat kunnen worden 

gesneden. Schrijf je berekening op. 
 

3p 20 De bestekbak wordt in de afwasmachine gebruikt. Om ervoor te zorgen dat het 
water snel wegloopt, worden er in de bodem gaten gemaakt met een 
oppervlakte van 0,5 cm2. 

 Bereken de diameter van de boor die nodig is om deze gaten te maken. 
Schrijf je berekening op en geef je antwoord in een decimaal. 

 
3p 21 Een mes dat in de bestekbak staat, steekt voor 1

3 deel 
buiten de bestekbak uit. In de tekening is dat schematisch 
weergegeven. 

 Bereken hoe lang dit mes is. Schrijf je berekening op. 
 

12 cm

13 cm

1_
3
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Stadion  
 
In een stadion wordt het kijkplezier naar wedstrijden voor een groot deel 
bepaald door het feit of men een onbelemmerd uitzicht op het veld heeft. Ook de 
afstand tot het veld en de helling van de tribunes zijn hierbij belangrijk. Bij de 
bouw van een stadion wordt hier dan ook rekening mee gehouden. 
 

 
 

3p 22 De maximale kijkafstand om het rugnummer van een speler te kunnen zien is 
ongeveer 140 meter. 

Jan zit op 28 m hoogte op de bovenste rij van de tribune precies achter een 
doel. De zitplaats van Jan is in de tekening aangegeven met de letter A. Het 
doel aan de overkant van het veld is aangegeven met een C.  
 

28 m

135 m

A

B C
 

 
 Laat met een berekening zien of Jan het rugnummer van een speler in het 

doel aan de overkant van het veld kan zien. 

3p 23 De tribune waarop Jan zit is gebouwd onder een hoek van 48°. Jan zit op een 
hoogte van 28 m. 
 

A

28 m

B D
48

 

 Bereken de horizontale afstand BD die Jan van het veld verwijderd is. Schrijf 
je berekening op. 
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3p 24 Aad zit op een tribune die onder een andere hoek is gebouwd. Het 
hoogteverschil tussen twee zitrijen is 45 cm en de breedte van elke rij is 62 cm. 
 

45 cm

62 cm

?

 
 

 Bereken hoe groot de hoek is waaronder deze tribune is gebouwd. Schrijf je 
berekening op. 

 
3p 25 Een deel van deze tribune heeft 36 rijen stoeltjes achter elkaar. De afstand 

tussen de middens van twee naast elkaar gelegen stoeltjes is 60 cm. 
De lengte van dat deel van de tribune is 134 m. Op dit deel van de tribune zijn 
12 trappen met een breedte van 1,50 m. 
 

134 m

trap

36 rijen

 
 

 Bereken hoeveel zitplaatsen er op dit deel van de tribune zijn. Schrijf je 
berekening op. 

 

einde  KB-0153-a-11-2-o* 
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wiskunde CSE KB 2011-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

Slagharen 
 

2 en 3  
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 (m)
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H (m)

a  
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Houtkachel 
 

5, 7 en 8  
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vermogen
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inhoud te verwarmen ruimte (m )

Vermogen houtkachel

Legenda:
niet geisoleerde ruimte
redelijk geisoleerde ruimte
goed geisoleerde ruimte  

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

KB-0153-a-11-2-u* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

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

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

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

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

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

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

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

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
3 Vakspecifieke regels 

Voor dit examen kunnen maximaal 70 scorepunten worden behaald. 

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt 1 scorepunt afgetrokken 

tot het maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan 
worden gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Slagharen 

 
 1 maximumscore 1 

• H = -0,1 × 02 + 2 × 0 +14,9 = 14,9 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Het hoogste punt is bij a = 10 (m) 1 
• H = -0,1 × 102 + 2 × 10 +  14,9 1 
• H = 24,9 (m) 1 
 
of 
 
• Het invullen van 9,9 of 10,1 levert een hoogte van 24,899 (m) op 1 
• Het invullen van 10 levert een hoogte van 24,9 (m) op 1 
• Dus het hoogste punt is 24,9 (m) 1 
 

 3 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Op de kaart zijn de stappen op de verticale as groter en daardoor is de 
vorm anders. 
 

 4 maximumscore 4 
• 583 meter in 102 (s) 1 
• Dat is 583 : 102 = 5,715… m/s  1 
• 5,715... m/s is 20,576... km/u 1 
• Het verschil is dus 77 – 20,567… = 56 (km/u) (of 56,4 (km/u)) 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Houtkachel 
 

 5 maximumscore 2 
• In de grafiek aangeven van het gevraagde punt 1 
• Aflezen uit grafiek: 7,5 (kW) 1 
 

 6 maximumscore 5 
• De oppervlakte van de rechthoek in de voorzijde is  

4,10 × 2,50 = 10,25 (m2) 1 
• De hoogte van de driehoek is (4,60 – 2,50) = 2,10 (m) 1 
• De oppervlakte van de driehoek is 0,5 × 4,10 × 2,10 = 4,305 (m2) 1 
• De oppervlakte van de voorzijde is (10,25 + 4,305 =) 14,555 (m2) 1 
• De inhoud is (14,555 × 5,50 =) 80,05... (m3) (dus afgerond 80 (m3)) 1 
 
of 
 
• De inhoud van de balk is 4,10 × 5,50 × 2,50 = 56,375 (m3) 1 
• De hoogte van het prisma is (4,60 – 2,50) = 2,10 (m) 1 
• De oppervlakte van de driehoek is 0,5 × 4,10 × 2,10 = 4,305 (m2) 1 
• De inhoud van het prisma is 4,305 × 5,50 = 23,6775 (m3) 1 
• De inhoud is 56,375 + 23,6775 = 80,05... (m3) (dus afgerond 80 (m3)) 1 
 

 7 maximumscore 3 
• Een niet geïsoleerde ruimte van 80 m3 heeft een kachel nodig met een 

vermogen van 8 kW 1 
• Een kachel met een vermogen van 8 kW hoort bij een goed 

geïsoleerde ruimte van maximaal 160 m3 1 
• De kamer kan met maximaal 80 m3 vergroot worden 1 
 

 8 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste formule is: 
vermogen = 4 + 0,05 × inhoud te verwarmen ruimte 
 
• Het startgetal 4 1 
• Het hellingsgetal 0,05 (of 1

20 ) 1 
• De gehele juiste formule 1 
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Valse euro’s 
 

 9 maximumscore 2 
• 0,62 × 20 745 = 1 
• Dus in 2006 totaal 12 862 biljetten van € 50 1 
 

 10 maximumscore 3 
• 579 000 – 565 100 = 13 900 1 
• 13 900 : 579 000 × 100% = 1 
• De daling is dus 2,4% (of 2%) 1 
 

 11 maximumscore 2 
• Het zijn percentages van twee verschillende getallen 1 
• Thomas heeft dus geen gelijk 1 
 

 12 maximumscore 3 
• 0,44 × 565 100 × 20 = 4 972 880 1 
• 0,36 × 565 100 × 50 = 10 171 800 1 
• Opgeteld totaal € 15 144 680,- 1 
 

 13 maximumscore 3 
• 11,4 miljard = 11 400 000 000 (of 11,4 × 109) 1 
• 565 100 : (11,4 × 109) × 100% = 1 
• 0,005 % 1 
 
 

Mexicaanse griep 
 

 14 maximumscore 2 
• Aflezen in de tekening bij 11 mei 1 
• Na 15 dagen 1 
 

 15 maximumscore 2 
19,8(%) (of 20(%)) 
 

 16 maximumscore 2 
• Het invullen van t = 5 in de formule 1 
• Dit geeft A = 93,770…, dus 94 grieppatiënten 1 
 

 17 maximumscore 3 
• 38 × 1,19833 = 14 752 1 
• 38 × 1,19834 = 17 673 1 
• Dus 34 dagen na 26 april  1 
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Bestekbak 
 

 18 maximumscore 3 
• Er passen 4 bodems naast elkaar 1 
• Er moeten 6 rijen van 4 op de plaat passen 1 
• De lengte moet minimaal 6 × 12 = 72 cm zijn 1 
 

 19 maximumscore 4 
• De omtrek van de bak is π  × 12 = 37,699… (cm) 1 
• Er passen 190 : 37,699... = 5 mantels in de lengte 1 
• Er passen 39 : 13 = 3 mantels in de breedte 1 
• Er kunen 3 × 5 = 15 cilindermantels uit de plaat worden gesneden 1 
 

 20 maximumscore 3 
• De straal van een gaatje is 0,5 : π  = 0,398... (cm) 1 
• De diameter van een gaatje is 0,398... × 2 = 0,797... (cm) 1 
• De diameter van de boor is 0,8 cm 1 
 
Opmerking 
Wanneer de eenheid fout is of is vergeten, hiervoor 1 scorepunt in 
mindering brengen. 
 

 21 maximumscore 3 
• De lengte van de diagonaal is +2 212 13  = 17,69… 2 
• De lengte van het mes is 1,5 × 17,69... = 26,5 cm (of 27 cm) 1 
 
of 
 
• De lengte van de diagonaal is +2 212 13  = 18 2 
• Dat is 2

3 deel. 1
3 deel is dus 9. De lengte is 18 + 9 = 27 cm 1 
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Stadion  
 

 22 maximumscore 3 
• AC2 = 1352 + 282 = 19 009 1 
• AC = 19 009  1 
• De afstand is 137,87... m dus hij kan het rugnummer wel zien 1 
 

 23 maximumscore 3 

• tan 48° = 
BD
28  2 

• BD = 28
tan48°

 = 25,2 m (of 25 m) 1 

 
 24 maximumscore 3 

• tan hoek = 45
62

 2 

• De hoek is 36° 1 
 

 25 maximumscore 3 
• De lengte van de tribune is 134 – 12 × 1,50 = 116 meter 1 
• Per rij zijn er 116 : 0,60 = 193 zitplaatsen 1 
• De tribune heeft 36 × 193 = 6948 zitplaatsen 1 
 

 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito. 
 
 

einde  KB-0153-a-11-2-c* 
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 KB-0153-a-10-1-o  

Examen VMBO-KB 

2010 
 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
vrijdag 21 mei

13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel = π × diameter 

 

oppervlakte cirkel = π × straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud bol = 4
3  × π × straal 3 
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Pitabrood 
 
Op zondag 12 december 2004 werd in Eindhoven het grootste pitabrood ter 
wereld gebakken. 
 

  
 

2p 1 Voor het bakken werd een ronde bakplaat met een diameter van 6 meter 
gebruikt. 

 Laat met een berekening zien dat de oppervlakte van de bakplaat afgerond 
28,3 m2 is. 

 
3p 2 De bakplaat werd verwarmd door zes branders. Deze branders zijn gelijkmatig 

verdeeld onder de bakplaat. Op de uitwerkbijlage staat de bakplaat getekend op 
schaal 1: 50. Bij de punten B1, B2 en B3 zitten branders. 

 Teken op de uitwerkbijlage de plaats van de andere drie branders. Noem ze 
B4, B5 en B6. 

 
2p 3 Voor het maken van pitabrood wordt bloem, water en gist gebruikt.  

Per 48 kg bloem wordt 31 liter water en 2 kg gist gebruikt. 
Er is voor het grootste pitabrood in totaal 4,5 kg gist gebruikt.  

 Bereken hoeveel kilogram bloem er gebruikt is voor het grootste pitabrood. 
Schrijf je berekening op. 

 
4p 4 Toen het pitabrood van 28,3 m2 eenmaal klaar was, werd het in stukken van 

ongeveer 100 cm2 gesneden en belegd.  
Per stuk brood van 100 cm2 werd er 30 gram beleg gebruikt. 

 Bereken hoeveel kilogram beleg er in totaal gebruikt werd. Schrijf je 
berekening op. 
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Queteletindex  
 
De queteletindex QI wordt gebruikt bij medische keuringen in het leger. Het is 
een getal dat wordt afgeleid uit de lengte en het gewicht van de militairen. Het 
geeft een eerste indruk over hun conditie.  
 

 
 
De QI wordt berekend met onderstaande formule: 
 

= 2
gewichtQI
lengte

 

 
Hierin is gewicht in kilogrammen en lengte in meters. 
De QI wordt altijd afgerond op een heel getal. 
 

2p 5 Een soldaat heeft een lengte van 1,78 meter en weegt 70 kg. 
 Laat met een berekening zien dat zijn QI 22 is.  

 
3p 6 Een korporaal is 1,72 meter lang. Zijn arts adviseert hem te streven naar een QI 

van 24. 
 Bereken wat dan zijn gewicht zal moeten zijn. Rond af op hele kilogrammen. 

Schrijf je berekening op. 
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In de tabel hieronder kun je zien welke gewichtsomschrijving bij verschillende 
waarden van de QI hoort. Bij QI =  24 hoort dus de omschrijving “normaal 
gewicht”. 
 

QI gewichtsomschrijving
   0 tot 18  ondergewicht 
 18 tot 25  normaal gewicht 
 25 tot 30  overgewicht 
 30 en hoger  ernstig overgewicht 

 
2p 7 In de figuur hieronder staan vier lijnen. Deze vier lijnen horen bij een QI van 18, 

25, 30 en 40. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage. 
 
 

1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
lengte (m)

gewicht 
(kg)

160
150
140
130
120
110
100

90
80
70
60
50

40

40

30

25

18

 
 

 Kleur in de figuur op de uitwerkbijlage het gedeelte dat hoort bij een normaal 
gewicht.  

 
2p 8 Een luitenant heeft een gewicht van 59 kg en een lengte van 1,86 meter.  

 Welke van de vier gewichtsomschrijvingen hoort bij hem? Laat zien hoe je 
aan je antwoord komt. Je mag daarbij gebruikmaken van de grafiek op de 
uitwerkbijlage. 
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Van Betancuria naar Antigua 
 
Gerrit en Jeannette zijn op vakantie op het eiland Fuerteventura.  
 

LA OLIVA

PTO. DEL ROSARIO

ANTIGUA

TUINEJE

PAJARA

BETANCURIA
F U E R T E V E N T U R A

0 10 20 km

LA PALMA

TENERIFE

CANARISCHE EILANDEN LANZAROTE

FUERTEVENTURA
GRAN CANARIA

EL HIERRO

LA GOMERA

Ligging kaartfragment

0 50 100 km

 
 
Ze willen een wandeling gaan maken van Betancuria naar Antigua.  
Hieronder zie je een kaart van het gebied met daarop de wandelweg van punt B 
naar punt A. Op de kaart staan hoogtelijnen getekend, met daarbij de hoogte in 
meters boven de zeespiegel aangegeven. 
 

A

B
Q

P
400

400
400

400 300

300
500

500

500

500

600

0 1000 m500

Betancuria

Antigua

200

200

 
 

Deze kaart staat ook op de uitwerkbijlage.  
 

2p 9 Punt B ligt op 380 meter hoogte. 
 Hoeveel meter ligt punt A lager dan punt B? Leg je antwoord uit. 
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2p 10 Op het hoogste punt van de wandeling maakt Jeannette bovenstaande foto. 
 Kleur op de kaart op de uitwerkbijlage het gedeelte van de wandelweg waar 

het hoogste punt van de wandeling kan liggen. 
 

3p 11 De 5,5 km lange wandeling duurt 1 uur en 50 minuten. 
 Bereken de gemiddelde snelheid in kilometer per uur. Schrijf je berekening 

op. 
 

3p 12 Hemelsbreed is de afstand van B naar A korter dan 5,5 km. 
 Bereken met behulp van de kaart op de uitwerkbijlage hoeveel kilometer de 

afstand van B naar A hemelsbreed is. Schrijf je berekening op. 
 

4p 13 Het steilste stuk van de wandeling ligt tussen de punten Q en P (zie de kaart op 
de uitwerkbijlage) en is overal even steil. De horizontale afstand is 500 meter 
(zie de tekening hieronder).  
 

500
Q

P

 
 

 Bereken hoeveel graden hellingshoek Q van het steilste stuk van de 
wandeling is. Schrijf je berekening op. 
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Magnetic  
 
In een doos Magnetic zitten magnetische staafjes en metalen knikkers. Met de 
staafjes en knikkers kunnen figuren gemaakt worden. Alle staafjes hebben 
dezelfde lengte en alle knikkers zijn even groot. 
 

 
 

2p 14 Hieronder zie je de eerste drie figuren uit een reeks. Figuur 1 is een ruit, in 
figuur 2 zie je in de onderste rij twee ruiten, in figuur 3 zie je in de onderste rij 
drie ruiten.  
 

 
figuur 1 figuur 2 figuur 3 

 
 Hoeveel knikkers zijn er in totaal nodig voor het maken van figuur 4?   

 
Er bestaat een verband tussen het totaal aantal staafjes van een figuur uit de 
reeks en het figuurnummer n. De formule voor dit verband is: 
 
 totaal aantal staafjes = n2 + 3n   
 

4p 15 Op de uitwerkbijlage is een assenstelsel getekend. 
 Teken in dit assenstelsel de grafiek die bij bovenstaand verband hoort. 

Je mag de tabel gebruiken die boven het assenstelsel staat. 
 

3p 16 Jolien heeft genoeg knikkers, maar slechts 150 staafjes. 
 Laat met een berekening zien wat het figuurnummer is van de grootste 

figuur uit de reeks die Jolien met deze 150 staafjes zou kunnen maken. 
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voor 

3p 17 Met Magnetic kan ook onderstaand ruimtefiguur worden gebouwd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de uitwerkbijlage is een begin gemaakt met het tekenen van een model van 
het vooraanzicht van deze ruimtefiguur. Het midden van een knikker wordt 
voorgesteld door een punt. Het staafje wordt voorgesteld door een lijnstuk van 
5 cm. 

 Teken op de uitwerkbijlage het vooraanzicht op dezelfde manier verder af. 
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Gevelvlag  
 
 
Op de foto hiernaast zie je een aantal 
gevelvlaggen. Door de vorm hangen deze 
vlaggen altijd recht naar beneden; de 
afbeelding erop is dan volledig zichtbaar. 
 
 
 

4p 18 Aan beide zijden van een straat hangen gevelvlaggen. Op de uitwerkbijlage is 
een gevelvlag getekend met een afbeelding zoals je die aan de linkerkant van 
de straat ziet. Aan de rechterkant van de straat hangt dezelfde vlag, maar dan in 
spiegelbeeld.  

 Teken op de uitwerkbijlage in de rechtervlag nauwkeurig het spiegelbeeld 
van de linkervlag. 

 
De gevelvlag wordt gemaakt met een hoek van 30 graden of van 45 graden. 
Er zijn drie modellen. Zie de schetsen hieronder. De maten staan in de 
schetsen. 
 

model 1 model 2 model 3

75

75
68

c

118

30

45

50

50

30

d
150

136

  

 
 

4p 19 Bereken bij model 1 de lengte van c in cm. Rond af op hele centimeters. 
Schrijf je berekening op. 
 

4p 20 Bereken bij model 2 de lengte van d in cm. Rond af op hele centimeters.  
Schrijf je berekening op. 
 

3p 21 De prijs van een vlag hangt af van de oppervlakte van de vlag. 
 Bereken van model 3 de oppervlakte in cm2. Schrijf je berekening op. 
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Onweer 
 

 
 
Als het onweert, zie je eerst de bliksemflits en even later hoor je de donder. De 
donder hoor je pas als het geluid de afstand tussen het onweer en jou heeft 
afgelegd. De snelheid van het geluid is 333 meter per seconde. 
 

3p 22 Laat met een berekening zien dat de snelheid van het geluid afgerond 1199 km 
per uur is.  
 

3p 23 Bij onweer kun je de donder nog horen op 15 km afstand.  
 Bereken hoeveel seconden het duurt voordat het geluid een afstand van 

15 km heeft afgelegd. Schrijf je berekening op. Rond af op een heel getal. 
 

3p 24 Saskia en Dario lopen op het strand en het wordt steeds donkerder. Plotseling 
zien zij een bliksemflits, ongeveer 9 seconden later horen zij de donder.  
Dario wordt bang, maar Saskia stelt hem gerust door te vertellen hoe ver het 
onweer nog verwijderd is. 

 Bereken hoeveel kilometer het onweer van hen verwijderd is. Schrijf je 
berekening op. Rond af op een heel getal. 

 
3p 25 De tijd tussen het zien van de bliksemflits en het horen van de donder wordt de 

tussentijd genoemd. Als je de tussentijd in seconden weet, kun je daarmee de 
afstand tot het onweer in kilometer berekenen. Er is een verband tussen de 
afstand tot het onweer in kilometer en de tussentijd in seconden.  

 Geef een woordformule bij dit verband. 

einde  KB-0153-a-10-1-o* 
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wiskunde CSE KB 2010-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

Pitabrood 
 

 2  
 

 

B1

B3 B2

 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Queteletindex 
 

7 en 8  
 

1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
lengte (m)

gewicht 
(kg)

160
150
140
130
120
110
100

90
80
70
60
50

40

40

30

25

18

 
 
 
 
 

Van Betancuria naar Antigua 
 

10, 12 en 13  
 

 
 

A

B
Q

P
400

400
400

400 300

300500

500
500

500

600

0 1000 m500

Betancuria

Antigua

200

200

Pagina: 470Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 KB-0153-a-10-1-u 3 lees verder ►►►

Magnetic 
 

 15  

 
 

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 1 2 3 4 5 6

n 

totaal
aantal 
staafjes

 

n 1 2 3 4 5 6 

totaal aantal staafjes  10     
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 17  
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Gevelvlag  
 

 18  
 
 
 
 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  KB-0153-a-10-1-u* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

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

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

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

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

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

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

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

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 73 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
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• 1 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Pitabrood 

 
 1 maximumscore 2 

• De straal is (6 : 2 = ) 3 (m) 1 
• Oppervlakte is π × 32 = 28,27…(, dus afgerond 28,3 (m2)) 1 
 

 2 maximumscore 3  
 

B6

B1

B5

B4

B3 B2

 
 
• Tekenen van B4 1 
• Tekenen van B5 1 
• Tekenen van B6 1 
 

 3 maximumscore 2  
 

 Een verhoudingstabel als  
 
• Het antwoord is 108 (kg bloem) 1 

of 

• Er wordt 4,5( ) 2,25
2

=  keer zoveel gist gebruikt 1 

• Dus er wordt (48 2,25 ) 108× =  (kg bloem) gebruikt 1 
 

 4 maximumscore 4  
• 28,3 m2 =  283 000 cm2 1 
• Dit zijn (283 000 : 100 = ) 2830 stukken 1 
• Dit is (2830 × 30 = ) 84 900 gram  1 
• Dit is 84,9 (of 85) (kg) 1 
 
 
 

gist 2 1 4,5 
bloem 48 24 … 

Vraag Antwoord Scores

Pagina: 477Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 

Vraag Antwoord ScoresVraag Antwoord Scores

KB-0153-a-10-1-c.doc 5 lees verder ►►►

Queteletindex  
 

 5 maximumscore 2 

• QI =  2
70

1,78
    1 

• Dit is 22,09…(, dus QI =  22) 1 
 

 6 maximumscore 3 

• 24 =  21,72
gewicht   1 

• gewicht =  24 × 1,722 1 
• gewicht =  71 (kg) 1 
 
Opmerking 
Als met inklemmen het antwoord 70 (kg) of 72 (kg) is gevonden, hiervoor 
geen scorepunten aftrekken. 
 

 7 maximumscore 2 
Kleuren van het juiste gebied 
 

1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
lengte (m)

gewicht 
(kg)

160
150
140
130
120
110
100

90
80
70
60
50

40

40

30

25

18

 
 
Opmerking 
Het antwoord is goed of fout. 
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 8 maximumscore 2 
• Het punt dat bij de luitenant hoort, aangeven in de grafiek 1 
 

1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
lengte (m)

gewicht 
(kg)

160
150
140
130
120
110
100

90
80
70
60
50

40

luitenant

 
• Hij heeft ondergewicht 1 

of 

• De QI van de luitenant is 17 1 
• Hij heeft ondergewicht 1 
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• 1 

Van Betancuria naar Antigua 
 

 9 maximumscore 2 
• A ligt op een hoogte van 200 (meter)  1 
• A ligt (380 − 200 = ) 180 (meter) lager dan B 1 
 

 10 maximumscore 2 
Het deel van de wandelweg tussen de twee hoogtelijnen van 500 meter is 
gekleurd 
 
Opmerking 
Als een kandidaat het hele gebied tussen de twee hoogtelijnen van 
500 meter gekleurd heeft, hiervoor maximaal 1 scorepunt toekennen. 
 

 11 maximumscore 3 
• 1 uur en 50 minuten komt overeen met 110 minuten 1 
 

tijd in minuten 110 1 60 

afstand in km 5,5 0,05 … 
 

• De snelheid is 3 (km/uur) 1 
 

 12 maximumscore 3 
• De afstand op de kaart is (gemeten) 10 cm 1 
• 10 cm komt overeen met 5000 meter 1 
• Dit is 5 km 1 
 
Opmerking 
De gemeten lengte mag 1 mm afwijken. 
 

 13 maximumscore 4 
• De verticale afstand tussen Q en P is 100 meter 1 

• tan hoek Q =  100
500

 ( =  0,2) 2 

• Hoek Q is 11(°) (of 11,3(°)) 1 
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Magnetic 
 

 14 maximumscore 2  
19 (knikkers) 
 

 15 maximumscore 4 
 

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 1 2 3 4 5 6

n 

totaal
aantal 
staafjes

 
 
De zes punten met coördinaten (1, 4), (2, 10), (3, 18), (4, 28), (5, 40) en  
(6, 54) zijn juist getekend 
 
Opmerkingen 
Voor elk verkeerd getekend punt 1 scorepunt aftrekken. 
Als door de punten een vloeiende lijn is getekend, hiervoor geen 
scorepunten aftrekken. 
 

 16 maximumscore 3 
• Voor n =  10 zijn 130 staafjes nodig  1 
• Voor n =  11 zijn 154 staafjes nodig 1 
• Met 150 staafjes kan als grootste figuur nummer 10 gemaakt worden 1 
 

 17 maximumscore 3 
• Tekenen van de staafjes in de onderste helft van het aanzicht 1 
• Tekenen van de twee ontbrekende punten 1 
• Tekenen van de overige vijf staafjes  1 
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Gevelvlag 
 

 18 maximumscore 4 
• Juiste hoogte van de drie punten van de driehoek  1 
• Juiste afstand van de driehoek tot de linkerkant van de vlag (1 cm) 1 
• Juiste hoogte van de horizontale poten van de letter Z 1 
• Spiegelbeeld verder juist getekend 1 
 

 19 maximumscore 4 
• De overstaande rechthoekszijde is (136 − 68 = ) 68 1 
• Met Pythagoras geldt dat = +2 2 2118 68c  1 
• =2 18 548c   1 
• c =  136 (cm)  1 

of 

• cos 30° =  118
c

 2 

• c =  136,25…  1 
• Het antwoord: 136 (cm) 1 

of 

• De overstaande rechthoekszijde is (136 − 68 = ) 68 1 

• sin 30° =  68
c

  2 

• c =  136 (cm)  1 
 

 20 maximumscore 4 

• tan 30° =  overstaande zijde
50

 2 

• De overstaande zijde is 29 (cm) 1 
• d = (29 + 50 = ) 79 (cm) 1 
 

 21 maximumscore 3 
• De oppervlakte van het vierkant is (75 × 75 = ) 5625 (cm2) 1 
• De oppervlakte van de driehoek is (0,5 × 75 × 75 = ) 2812,5 (cm2) 1 
• De oppervlakte van de vlag: (5625 + 2812,5 = ) 8437,5 (of 8438) (cm2) 1 
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KB-0153-a-10-1-c.doc 10 lees verder ►►►

•  

 2 

Onweer 
 

 22 maximumscore 3 
• 333 meter =  0,333 (km) 1 
• 1 uur =  (60 × 60 = ) 3600 (seconden) 1 
• 3600 × 0,333 =  1198,8 (km/uur) (en dat is afgerond 1199) 1 
 

 23 maximumscore 3 
 
 Een verhoudingstabel als 
 

 
 
 
 

 

• Het antwoord: 45 (seconden) 1 

of 

• 15 km is 15 000 meter 1 
• Het duurt 15 000 : 333 (seconden) 1 
• Het antwoord: 45 (seconden) 1 
 

 24 maximumscore 3 
• In 1 seconde 333 meter, dus in 9 seconden 2997 meter  2 
• Dit is 3 km 1 
 

 25 maximumscore 3 
• Gebruiken van de factor 0,333 of 3 1 
• Een correcte woordformule, bijvoorbeeld  

afstand =  0,333 tussentijd×  of 3tussentijd afstand= ×    2 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 
 

m 333 1 15 000 
sec 1 0,003… 45,04… 

km 1199 1 15 
sec 3600 3,0025… 45,03… 

einde  

of 

KB-0153-a-10-1-c* 
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 KB-0153-a-10-2-o  

Examen VMBO-KB 

2010 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 22 juni

13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel = π × diameter 

 

oppervlakte cirkel = π × straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud bol = 4
3 × π × straal 3 
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Blikken stapelen 
 
Sander gaat blikken stapelen op dezelfde manier als op de foto hieronder.  
Hierdoor krijgt hij een toren die bestaat uit een aantal lagen. Op de foto zie je 
een toren die bestaat uit 5 lagen.  
 

    
 

3p 1 Er is een verband tussen het aantal lagen a van een toren en het totaal aantal 
blikken b dat nodig is voor de toren. Op de uitwerkbijlage staat een tabel, die 
hoort bij dit verband. 

 Vul de tabel op de uitwerkbijlage verder in. 
 
Een formule die hoort bij dit verband is 
 
 b = 1

2 × a × (a + 1) 
  

2p 2 Laat met een berekening zien dat er in totaal meer dan 500 blikken nodig zijn 
om een toren van 34 lagen te maken. 
 

3p 3 Sander heeft 500 blikken. Hij wil een zo hoog mogelijke toren bouwen. 
 Uit hoeveel lagen kan deze toren maximaal bestaan? 

Schrijf je berekening op. 
 

4p 4 In supermarkten worden vaak torens van blikken gemaakt waarbij van zo’n toren 
de bovenste lagen worden weggelaten. 

 Hoeveel blikken zijn er nodig voor een toren van blikken, waarbij de 
onderste laag bestaat uit 6 blikken en de bovenste laag uit 3 blikken? Laat 
zien hoe je aan je antwoord komt. 

 
 

Pagina: 486Voor 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).



 

 KB-0153-a-10-2-o 4 lees verder ►►►

Scheve torens 
 
Hieronder staat een foto van de beroemde scheve toren van Pisa in Italië. In de 
foto is driehoek ABC getekend. Aan de driehoek kun je zien hoe scheef de toren 
staat. 
 

      A B

C

ho
og

te

 
Toren van Pisa  
 
De loodrecht gemeten hoogte BC van de toren van Pisa is 55,86 meter. 
 

4p 5 Op de uitwerkbijlage is de foto van de toren van Pisa vergroot afgebeeld. Mischa 
beweert dat de schaal van die foto 1 : 600 is. 

 Heeft Mischa gelijk? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 

3p 6 Hoe scheef de toren staat kun je onder andere zien aan de grootte van hoek C 
in driehoek ABC. De afstand AB is bij de toren van Pisa 3,91 meter.   

 Bereken hoeveel graden hoek C is. Schrijf je berekening op. 

In de krant van 2 november 2007 stond dat de scheefste toren ter wereld in het 
Duitse plaatsje Suurhusen staat. 
 

   

Toren van Suurhusen 

4p 7 Bij de toren van Suurhusen geldt dat PR = 27,48 meter en PQ = 2,43 meter. 
 Ga met een berekening na of de toren van Suurhusen schever staat dan de 

toren van Pisa.

P Q

R

ho
og

te
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Temperatuurschalen 
 
In Nederland meten we de temperatuur in graden Celsius (°C).  
Hieronder zie je een thermometer die de temperatuur aangeeft in °C. 
 

  
 
In de Verenigde Staten wordt de temperatuur in graden Fahrenheit (°F) 
gemeten. Om de temperatuur van °C naar °F om te rekenen gebruiken we de 
formule: 
 
 F = 9

5 × C + 32 
 
Hierin is F de temperatuur in °F en C de temperatuur in °C. 
 

2p 8 De gemiddelde temperatuur van het menselijk lichaam is ongeveer 37,8 °C. 
 Laat met een berekening zien dat 37,8 °C afgerond 100 °F is.  

 
3p 9 Op de uitwerkbijlage staat een deel van een thermometer.  

In de lege vakjes bij de lange streepjes op de F-schaal, moeten tientallen staan. 
 Vul de drie lege vakjes in.  

 
2p 10 Op de uitwerkbijlage is de grafiek getekend bij de formule F = 9

5 × C + 32. 
 Zet de juiste schaalverdeling bij de verticale as. 

 
2p 11 Hieronder zie je twee formules. 

 

A 
5 ( 32)

9
FC × −=  

B 
× += 5 ( 32)

9
FC  

 
 Welke formule kan niet worden gebruikt om F om te rekenen naar C?  

Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
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Spaarlampen 
 
Om energie en dus ook geld te besparen, wordt het gebruik 
van spaarlampen aangeraden. Dat geldt bijvoorbeeld bij een 
lamp in de hal van een gebouw, die in totaal 1000 uur per 
jaar brandt. Over deze lamp gaan de volgende vragen. 
 

2p 12 Bereken hoeveel uur de lamp in de hal gemiddeld per dag 
brandt. Schrijf je berekening op en rond af op één decimaal. 
 
Hieronder staan de gegevens van een zuinige spaarlamp die 
gemiddeld 15 000 uur brandt, voordat hij kapotgaat. Verder 
staan er de gegevens van een gloeilamp die gemiddeld na 
1000 uur branden kapotgaat. 
 
 spaarlamp gloeilamp  
branduren  15 000 1000 
levensduur  15 jaar 1 jaar 
prijs per lamp € 9,29 € 1,29 
energieverbruik 11 Watt 60 Watt 
jaarlijkse energiebesparing met de spaarlamp: € 10,00 

 
2p 13 Elektrische energie wordt gemeten in kilowattuur (kWh).  

Door het gebruik van de spaarlamp wordt per jaar 49 kWh energie bespaard in 
vergelijking met de gloeilamp.  
In de tabel staat dat er met deze spaarlamp jaarlijks € 10,00 aan energie 
bespaard wordt.  

 Bereken hoeveel eurocent één kWh energie kost. Schrijf je berekening op. 
 

3p 14 De spaarlamp van 11 Watt geeft evenveel licht als de gloeilamp van 60 Watt.   
 Bereken hoeveel procent energie de spaarlamp minder verbruikt dan de 

gloeilamp. Schrijf je berekening op en rond af op gehele procenten. 
 

4p 15 Er wordt niet alleen geld bespaard door de energiebesparing. Ook op de kosten 
van lampen wordt bespaard. 

 Bereken hoeveel geld er in 15 jaar in totaal wordt bespaard bij het gebruik 
van één spaarlamp in plaats van 15 gloeilampen. Schrijf je berekening op. 
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Speciale dobbelsteen 
 
Tijdens de gymlessen wordt een speciale dobbelsteen 
gebruikt om te bepalen hoe vaak een oefening moet 
worden uitgevoerd.  
Op de uitwerkbijlage is de ruimtelijke figuur die hoort bij 
de dobbelsteen, getekend.  
Deze figuur heeft 20 gelijkzijdige driehoeken als 
zijvlakken. Hieronder staat een uitslag. 
 

T

P

 
 

4p 16 In bovenstaande uitslag zijn drie zijvlakken grijs gemaakt. De letters P en T zijn 
bij de hoekpunten van twee witte zijvlakken geplaatst.  

 Kleur op de uitwerkbijlage de drie grijs gemaakte zijvlakken. 
 
Op school wordt een grote uitvoering van deze dobbelsteen gemaakt van stevig 
karton. De zijden van de driehoeken moeten 10 cm lang worden.  
Hieronder is de uitslag op een rechthoekig stuk karton getekend. Rechts ervan 
is een van de zijvlakken van de dobbelsteen getekend. 
 

breedte

lengte

A B

C

   

C

BA D
10 cm

10 cm10 cm

 
 

2p 17 Bereken de lengte van het karton in centimeter. Schrijf je berekening op. 
 

5p 18 Bereken de breedte van het karton in hele centimeters. Schrijf je berekening op. 
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Torenkraan 
 
Op een bouwplaats wordt vaak een torenkraan gebruikt om zware voorwerpen te 
kunnen verplaatsen. De torenkraan bestaat uit een mast en een kraanarm. Op 
de kraanarm van deze torenkraan zitten bordjes die de afstand tot de mast 
aangeven. Bij elke afstand hoort een maximaal gewicht dat door de torenkraan 
kan worden verplaatst. 
 

  

afstand

mast

kraanarm

 
 
De kraanmachinist gebruikt de volgende tabel: 
 
afstand tot de mast in meters 10 20 30 40 
maximaal gewicht in kg 15 000 7500 5000 3750 

 
2p 19 Teken op de uitwerkbijlage de grafiek die bij deze tabel hoort. 

 
2p 20 Ella beweert dat ze in de tabel kan zien dat het verband tussen het maximaal 

gewicht en de afstand tot de mast lineair is.  
 Heeft Ella gelijk? Leg je antwoord uit. 

 
2p 21 De kraanmachinist moet een erg zwaar voorwerp verplaatsen. 

 Moet hij een grote of kleine afstand tot de mast kiezen? 
Leg je antwoord uit. 
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Bij deze torenkraan hoort de woordformule:  
 
  afstand tot de mast ×  maximaal gewicht =  150 000 
 
Hierbij is de afstand tot de mast in meters en het maximaal gewicht in kg. 
 

3p 22 Bereken het maximaal gewicht dat de torenkraan kan verplaatsen als de afstand 
tot de mast 12 meter is. Schrijf je berekening op. 
 

3p 23 Een andere torenkraan kan maximaal 7500 kg verplaatsen bij een afstand van 
45 meter tot de mast. Bij deze torenkraan hoort een soortgelijke woordformule 
voor het verband tussen de afstand tot de mast en het maximaal gewicht.  

 Schrijf deze woordformule op. 
 
 
Let op: de laatste opdrachten van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Fotoboek 
 

 
 
In een fotoboek staan alle molens uit Zuid-Holland. Om reclame te maken voor 
het boek werden alle pagina’s achter elkaar, op één rol papier afgedrukt.  
Deze afdruk van het fotoboek, die hierboven te zien is, is 140 m lang. De hoogte 
is 60 cm. 
 

4p 24 Het fotoboek werd gedrukt op een speciale printer. Deze printer print gemiddeld 
16 m2  per uur. De printer begon om 9:00 uur met printen.  

 Bereken hoe laat de printer klaar was met het printen van het fotoboek. 
Schrijf je berekening op.  

 

 
 

4p 25 Hierboven staat een satellietfoto van de omgeving waar de fotograaf zijn foto 
van de molens en het fotoboek maakte. De plaats van de drie molens is 
aangegeven. Op de uitwerkbijlage is de bijbehorende kaart afgebeeld met 
schaal 1 : 4000. 
De fotograaf stond op de Stompwijkseweg, op een afstand van 170 meter van 
het midden van molen 1.  

 Geef op de uitwerkbijlage aan op welke plaats de fotograaf stond. Uit je 
tekening moet blijken hoe je het antwoord gevonden hebt. 

 
3p 26 De fotograaf wil graag ook een foto maken waarbij de mensen in een cirkel op 

het veld voor de molens gaan staan en het fotoboek vasthouden. 
 Bereken hoeveel meter de diameter van de cirkel zal zijn. Schrijf je 

berekening op en rond je antwoord af op één decimaal. 

einde  KB-0153-a-10-2-o* 
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wiskunde CSE KB 2010-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

Blikken stapelen 
 
 

 1  
 
aantal lagen a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
totaal aantal blikken b     15     

 

 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Scheve torens 
 
 

 5  
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Temperatuurschalen 
 
 

 9  
 

    
 
 
 

 10  

   

F

-20 -10 0 10 20 30 40 50
C  
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Speciale dobbelsteen 
 
 

 16 Deze is om te proberen: 
 
 
 

P

T  
 
 
Deze is definitief: 
 
 
 

P

T  
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Torenkraan 
 
 

 19  
 
afstand tot de mast in meters 10 20 30 40 
maximaal gewicht in kg 15 000 7500 5000 3750 

 
 
 
 

0
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maximaal 
gewicht (in kg)
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Fotoboek 

 
 25  

Stompwijkseweg

molen 2molen 2

molen 3molen 3

molen 1molen 1

 
  schaal 1 : 4000 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

KB-0153-a-10-2-u* einde  

Pagina: 499Voor 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).



 KB-0153-a-10-2-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift VMBO-KB 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

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

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

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

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

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

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

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

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 77 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 

Blikken stapelen 
 

 1 maximumscore 3 
 
aantal lagen a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
totaal aantal blikken b 1 3 6 10 15 21 28 36 45 

 
Opmerking 
Voor elk fout of ontbrekend getal één scorepunt aftrekken tot een 
maximum van drie scorepunten. 
 

 2 maximumscore 2 
• 1

2 34 (34 1)b = × × +  1 
• Het totaal aantal blikken is 595 (dit is meer dan 500) 1 
 

 3 maximumscore 3 
• Als a = 31 is b = 496 1 
• Als a = 32 is b = 528 1 
• Deze toren kan maximaal uit 31 lagen bestaan 1 
 

 4 maximumscore 4 
• Van de toren op de foto zijn laag 1 en laag 2 afgehaald 1 
• Laag 6 komt erbij 1 
• De toren bestaat uit 3 + 4 + 5 + 6 blikken 1 
• Er zijn 18 blikken nodig 1 

of 

• Voor een toren van 6 lagen zijn 21 blikken nodig 1 
• Er is een toren van 2 lagen afgehaald 1 
• Dat zijn 3 blikken minder 1 
• Er zijn (21 – 3 =) 18 blikken nodig 1 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Scheve torens 
 

 5 maximumscore 4 
• De hoogte van de toren op de foto is ongeveer 12,5 cm 1 
• 1 cm op de tekening is in werkelijkheid 600 cm = 6 m 1 
• Dan zou de werkelijke hoogte van de toren (12,5 ×  6 =) 75 m zijn 1 
• Dit is veel hoger dan 55,86 m, dus Mischa heeft ongelijk 1 

of 

• De hoogte van de toren op de foto is ongeveer 12,5 cm 1 
• 55,86 m = 5586 cm 1 
• 5586 : 12,5 = 446,88 1 
• De schaal is afgerond 1 : 447, dus Mischa heeft ongelijk 1 
 
Opmerking 
De gemeten hoogte mag liggen in het gebied vanaf 12,0 t/m 12,5 cm. 
 

 6 maximumscore 3 

• tan hoek C = 3,91
55,86

 2 

• Hoek C = 4 (°) 1 
 

 7 maximumscore 4 

• sin hoek R = 2,43
27,48

 2 

• Hoek R = 5,07…(°) 1 
• Dit is meer dan 4 (°), dus de toren in Suurhusen staat schever 1 

of 

• 2 2(27,48 2,43 ) 27,37...QR = − =  2 

• De verhoudingen 3,91 0,069...
55,86

=  en 2,43 0,088...
27,37

=  vergelijken 1 

• Bij de toren van Suurhusen is de verhouding groter, dus de toren van 
Suurhusen staat schever 1 
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Temperatuurschalen 
 

 8 maximumscore 2 
• F = 9

5 37,8 32× +  1 
• Dit is 100,04 (°F) (en dit is afgerond 100 (°F)) 1 
 

 9 maximumscore 3 
De juiste getallen: 30, 50, 70 
 
Opmerking 
Voor elk fout of ontbrekend getal één scorepunt in mindering brengen. 
 

 10 maximumscore 2 
De juiste getallen 20, 40, … 
 
Opmerking 
Het antwoord is goed of fout. 
 

 11 maximumscore 2 
• Een juiste uitleg, bijvoorbeeld F = 100 geeft in formule B niet C = 37,8 1 
• Dus formule B kan niet worden gebruikt 1 
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 1 

Spaarlampen  
 

 12 maximumscore 2 
• Een jaar heeft 365 (of 366) dagen 1 
• Per dag (1000 : 365 =) 2,7 (uur) 1 
 

 13 maximumscore 2 
• Eén kWh energie kost 10 : 49 (euro) 1 
• Dit is € 0,20 ofwel 20 (of 20,4) (eurocent) 1 
 
Opmerking 
Bij het antwoord 0,20 zonder € of euro, één scorepunt in mindering 
brengen.  
 

 14 maximumscore 3 
• Het verschil in energieverbruik is (60 – 11 =) 49 (Watt)   1 
• Dit is (49 : 60 × 100 =) 81,6… (%) 1 
• De spaarlamp verbruikt 82 (%) minder energie 1 

of 

• Een verhoudingstabel als  
 

Watt 60 1 11 
procent 100 1,6… 18,3… 

 

• Het verschil in energieverbruik is (100 – 18,3… =) 81,6… (%) 1 
• De spaarlamp verbruikt 82 (%) minder energie 1 
 

 15 maximumscore 4 
• De besparing op elektriciteit is (15 ×  10 =) 150 (euro) 1 
• 15 gloeilampen kosten (15 ×  1,29 =) 19,35 (euro) 1 
• De besparing op lampen is (19,35 – 9,29 =) 10,06 (euro) 1 
• De totale besparing is (150 + 10,06 =) 160,06 (euro) 1 
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Speciale dobbelsteen 
 

 16 maximumscore 4 
Bijvoorbeeld 
 

T

P

 
 
• 3 grijs gemaakte vlakken op de juiste wijze naast elkaar 2 
• 3 grijs gemaakte vlakken in de goede stand ten opzichte van P en T 2 
 

 17 maximumscore 2 
• 5 driehoeken geeft (5 ×10 =) 50 (cm) 1 
• De lengte is (50 + 5 =) 55 (cm) 1 
 

 18 maximumscore 5 
• AD = (10 : 2 =) 5 (cm) 1 
• CD = 2 2(10 5 )− = 8,66… (cm) 2 
• De breedte is (3 ×  8,66… =) 25,98… (cm) 1 
• De breedte van het karton is 26 (cm)  1 
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Torenkraan 
 

 19 maximumscore 2 
Het tekenen van de vier juiste punten 
 
Opmerking 
Voor elk fout getekend of ontbrekend punt één scorepunt aftrekken tot een 
maximum van twee scorepunten. Er mag een vloeiende kromme door de 
punten worden getekend. 
 

 20 maximumscore 2 
• In de tabel zijn de afnames van het maximaal gewicht niet gelijk 1 
• Er is dus geen lineair verband, Ella heeft ongelijk 1 
 

 21 maximumscore 2 
• Bij een zwaar voorwerp moet de afstand klein zijn 1 
• Een juiste uitleg met behulp van de grafiek of de tabel 1 

of 

• Bij een zwaar voorwerp moet de afstand klein zijn 1 
• Een juiste uitleg waarin de term omgekeerd evenredig gebruikt wordt 1 
 

 22 maximumscore 3 
• Invullen geeft 12 ×  maximaal gewicht = 150 000 1 
• maximaal gewicht = 150 000 : 12 1 
• Het maximaal gewicht is 12 500 (kg) 1 
 

 23 maximumscore 3 
• Voor deze torenkraan geldt:  

afstand tot de mast ×  maximaal gewicht = 45 ×7500 1 
• Dit geeft 337 500 1 
• De formule is: afstand tot de mast ×  maximaal gewicht = 337 500 1 
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Fotoboek 
 

 24 maximumscore 4 
• 60 cm = 0,6 m 1 
• De oppervlakte van het fotoboek is (140 ×  0,6 =) 84 (m2) 1 
• De printer deed er (84 : 16 =) 5,25 uur over 1 
• De printer was om (9:00 + 5:15 =) 14:15 uur klaar 1 
 

 25 maximumscore 4 
• 1 cm op de afbeelding is in werkelijkheid (4000 : 100 =) 40 m 1 
• De fotograaf stond (170 : 40 =) 4,25 cm van molen 1 1 
• Het tekenen van een (deel van een) cirkel met straal 4,25 cm of een 

lijnstuk van 4,25 cm van het midden van molen 1 naar de 
Stompwijkseweg 1 

• Het aangeven van de juiste plaats  1 
 
Opmerking 
De getekende afstand mag 2 mm afwijken. 
 

 26 maximumscore 3 
• De omtrek van de cirkel is 140 (m) 1 
• De diameter is (140 : π =) 44,56… (m) 1 
• Dit is afgerond 44,6 (m) 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  
KB-0153-a-10-2-c* 
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913-0153-a-KB-1-o 

Examen VMBO-KB 

2009 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1 
woensdag 20 mei 
13.30 - 15.30 uur 
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel = π × diameter 

 

oppervlakte cirkel = π × straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud bol = 4
3 × π × straal 3 
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Kamperen 
 

 
 
Marjan en Hans gaan met de caravan op vakantie. Ze gaan drie keer naar 
camping ‘De Noorderzon’, namelijk van 15 mei tot en met 19 mei,  
van 7 juni tot en met 26 juni en van 12 augustus tot en met 17 augustus. 
 

2p 1 Laat zien dat Marjan en Hans 28 nachten op camping ‘De Noorderzon’ 
verblijven. 
 
Hieronder staan de prijzen van camping ‘De Noorderzon’.  
 

Prijsli jst 
van tot en met tarief 

1 april 24 mei € 21,40 
25 mei 6 juni € 26,80 
7 juni 15 juli € 21,40 
16 juli 19 augustus € 26,80 

20 augustus 30 september € 21,40 
 
Het tarief is de prijs voor één overnachting voor twee personen, met auto en 
caravan. 
 

3p 2 Marjan en Hans kunnen ook een jaarplaats nemen. Dan betalen ze voor de drie 
vakanties op de camping samen € 750,00. 

 Is het voordeliger om een jaarplaats te nemen? Laat zien hoe je aan je 
antwoord komt. 

 
2p 3 Voor de 28 overnachtingen moeten Marjan en Hans in totaal € 36,40 betalen 

aan toeristenbelasting. 
Toeristenbelasting is een vast bedrag per persoon per overnachting. 

 Bereken hoeveel euro de toeristenbelasting per persoon per overnachting is. 
Schrijf je berekening op. 

 
In de uitwerkbijlage vind je een gedeelte van de plattegrond van de camping.  
 

4p 4 Marjan en Hans reserveren plaats 12. Ze willen vooraf uitzoeken waar ze 
kunnen zitten zonder dat ze het toiletgebouw kunnen zien. Ze kunnen niet over 
en door de bosjes heen kijken. 

 Kleur op de uitwerkbijlage het gedeelte van plaats 12 vanwaar het 
toiletgebouw niet te zien is. Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
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Kratten stapelen 

 
 
 
In het Noord-Hollandse dorp 
Limmen is op 12 juni 2005 het 
wereldrecord kratten stapelen 
verbeterd. Het oude record stond 
op 53 955 kratten.  
Bij het nieuwe record werden  
63 365 kratten gestapeld.  
 
 
 
 
 
De kratten worden telkens gestapeld op de manier zoals hieronder is getekend. 
 

 
 
De bovenste laag, laag 1, bestaat uit 1 krat. 
De laag daaronder, laag 2, bestaat uit 4 kratten. 
Laag 3 bestaat uit 9 kratten, enzovoort. 
 

3p 5 Bereken hoeveel kratten er in totaal nodig zijn voor een piramide met 5 lagen 
zoals die hierboven is getekend. Schrijf je berekening op. 
 
In een boek staat de volgende tekst: 
 

 
2p 6 Laat met een berekening zien dat voor een piramide met 60 lagen 

73 810 kratten nodig zijn.

Als een piramide geheel uit kratten 
bestaat, kan men het totaal aantal 
kratten t uitrekenen door het aantal 
lagen n te tellen en de volgende 
formule te gebruiken: 
 

 
3 2(2 3 )

6
n n n

t
× + × +=  
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3p 7 Bij het oude record werden 53 955 kratten gestapeld in 54 lagen.  
Bij het nieuwe record werden er 63 365 kratten gestapeld. 

 Bereken hoeveel lagen de piramide bij het nieuwe record meer heeft dan bij 
het oude record. Schrijf je berekening op. 

 
Bij het kratten stapelen wordt een kraan gebruikt. De kraanarm heeft een lengte 
van 25 meter en staat 2 meter boven de grond op een vrachtauto.  
De top T van de kraanarm bevindt zich 20 meter boven de grond, recht boven 
het midden van de piramide. Zie de tekening hieronder. Deze tekening is niet op 
schaal. 
 
 

20 m

20 m

2 m 2 m

a

T

kraanarm
25 m

 
 
 

4p 8 Bereken hoeveel graden hoek T is. Schrijf je berekening op. 
 

4p 9 De piramide van kratten is 20 m breed. In de tekening is de horizontale afstand 
a aangegeven tussen het begin van de kraanarm en de rand van de piramide.  

 Bereken hoeveel meter de horizontale afstand a is. Schrijf je berekening op. 
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Vloedgolf 

 
 
Bij een aardbeving in de zeebodem kan er 
een vloedgolf ontstaan. Een vloedgolf 
beweegt zich door het water met een 
bepaalde snelheid. Hoe dieper het water,  
hoe groter de snelheid van de vloedgolf is.  
 
De snelheid van een vloedgolf is te berekenen met de formule: 
 
 3,6 (9,8 )s d= × ×  

 
Hierin is s de snelheid in km/uur en d de diepte van de zee in meters. 
 

2p 10 Bij een aardbeving in de zeebodem op 4000 meter diepte ontstaat een vloedgolf.  
 Laat met een berekening zien dat de snelheid van deze vloedgolf ongeveer 

713 km/uur is.  
 
Hieronder is het begin van de grafiek getekend die hoort bij bovenstaande 
formule. Daarin zie je bijvoorbeeld dat, waar de diepte van de zee 30 meter is, 
de snelheid van de vloedgolf bijna 62 km/uur is. 
 

70

60

50

40

30

20

10

0

snelheid
(km/uur)

diepte (m)
0 5 10 15 20 25 30 35 40

 
 
 

3p 11 Met de formule kan worden berekend bij welke diepte de snelheid 61 km/uur is. 
 Bereken in één decimaal hoeveel meter de diepte van de zee dan is. Laat 

zien hoe je aan je antwoord komt. 
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Er wordt in de Grote Oceaan gewerkt aan een waarschuwingssysteem voor 
vloedgolven. Dit systeem bestaat uit apparaten op de bodem van de oceaan die 
aardbevingen waarnemen. Boven elk apparaat drijft een boei die de gegevens 
doorseint naar een satelliet.  
 
In de uitwerkbijlage bij de vragen 12, 13 en 14 zie je een kaart van de Grote 
Oceaan op schaal 1 : 60 000 000. Boei A en de steden Honolulu en San 
Francisco staan hierin aangegeven. 
 

3p 12 Hoeveel kilometer is de afstand van Honolulu tot San Francisco? Laat zien hoe 
je aan je antwoord komt. 
 

3p 13 Bij boei A wordt een aardbeving waargenomen. De vloedgolf die daar ontstaat, 
verplaatst zich met een gemiddelde snelheid van 350 km/uur. De afstand van 
boei A tot San Francisco is 2160 km. 

 Na hoeveel uren is deze vloedgolf bij San Francisco? Rond af op een geheel 
getal. Schrijf je berekening op. 

 
3p 14 Ergens in de Grote Oceaan ligt boei B. De koershoek vanuit Honolulu naar 

boei B is 20° en de koershoek vanuit San Francisco naar boei B is 290°. 
 Geef in de uitwerkbijlage met de letter B de plaats aan van boei B. Uit de 

tekening moet blijken hoe je deze plaats gevonden hebt. 
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Burgerservicenummer 

 

 
 
 
Alle Nederlanders hebben een persoonlijk nummer.  
Dit nummer heet het burgerservicenummer. 
Het burgerservicenummer bestaat uit negen cijfers. 
 
Emke heeft bijvoorbeeld burgerservicenummer 0 6 3 7 9 6 3 6 3 
Elk burgerservicenummer kan worden voorgesteld door A B C D E F G H Z 
 
Van de eerste acht cijfers van het burgerservicenummer wordt de totaalsom 
berekend op de volgende manier:  
 

× × × × × × × ×9 A + 8 B + 7 C + 6 D + 5 E + 4 F + 3 G + 2 H  

  totaalsom  

 
De totaalsom van Emke’s burgerservicenummer 063796363 is dus 

× × × × × × × × =9  + 8  + 7  + 6  + 5  + 4  + 3  + 2 2010 6 3 7 9 6 3 6   
 
 

2p 15 Het burgerservicenummer van Leon is 345467875. 
 Laat met een berekening zien dat de totaalsom (van de eerste acht cijfers) 

214 is. 
 
 
Het negende cijfer (Z) is het controlecijfer. Met dit cijfer wordt gecontroleerd of 
het burgerservicenummer geldig is.  
Dit gaat als volgt: 
 
totaalsom − controlecijfer = getal dat deelbaar is door 11 
  
Bij het burgerservicenummer van Emke is het controlecijfer 3: 
201 − 3 = 198 en 198 is deelbaar door 11 omdat 198 : 11 = 18.  
Dus het burgerservicenummer van Emke is geldig. 
 

burgerservicenummer 
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3p 16 Laat met een berekening zien dat ook het burgerservicenummer 345467875 
van Leon geldig is. 
 

3p 17 Een geldig burgerservicenummer heeft als totaalsom 226. 
 Bereken het controlecijfer van dit burgerservicenummer. Schrijf je 

berekening op. 
 

4p 18 Leg uit waarom niet 999999999, maar 999999990 het grootst mogelijke geldige 
burgerservicenummer is. 
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Darten 

 
Bij darten worden pijltjes naar een dartbord gegooid. 
Hieronder zie je links een foto van een dartbord en rechts een tekening ervan.  
 

34 cm      

 
 

4p 19 De oppervlakte van het hele dartbord is 1600 cm2. Een cirkel met een diameter 
van 34 cm verdeelt het dartbord in twee delen. Zie de tekening hierboven. Een 
dartpijl binnen die cirkel levert punten op, een dartpijl in de donkere rand 
daarbuiten levert geen punten op.  

 Is de oppervlakte van het deel van het dartbord waarin je punten scoort 
groter dan de oppervlakte van het deel van het dartbord waarin je geen 
punten scoort? Laat zien hoe je aan je antwoord komt.  

 
Jelle werpt een dartpijl. Hieronder zie je een wiskundig model van de baan van 
de punt van de dartpijl naar het dartbord. Deze baan is een deel van een 
parabool.  
 
 

a

h

dartbord

beginpunt

2370  
 
De formule die bij deze baan hoort, is: 
 
 h = −0,001 × a2 + 0,3 × a + 160 
 
Hierin is a de horizontale afstand vanaf het beginpunt in cm en h de hoogte van 
de punt van de dartpijl in cm. 

34 cm
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2p 20 Wat is de hoogte van het beginpunt? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 

3p 21 Bij het dartbord is a = 237. 
Het midden van het dartbord bevindt zich op een hoogte van 173 cm.  
De punt van de dartpijl volgt de baan waar de formule op de vorige bladzijde bij 
hoort. 

 Komt de punt van deze dartpijl precies in het midden van het dartbord 
terecht? Schrijf je berekening op. 

 
3p 22 Na Jelle is Nick aan de beurt. De punt van zijn dartpijl volgt een wat andere 

baan. Maar ook deze baan is weer een deel van een parabool. En ook nu geldt 
dat de horizontale afstand vanaf het beginpunt tot het dartbord 237 cm is.  
De formule die bij deze baan hoort, is: 
 
 h = −0,001 × a2 + 0,25 × a + 168  
 
Het eerste stuk van de parabool tot aan de top is in de uitwerkbijlage getekend.  

 Teken in de uitwerkbijlage het ontbrekende deel van de baan. Laat bij twee 
punten van de baan duidelijk zien hoe je ze gevonden hebt. 

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

 
Janet trakteert op zelf gevouwen taartpunten van karton met popcorn erin.  
Hieronder zie je hoe een taartpunt eruit ziet. De maten staan erbij. 
 

15 cm

5,6 cm

 
 
Janet legt 12 dezelfde taartpunten zo tegen elkaar dat er een ronde taart 
ontstaat. Zie de tekening hieronder. 
 

zijkant

?

 
 

2p 23 De bovenkant van de taart is een cirkel. In het middelpunt van die cirkel vormen 
de taartpunten 12 even grote hoeken.  

 Bereken hoeveel graden de hoek van een taartpunt is. Schrijf je berekening 
op. 

 
Bij de vragen 24 en 25 kijken we naar de ronde taart met een straal van 15 cm 
en een zijkant met een hoogte van 5,6 cm. Je hoeft geen rekening te houden 
met de dikte van het karton van de taartpunten. 
 

4p 24 Popcorn wordt verkocht in emmertjes met een inhoud van 1 liter. 
 Bereken hoeveel emmertjes popcorn Janet minstens moet kopen om de taart 
tot de rand te vullen. Schrijf je berekening op. 

 
4p 25 Janet versiert de zijkant van de taart met glitters. Om te weten hoeveel glitters 

ze nodig heeft, moet ze de oppervlakte van die zijkant berekenen.  
 Bereken hoeveel cm2 de oppervlakte van de zijkant van de taart is. Rond je 
antwoord af op hele cm2. Schrijf je berekening op. 

 
 

einde  913-0153-a-KB-1-o* 
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wiskunde CSE KB 2009-1 
 

uitwerkbijlage 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Vloedgolf 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

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

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

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

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

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

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

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

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 75 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Kamperen  

 
 1 maximumscore 2 

• 4 nachten in mei, 19 nachten in juni en 5 in augustus 1 
• 4 + 19 + 5 = 28 1 

 2 maximumscore 3 
• Een losse plaats kost (4 × 21,40 + 19 × 21,40 + 5 × 26,80 =) (€) 626,20 2 
• Nee, het is niet voordeliger, de jaarplaats is duurder 1 

 3 maximumscore 2 

• Ze zijn samen, dus ( 36,40
2

 =) (€) 18,20 per persoon 1 

• De toeristenbelasting is ( 18,20
28

 =) (€) 0,65 per persoon per 

overnachting 1 

 4 maximumscore 4 
• Het tekenen van de twee bepalende kijklijnen 2 
• Het kleuren van de twee gebieden 2 
 

2019

17

18

16

15 14 13 12

bos

strand

speeltuin

schaal 1:350

toiletgebouw

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Kratten stapelen || 

 
 5 maximumscore 3 

• Laag 4 bestaat uit 16 kratten en laag 5 uit 25 1 
• Totaal 1 + 4 + 9 + 16 + 25 kratten 1 
• Het totaal aantal kratten is 55 1 
 
Opmerking 
Als de formule bij vraag 6 is gebruikt om het totaal aantal kratten te 
berekenen, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
 

 6 maximumscore 2 
• In de formule voor n het getal 60 invullen 1 

• 
3 22 60 3 60 60

6
t × + × +
= = 73 810 1 

 
 7 maximumscore 3 

• Invullen van waarden van n groter dan 54 (maar kleiner dan 60) in de 
formule geeft bij n = 57 het gegeven aantal kratten 63 365 2 

• Dus 3 lagen meer 1 
 

 8 maximumscore 4 
• De ene rechthoekszijde is 20 − 2 = 18 (meter) 1 

• Er geldt dat =
18cos hoek 
25

T  2 

• Dus hoek T = 44° 1 
 

 9 maximumscore 4 
• Er geldt dat + =2 2 218 ( ) 25rechthoekszijde  1 
• Dus de rechthoekszijde is gelijk aan 301  = 17,3… (meter) 1 
• Van het midden van de piramide tot de rand is 10 (meter) 1 
• Dus de horizontale afstand a is (17,3… − 10 =) 7,3 (meter)  

(of 7) (meter) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat zowel bij vraag 8 als bij vraag 9 voor de hoogte in de 
driehoek met 20 meter werkt in plaats van 18 meter, hiervoor slechts één 
keer een scorepunt in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores 

Vloedgolf  
 

 10 maximumscore 2 
• s = × ×3,6 (9,8 4000)  1 
• Dit is 712,7…, dus ongeveer 713 (km/uur) 1 
 

 11 maximumscore 3 
• d = 29,2 invullen levert op s = 60,89… 1 
• d = 29,3 invullen levert op s = 61,00… 1 
• Dus d = 29,3 (meter) 1 
 

 12 maximumscore 3  
• De gemeten afstand van Honolulu naar San Francisco is 7,2 (cm) 1 
• 1 cm op de kaart is 600 km in werkelijkheid 1 
• De afstand is dus 7,2 × 600 = 4320 (km) 1 
 
Opmerking 
De gemeten afstand mag 1 mm afwijken. 
 

 13 maximumscore 3  

• Het duurt 2160
350

 (uur) 1 

• Dat is 6,17…  1 
• Het antwoord: 6 (uur)  1 
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Vraag Antwoord Scores 

 14 maximumscore 3  
• Tekenen van de juiste koershoek vanuit Honolulu 1 
• Tekenen van de juiste koershoek vanuit San Francisco 1 
• Letter B bij het snijpunt van beide lijnen 1 
 

N

San Francisco

A

B

Honolulu

schaal 1:60 000 000

G R O T E
O C E A A N

 
 
 

Burgerservicenummer  

 
 15 maximumscore 2 

De totaalsom is × × × × × × × ×9 3 + 8 4 + 7 5 + 6 4 + 5 6 + 4 7 + 3 8 + 2 7 en de 
uitkomst daarvan is 214 2 
 

 16 maximumscore 3 
• 214 − 5 = 209 1 
• 209 delen door 11  1 
• De uitkomst is 19 (en dus is dit nummer geldig) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 17 maximumscore 3 
• 226 is niet deelbaar door 11 en dus moet worden gezocht naar het 

dichtstbijzijnde getal dat wel deelbaar is door 11 onder de 226 1 
• Dat dichtstbijzijnde getal is 220 1 
• 226 − 220 = 6, dus het controlecijfer is 6 1 
of 
• 226 : 11 = 20,54… 1 
• 20 × 11 = 220 1 
• Het controlecijfer is (226 − 220 =) 6 1 
 

 18 maximumscore 4  
• De totaalsom is  

× × × × × × × ×9 9 + 8 9 + 7 9 + 6 9 + 5 9 + 4 9 + 3 9 + 2 9  1 
• Dit is 396 1 
• 396 : 11 = 36  1 
• Dus is het controlecijfer 0 1 
 
 

Darten  
 

 19 maximumscore 4 
• De straal is 17 cm 1 
• De oppervlakte van het deel waarin je punten kunt scoren is  

(π × 172 =) 907,92… (cm2) 1 
• Het deel waarin je geen punten scoort is (1600 − 907,92… =) 692,07… 

(cm2) 1 
• De conclusie: ja, het is groter 1 
 

 20 maximumscore 2 
• a = 0 invullen 1 
• h = (−0,001 × 02 + 0,3 × 0 + 160 =) 160 (cm) 1 
 

 21 maximumscore 3 
• a = 237 invullen in de formule 1 
• h = (−0,001 × 2372 + 0,3 × 237 + 160 =) 174,931 (cm)                                  1 
• Dus de baan eindigt niet in het midden 1 
 

 22 maximumscore 3 
• Er zijn twee punten juist getekend  2 
• De tekening van het ontbrekende deel van de baan 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Trakteren 

 
 23 maximumscore 2 

• 360
12

 1 

• Dus elke hoek is 30° 1 
 

 24 maximumscore 4 
• De inhoud van de taart is π × 152 × 5,6  1 
• Dit is 3958,4… (cm3) 1 
• Dit is 3,9584… liter 1 
• Dus 4 emmertjes 1 
 

 25 maximumscore 4 
• De diameter van de taart is 30 (cm) 1 
• De omtrek van de taart is (π × 30 =) 94,24... (cm) 1 
• De oppervlakte van de zijkant is (94,24... × 5,6 =) 527,78…(cm2) 1 
• Het antwoord: 528 (cm2) 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 

einde  913-0153-a-KB-1-c* 
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Examen VMBO-KB 

2009 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 23 juni

13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel = π × diameter 

 

oppervlakte cirkel = π × straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud bol = 4
3 × π × straal 3 
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Piramidekaars 
 

 
 
Mariska koopt in een winkel een piramidekaars, zie de foto. De kaars heeft een 
hoogte van 18 cm. Het grondvlak is een vierkant met zijden van 10 cm. Het 
toppunt ligt precies boven het midden van het grondvlak. 

3p 1 Teken het bovenaanzicht van de kaars op schaal 1 : 2. 
 

2p 2 Laat met een berekening zien dat de inhoud van de kaars 600 cm3 is.  
 

3p 3 De kaars van Mariska kost € 1,50. Er is ook nog een grotere piramidekaars met  
een zelfde grondvlak, maar met een hoogte van 25 cm. De prijs van een kaars  
wordt in deze winkel bepaald aan de hand van de inhoud van de kaars. 

 Bereken de prijs van de grotere kaars. Schrijf je berekening op. 
 

3p 4 Mariska koopt ook een kandelaar voor de kaars. De kandelaar kost € 18,50 
exclusief 19% BTW.  

 Bereken de prijs van de kandelaar inclusief 19% BTW. Schrijf je berekening 
op. 

 
Thuisgekomen steekt Mariska de kaars aan. In de drie onderstaande grafieken 
A, B en C is een verband weergegeven tussen de tijd dat de kaars brandt en de 
hoogte van de kaars. 
 
hoogte
kaars

tijd

A

hoogte
kaars

tijd

B

hoogte
kaars

tijd

C  
 

2p 5 Welke grafiek past bij de kaars van Mariska? Leg uit hoe je aan je antwoord 
komt.  
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Betuwelijn 
 

Legenda:
spoorlijn

ArnhemArnhem

NijmegenNijmegen

Rotterdam

Dordrecht

Utrecht

Betuwelijn

RP Q S

 
 
In juni 2007 is de Betuwelijn geopend. Dit is een spoorlijn van 160 km lengte die 
speciaal bedoeld is voor goederentransport per trein. 
De aanleg van de Betuwelijn kostte 4,7 miljard euro. 
 

3p 6 Bereken hoeveel euro één meter Betuwelijn gemiddeld heeft gekost. Schrijf je 
berekening op. 
 
Goederen worden vervoerd in containers. Containers kunnen vervoerd worden 
per vrachtwagen, trein of binnenvaartschip. Hieronder zie je een foto van een 
trein die containers vervoert. 

 
 
Een bedrijf heeft uitgerekend wat de gemiddelde kosten zijn voor het vervoer 
per container en heeft daar de volgende formules bij gemaakt. 
 
containervervoer per vrachtwagen = +50kosten afstand  

containervervoer per trein = + ×133 0 27kosten , afstand  

containervervoer per binnenvaartschip = + ×155 0 18kosten , afstand  

 
Hierbij is kosten in euro’s en afstand in kilometers. 
 

3p 7 Bereken de kosten voor het vervoeren van 26 containers per vrachtwagen over 
een afstand van 200 km.
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Op de uitwerkbijlage staan de grafieken die horen bij de formules.  
 

5p 8 Bereken vanaf welk aantal kilometers het vervoer van een container per trein 
duurder is dan het vervoer van een container per binnenvaartschip. Schrijf je 
berekening op. 
 

2p 9 Kleur op de uitwerkbijlage het stuk grafiek van de trein waarvoor geldt dat het 
vervoer per trein goedkoper is dan het vervoer per binnenvaartschip, maar 
duurder dan het vervoer per vrachtwagen. 
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Schokkerweg 
 
 
De bewoners van de Schokkerweg klagen al jaren over de verkeerssituatie in 
hun straat. De parkeerplaatsen aan beide kanten van de straat leveren 
gevaarlijke situaties op bij het in- en uitrijden van de auto’s.  
Hieronder staat een tekening van de Schokkerweg met de parkeerplaatsen erin 
aangegeven.  
 

Schokkerweg 6 m

90 m

E

A

D

B

F

G
 

 

 
 

1p 10 Een ambtenaar van de gemeente komt kijken en maakt de foto hierboven. Hij 
stond bij het fotograferen op één van de vier plaatsen die in de tekening met de 
letters D, E, F en G zijn aangegeven. 

 Op welke plaats werd de foto genomen? 
 
Iedere parkeerplaats is rechthoekig met een lengte van 4,5 meter en een breedte 
van 2,5 meter. De afstand tussen de punten A en B is 90 meter. 
 
Aan de linkerkant van de straat zijn 36 parkeerplaatsen tussen A en B. Aan de 
rechterkant van de straat staan de auto’s in de lengterichting achter elkaar 
geparkeerd. 
 

2p 11 Bereken hoeveel parkeerplaatsen er zijn aan de rechterkant van de straat. 
Schrijf je berekening op. 
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De ambtenaar komt met het plan om aan de linkerkant van de Schokkerweg de 
parkeerplaatsen aan te leggen onder een inrijhoek van 45°. Hieronder is het 
voorstel van de ambtenaar getekend. 
 
huidige situatie

2,5 m

90 m

A B

nieuwe situatie (45 graden)

2,5 m

4,5 m

90 m

A B

4,5 m

 
 
De nieuwe situatie is hieronder vergroot getekend. Hoek Q is de inrijhoek. 
 

2,5
 m

4,5 m

4,5 m
45

A P Q   
 

3p 12 Laat met een berekening zien dat de afstand van P naar Q afgerond gelijk is aan 
3,54 meter. 
 
De bewoners zijn tegen dit plan omdat er volgens hen dan veel minder 
parkeerplaatsen zullen zijn. 
 

4p 13 Bereken hoeveel parkeerplaatsen er minder zullen zijn volgens dit plan. Schrijf 
je berekening op. 
 

4p 14 De ambtenaar maakt een nieuw plan met een andere inrijhoek waardoor er meer 
parkeerplaatsen zijn. Zie de tekening hieronder. 
 

4,5 m

1,2 m

?

A P Q
 

 
  Bereken deze inrijhoek in graden nauwkeurig. Schrijf je berekening op. 
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Fietscomputer 
 

 
 
Een fietscomputer is een apparaat op een fiets dat het aantal omwentelingen 
van het voorwiel meet. Als de omtrek van het voorwiel bekend is, berekent de 
fietscomputer de snelheid of de afgelegde afstand.  
 
De diameter van het voorwiel van de fiets van Jorien is 69 centimeter.  
 

2p 15 Laat met een berekening zien dat de omtrek van het voorwiel afgerond 
2,17 meter is. 
 

2p 16 Er bestaat een verband tussen de afgelegde afstand a in meters en het aantal 
omwentelingen w van het voorwiel van de fiets van Jorien.  

 Geef een formule die bij dit verband hoort. 
 

4p 17 Jorien fietst een helling af en haalt een snelheid van 42 kilometer per uur.  
 Bereken hoeveel omwentelingen per seconde het voorwiel van haar fiets 

maakt. Schrijf je berekening op. 
 

3p 18 Jorien gaat met haar broertje fietsen. Op een gegeven moment maakt het 
voorwiel van Joriens fiets 80 omwentelingen per minuut. Het broertje van Jorien 
fietst even snel als Jorien. De diameter van het voorwiel van zijn fiets is 1,5 keer 
zo klein als de diameter van het voorwiel van Joriens fiets.  

 Hoeveel omwentelingen per minuut maakt het voorwiel van de fiets van het 
broertje van Jorien? Leg uit hoe je aan je antwoord komt.
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Schuur 
 
Rob bouwt een nieuwe schuur. Hij heeft de volgende schetsen van de schuur 
gemaakt.  
 
vooraanzicht:      zijaanzicht: 
 

dak

10 m5,5 m

2,2 m

3,59 m3,59 m

 
 
Rob wil het dak isoleren.  
 

2p 19 Laat met een berekening zien dat de oppervlakte van het dak 71,8 m2 is. 
 

5p 20 In een folder leest Rob dat er per m2 isolatie 33 m3 gas bespaard kan worden 
per jaar. Verder leest hij dat één m3 gas 20,736 eurocent kost. 
Het isolatiemateriaal dat Rob gaat gebruiken, kost 6,50 euro per m2. 
Rob wil graag binnen een jaar de kosten van het isolatiemateriaal terug 
verdienen door de vermindering van het gasverbruik.  

 Bereken of Rob dit lukt. Schrijf je berekening op. 
 

5p 21 De gemeente eist dat de schuur niet hoger wordt dan 5 meter. 
 Laat met een berekening zien of de hoogte van de schuur hieraan zal 

voldoen. 
 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Slingertijd 
 
 
De tijd die de slinger van een klok nodig heeft om één 
keer van links naar rechts en weer terug te gaan, heet de 
slingertijd. De slingertijd kan met de volgende formule 
worden benaderd: 
 
 0,2slingertijd lengte slinger= ×  
 
Hierin is slingertijd in seconden en lengte slinger in 
centimeters. 
 

2p 22 Een klok heeft een slinger met een lengte van 40 cm.  
 Laat met een berekening zien dat de slingertijd bij 

deze klok afgerond 1,3 seconden is. 
 

4p 23 Teken op de uitwerkbijlage de grafiek die hoort bij de 
formule. Je mag daarbij de tabel gebruiken. 
 

3p 24 Malik denkt dat als de slinger van een klok tweemaal zo 
lang is, de slingertijd dan ook tweemaal zo groot wordt. 

 Heeft Malik gelijk? Laat zien hoe je aan je antwoord 
komt. 

 
3p 25 De slinger van een andere klok heeft een slingertijd van 

1 seconde.  
 Bereken hoeveel centimeter de lengte van de slinger 

van die klok is. Schrijf je berekening op. 
 

einde  945-0153-a-KB-2-o* 
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wiskunde CSE KB 2009-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

Betuwelijn 
 
8 en 9 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Slingertijd 

 
23 
 

lengte slinger (in cm) 0 20 40 60 80 100 120 

slingertijd (in 
seconden) 

  1,3     
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

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

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

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

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

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

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

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

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 75 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
Piramidekaars 

 
 1 maximumscore 3 

 

• Het vierkant 1 
• De twee diagonalen 1 
• Tekening op juiste schaal 1 
 

 2 maximumscore 2 
• De oppervlakte van het grondvlak van de kaars is ( × =10 10 ) 100 (cm2) 1 
• De inhoud van de kaars is × × =1

3 100 18  600 (cm3) 1 
 

 3 maximumscore 3 

• De grotere kaars is ( =
25
18

) 1,38… keer zo hoog 1 

• De inhoud van de grotere kaars is dus ook 1,38… keer zo groot  1 
• De grotere kaars kost dus × =1,38... 1,50  (€) 2,08 (of 2,10)  1 
 
of 
 
• De inhoud van de grotere kaars is × × =1

3 100 25 833,3… (cm3) 1 

• Dit is ( =
833,3...

600
) 1,38… keer zo groot als de inhoud van de kaars van 

Mariska 1 
• De grotere kaars kost dus × =1,38... 1,50  (€) 2,08 (of 2,10) 1 
 

 4 maximumscore 3 
• De prijs inclusief BTW is ×1,19 (€) 18,50 2 
• Dit is (€) 22,02 (of 22,00) 1 
 

 5 maximumscore 2 
• Grafiek B  1 
• Voor een juiste uitleg 1 

Vraag Antwoord Scores
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Betuwelijn 
 

 6 maximumscore 3 
• 4,7 miljard euro =  4 700 000 000 euro 1 
• 160 km =  160 000 meter 1 

• =
4 700 000 000

160 000
 29 375 (euro) 1 

 
 7 maximumscore 3 

• Kosten voor het vervoer van één container zijn 50 + 200 (euro) 1 
• Dit is 250 (euro)  1 
• Voor 26 containers zijn de kosten (26×250 = ) 6500 (euro) 1 
 

 8 maximumscore 5 
• + × = + ×133 0 27 155 0 18, a , a  1 
• × =0 09 22, a  1 
• = 244 4a , ... (km) 2 
• Bij 245 (km) (of 244,5 (km)) en meer is de trein duurder dan het 

binnenvaartschip 1 
of  
• Bij = 244a  zijn de kosten voor de trein 198,88 (euro) en voor het 

binnenvaartschip 198,92 (euro) 2 
• Bij = 245a  zijn de kosten voor de trein 199,15 (euro) en voor het 

binnenvaartschip 199,10 (euro) 2 
• Bij 245 (km) en meer is de trein duurder dan het binnenvaartschip 1 
 

 9 maximumscore 2 
Kleuren van het juiste stuk van de grafiek van de trein tussen 0 en 114 km 
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Schokkerweg 
 

 10 maximumscore 1 
Plaats D 
 

 11 maximumscore 2 

• Aan de rechterkant zijn er 90
4,5

 parkeerplaatsen 1 

• Dit zijn 20 parkeerplaatsen  1 
 

 12 maximumscore 3 

• sin 45° 2,5
=

PQ
 2 

• Dus = 3 535PQ , ...  (en dit is afgerond gelijk aan 3,54 meter) 1 
of 
• PQ is gelijk aan +2 22,5 2,5  2 
• Dus = 3 535PQ , ...  (en dit is afgerond gelijk aan 3,54 meter) 1 
 

 13 maximumscore 4 
• De beschikbare ruimte is ( − =90 4 5, ) 85,5 (meter) 1 

• Het aantal parkeerplaatsen tussen A en B is 85,5
3,54

 1 

• Dit is gelijk aan 24 parkeerplaatsen 1 
• Er zullen dus ( − =36 24 ) 12 parkeerplaatsen minder zijn 1 
 

 14 maximumscore 4 

• = =
4,5tan hoek ( 3,75)
1,2

P  2 

• hoek P =  75° 1 
• De inrijhoek is gelijk aan hoek P (F-hoek), dus de inrijhoek is ook gelijk 

aan 75° 1 
 
 

Fietscomputer 
 

 15 maximumscore 2 
• De omtrek van het voorwiel is π×69 (cm) 1 
• Dit is gelijk aan 216,76…cm en dit is afgerond 2,17 meter 1 
 

 16 maximumscore 2 
• Voor het rechterdeel van de formule: × 2 17w ,  1 
• Voor de hele formule met linkerdeel: = × 2 17a w ,  1 
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 17 maximumscore 4 
• 42 kilometer is 42 000 meter 1 

• Er zijn ( =
42 000

2,17
) 19 354,8… omwentelingen in 1 uur 1 

• In 1 uur zitten 3600 seconden 1 

• Dus ( =
19 354,8...

3600
) 5,4 omwentelingen per seconde  1  

of 
• 42 kilometer is 42 000 meter 1 
• In 1 uur zitten 3600 seconden 1 

• 42 km/uur = =
42000( )
3600

 11,6… m/s 1 

• Dus ( =
11,6...
2,17

) 5,4 omwentelingen per seconde 1 

 18 maximumscore 3 
• Bij gelijke snelheid maakt het voorwiel van de fiets van Joriens broertje 

1,5 keer zoveel omwentelingen 2 
• Dit zijn ( × =1 5 80, ) 120 omwentelingen 1 
of 
• De diameter van het voorwiel van de fiets van Joriens broertje is 

( =
69
1,5

) 46 cm 1 

• Jorien legt ( × =80 2 17, ) 173,6 meter af in 1 minuut 1 
• Het voorwiel van de fiets van Joriens broertje maakt  

(173,6 : ( ×0 46, π) = ) 120 omwentelingen 1 
 

Schuur 
 

 19 maximumscore 2 
• De oppervlakte van één dakdeel is ( × =3 59 10, ) 35,9 m²  1 
• De oppervlakte van het hele dak is × =2 35 9, 71,8 m²   1 
 

 20 maximumscore 5 
• Rob bespaart ( × =71 8 33, ) 2369,4 (m3) gas 1 
• Dit is ( × =2369 4 20 736, , ) 49 131,8… eurocent per jaar 1 
• Dit is (€) 491,32 per jaar 1 
• De kosten van het isolatiemateriaal zijn ( × =6 50 71 8, , ) (€) 466,70 1 
• De kosten zijn lager dan de besparing, dus het lukt Rob 1 

 21 maximumscore 5 
• −2 23,59 2,75  2 
• Dit is 2,3… (meter) 1 
• De totale hoogte is ( + =2 2 2 3, , ... ) 4,5… (meter) 1 
• Dit is lager dan 5 meter, dus de hoogte van de schuur voldoet hieraan 1 
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Slingertijd 
 

 22 maximumscore 2 
• 0,2 40slingertijd = ×  1 
• Dit is gelijk aan 1,26… (en dit is afgerond gelijk aan 1,3 (s)) 1 
 

 23 maximumscore 4 
 

lengte slinger (in cm) 0 20 40 60 80 100 120 

slingertijd (in 
seconden) 0 0,89… 1,3 1,54… 1,78… 2 2,19…

 
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

0
0 20 40 60 80 100 120

lengte slinger (in cm)

slingertijd
(in seconden)

 
• Minstens vier juiste punten tekenen 2 
• Een vloeiende kromme vanaf (0,0) door de getekende punten 2 
 
Opmerking 
Voor ieder fout getekend punt 1 scorepunt aftrekken tot een maximum van 
2 scorepunten. 
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 24 maximumscore 3 
• Voor het kiezen van 80 cm voor de lengte van de slinger 1 
• = =×(0,2 80 )1,788...slingertijd  1 
• De slingertijd van een slinger van 80 cm is minder dan tweemaal zo 

groot als de slingertijd van een slinger van 40 cm, dus Malik heeft geen 
gelijk 1 

of 
• Voor het kiezen van twee punten, waarbij lengte slinger van het tweede 

punt twee keer zo groot is als lengte slinger van het eerste punt 1 
• Aflezen van de bijbehorende waarden van slingertijd 1 
• De slingertijd is minder dan tweemaal zo groot dus Malik heeft geen 

gelijk 1 
 

 25 maximumscore 3 
• = =×0,2 1slingertijd lengte slinger  1 

• Dus 5lengte slinger =  (cm) 1 
• Dus lengte slinger =  25 (cm) 1 
 
Opmerking 
Als de lengte van de slinger door herhaald proberen is gevonden, hiervoor 
het volledige aantal punten toekennen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  945-0153-a-KB-2-c* 
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800013-1-737o 

Examen VMBO-KB 

2008 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 22 mei
13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel = π × diameter 

 

oppervlakte cirkel = π × straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud bol = 4
3 × π × straal 3 

 
 

Golfbaan 
 
Bij golfen moet een speler vanaf de afslag proberen een golfballetje in zo weinig 
mogelijk slagen in een putje (of hole) aan het eind van de baan te slaan. Om te 
kunnen zien waar het putje zich bevindt, wordt in het putje een vlag geplaatst. 
 

     
 

 

Kyra van Leeuwen 
(Nederlands Jeugdkampioen golf 
van 2002 tot en met 2004) 
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Op de uitwerkbijlage bij de vragen 1 en 2 zie je een tekening van een L-vormige 
golfbaan in het bos. Je kunt niet door het bos heen kijken. De schaal van deze 
tekening is 1 : 1500. 
 
Kyra staat bij de afslag klaar voor haar eerste slag. 
 

2p 1 De moeder van Kyra staat aan de zijkant van de baan. Op de uitwerkbijlage 
staat deze plaats aangegeven met de letter M. 

 Kan zij haar dochter bij de afslag zien? Geef op de uitwerkbijlage aan hoe je 
aan je antwoord komt. 

 
4p 2 Kyra heeft met haar eerste slag de bal precies 90 meter ver geslagen. Vanaf de 

plek op de baan waar de bal nu ligt, kan ze de vlag bij het putje zien. 
 Geef op de uitwerkbijlage alle plaatsen aan waar de bal op de baan kan 

liggen na de eerste slag van Kyra. Laat zien hoe je aan je antwoord komt.  
 
Bij de tweede slag van Kyra volgt de bal een baan volgens onderstaande schets. 
 
 

a

h

Kyra  
 
Bij de baan van de bal hoort de volgende formule: 
 
 20,012 1,152h a a= − +  
 
Hierin is h de hoogte van de bal boven de grond in meters en a de horizontale 
afstand vanaf Kyra in meters. 
 

2p 3 Laat zien dat de bal na 96 meter op de grond komt. 
 

3p 4 Bereken in hele decimeters de maximale hoogte van de baan van de bal. Schrijf 
je berekening op. 
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Toren 
 
In Canada staat een hoge toren die druk bezocht wordt vanwege het mooie 
uitzicht. Zie de foto hieronder. 
 

 
 
De bezoekersgalerij ligt op 340 meter hoogte. Een lift brengt bezoekers 
in 1 minuut vanaf de begane grond naar die hoogte. Ook naar beneden doet de 
lift er 1 minuut over. 
 

3p 5 Bereken hoeveel kilometer per uur de gemiddelde snelheid van de lift is als deze 
naar boven gaat. Schrijf je berekening op. 
 

4p 6 Voor de lift staat een lange rij mensen te wachten. Jordy staat in deze rij bij een 
bordje waarop in het Engels staat: ‘Wachttijd vanaf hier 30 minuten’.  
Er stappen steeds 20 personen in de lift. Zowel beneden als boven staat de lift 
elke keer een halve minuut stil voor het in- en uitstappen.  
Jordy schat dat er 180 mensen voor hem in de rij staan, waarvan de eerste 20 
net in de lift stappen.  
Jordy denkt dat de wachttijd langer is dan 30 minuten. 

 Onderzoek met een berekening of Jordy gelijk heeft. Schrijf je berekening 
op. 
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4p 7 Vanaf de bezoekersgalerij ziet Jordy in de verte een zeilschip varen.  
Zie onderstaande foto. 
 

 
 
De richting waarin hij het zeilschip ziet, maakt een hoek van 19° met de 
horizontale lijn m. Zie onderstaande tekening.  
 

19

zeilschip

m

340m

 
 
 

 Is de afstand van het zeilschip tot de voet van de toren kleiner dan 1 km? 
Schrijf je berekening op. 

 
3p 8 In de toren is ook een trap. Jordy gaat op de terugweg met de trap. Het 

hoogteverschil tussen twee treden is steeds 17 centimeter. Hij loopt met 
gemiddeld 90 treden per minuut van de bezoekersgalerij naar de begane grond.  

 Is Jordy binnen 20 minuten beneden? Schrijf je berekening op. 
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Hijskraan 
 
In de bouw wordt gebruik gemaakt van een hijskraan om zware voorwerpen te 
kunnen verplaatsen. Zie onderstaande foto. 
 

 
 
Op de uitwerkbijlage bij de vragen 9, 10 en 11 staat een tekening op schaal.  
De kraanarm is 50 meter lang en de onderkant van de kraanarm is 40 meter 
boven de grond. 
 

3p 9 Op welke schaal is de tekening op de uitwerkbijlage? Laat zien hoe je aan je 
antwoord komt. 
 

3p 10 In de tekening op de uitwerkbijlage is te zien dat de top T van de hijskraan  
6 meter boven de bovenkant van de kraanarm uitsteekt. De staaf PT heeft een 
lengte van 24 meter. 

 Bereken in hele graden de hoek P tussen PT en de bovenkant van de 
kraanarm. Schrijf je berekening op. 

 
3p 11 In de tekening op de uitwerkbijlage is ook te zien dat TA en QA loodrecht op 

elkaar staan. TA = 7,5 m en QA = 9 m.  
 Bereken in 1 decimaal hoeveel meter de lengte van staaf TQ is. Schrijf je 

berekening op. 
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     A C E

B D
1 12

1 240

 
 
 
In bovenstaande schets zie je een deel van de kraanarm. Tussen twee 
horizontale liggers zijn stalen staven bevestigd: AB, BC, CD, DE, enzovoort. 
AB en AC zijn even lang en de hoek tussen AB en AC is 40°. 
 

3p 12 Bereken hoeveel graden hoek B1 is. Schrijf je berekening op. 
 

2p 13 AB en CD zijn even lang en BC en DE zijn ook even lang.  
AB en CD zijn evenwijdig en BC en DE zijn ook evenwijdig. 
Dit patroon zet zich zo voort. 

 Teken op de uitwerkbijlage vanuit punt E de volgende twee staven EF en FG 
aan de rechterkant erbij. 
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Trampoline  
 
Trampolines zijn te koop in verschillende maten. In een advertentie staat deze 
tabel: 
 
Trampolines 
diameter in cm oppervlakte in m2 prijs in euro’s 

270  5,7 339,− 
330  8,6 439,− 
380  11,3 499,− 
430  14,5 549,− 

 
3p 14 Op de uitwerkbijlage is in de bovenste grafiek duidelijk te zien dat er geen lineair 

verband is tussen de diameter van de trampolines en de prijs ervan. 
 Onderzoek of er wel een lineair verband bestaat tussen de oppervlakte van 

de trampolines en de prijs ervan. Je mag daarbij het assenstelsel op de 
uitwerkbijlage gebruiken.  

 
 
In de tuin van Theo staat een trampoline. Zie onderstaande foto. 
 

 
 
Theo wil deze trampoline in een kuil zetten zodat de bovenkant van de 
trampoline op gelijke hoogte komt met het gras. 
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Het bovenaanzicht van de kuil die uitgegraven moet worden, is een cirkel met 
een diameter van 4,40 meter.  
 

2p 15 Laat met een berekening zien dat de oppervlakte van deze cirkel  
afgerond 15,2 m2 is. 
 

5p 16 De kuil die uitgegraven moet worden, heeft een diepte van 90 cm. 
Met een kruiwagen wordt 80 liter aarde per keer weggebracht. 

 Bereken hoeveel kruiwagens aarde Theo weg moet brengen. Schrijf je 
berekening op. 

 
Langs de zijkant van de kuil worden houten planken gezet van 25 cm breed.  
Zie onderstaande schetsen van het bovenaanzicht. 
De dikte van de planken mag je verwaarlozen. 
 

gras 25 cm
gras

kuil

 
 
 

3p 17 Laat met een berekening zien dat Theo voor de hele zijkant 56 planken nodig 
heeft. 
 

3p 18 De planken kosten € 6,80 per stuk, exclusief 19% BTW. 
 Bereken hoeveel euro Theo moet betalen voor die 56 planken inclusief 

BTW. Schrijf je berekening op. 
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Schoolexamencijfer 
 
Een schoolexamen voor een vak bestaat uit verschillende onderdelen. Niet elk 
onderdeel telt even zwaar mee. Voor de berekening van het schoolexamencijfer 
moet er rekening mee gehouden worden hoe vaak de verschillende onderdelen 
meetellen. Dit noemen we de wegingsfactoren.  
Als er bijvoorbeeld twee onderdelen zijn en het eerste heeft wegingsfactor 2 en 
het andere wegingsfactor 1 en de cijfers zijn achtereenvolgens een 6 en een 9, 

dan is het schoolexamencijfer een 7, want 2 6 1 9
3

× + × = 7. 

 
Op de school van Johan bestaat het schoolexamen voor natuurkunde uit vier 
onderdelen. Zie onderstaande tabel. Achter elk onderdeel staat de bijbehorende 
wegingsfactor. 
 
onderdeel wegingsfactor 
Toets I 2 
Praktische opdracht 2 
Toets II 3 
Toets III 3 

 
 

2p 19 Bereken hoeveel procent Toets II bijdraagt aan het schoolexamencijfer voor 
natuurkunde. Schrijf je berekening op. 
 
Johan heeft bij natuurkunde voor Toets I een 6,2 behaald en voor zijn Praktische 
opdracht een 7,0. 
 

4p 20 Johan wil als schoolexamencijfer minstens een 6,0. 
 Geef een voorbeeld van de cijfers die Johan voor de twee overige toetsen 

zou kunnen halen om precies op een 6,0 als schoolexamencijfer uit te 
komen. Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 

 
3p 21 Johan haalt voor Toets II het cijfer 5,9 en voor Toets III het cijfer 6,5.  

Het schoolexamencijfer wordt afgerond op één decimaal.  
 Wat is het schoolexamencijfer voor natuurkunde van Johan? Laat met een 

berekening zien hoe je aan je antwoord komt. 
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Ook het schoolexamen wiskunde bestaat uit vier onderdelen. Johan heeft drie 
onderdelen gedaan. Hij moet nog één toets maken. Zijn wiskundeleraar heeft 
een formule gemaakt bij het verband tussen het cijfer t dat Johan voor deze 
toets haalt en het schoolexamencijfer s van Johan: 
 
 s = 4,0 + 0,3 × t 
 

4p 22 De grafiek die bij deze formule hoort, is een rechte lijn. Johan kan voor de toets 
niet lager dan een 1,0 en niet hoger dan een 10,0 halen. Daarom is de grafiek 
die bij deze formule hoort een gedeelte van een rechte lijn. 

 Teken deze grafiek op de uitwerkbijlage. 
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Vierkanten 
 
Van restjes stof worden verschillende vierkanten gemaakt. Deze vierkanten zijn 
allemaal even groot, 30 bij 30 cm. Op de foto hieronder staat zo’n vierkant.  
 
 

 
 
 
Vaak is het ontwerp van zo’n vierkant symmetrisch. 
 

3p 23 Op de uitwerkbijlage staat een tabel met daarin drie ontwerpen voor zo’n 
vierkant.  

 Geef in die tabel bij elk ontwerp met ja of nee aan of het ontwerp 
lijnsymmetrisch en/of draaisymmetrisch is.  

 
2p 24 Onderstaand vierkant bestaat uit vierkantjes, rechthoekige driehoeken en 

gelijkbenige driehoeken. De grijze driehoek in de rechter tekening is een 
gelijkbenige driehoek. 
 
 

 

30 cm 10 cm

10 cm

10 cm

  
 
 

 Bereken hoeveel cm2 de oppervlakte van deze grijze driehoek is. Schrijf je 
berekening op. 
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4p 25 Op de uitwerkbijlage staat nog een ontwerp. Elk van de 21 vlakken moet met de 
kleuren rood, blauw of geel worden ingekleurd. Daarbij moet het ontwerp 
lijnsymmetrisch blijven. Alle drie kleuren moeten gebruikt worden. 
Vlakken die met een lijn aan elkaar grenzen, moeten verschillende kleuren 
krijgen.  
 

Dus                mag niet, maar                mag wel.
 

 
 

 Kleur op deze manier het ontwerp op de uitwerkbijlage. Je mag ook de naam 
van de kleur in de vlakken schrijven. 

 

einde  800013-1-737o* 
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wiskunde CSE KB 2008-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 
 

Golfbaan 
 

1 en 2  
 

bos

bos

schaal 1:1500

afslag

putje (of hole)

M

 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Hijskraan 
 

9, 10 en 11 
 
 

kraanarm

50 m

P

24 m

40 m

6 m

onderstel
op rails

Q

T

AA

 
 
 
 
 
 

 13  
 
 

A C E

B D
1 12

1 240
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Trampoline 
 

 14  

100 200 300 400 500 600

diameter in cm

600

550

500

450

400

350

300

prijs
in euro

 
 
 

 
 

1 2 3 4 5 6

prijs
in euro

oppervlakte in m2

7 8 9 10 11 12 13 14 15

600

550

500

450

400

350

300
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Schoolexamencijfer 
 

 22  
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Vierkanten 
 

 23  
 

lijnsymmetrischontwerp draaisymmetrisch
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 25 Deze is om te proberen: 
 
 

 
 
 
 
 
Deze is definitief: 
 

 
 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  800013-1-737b* 800013-1-737u* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

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

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

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

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

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

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

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

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 77 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Golfbaan 

 
 1 maximumscore 2 

• Een kijklijn tekenen vanuit punt M naar de afslag 1 
• De conclusie: de kijklijn gaat door het bos, dus kan zij haar dochter niet 

zien 1 
of 
• Een kijklijn tekenen vanuit punt M naar de hoek van het bos 1 
• De conclusie: de afslag ligt niet in haar gezichtsveld, dus kan zij haar 

dochter niet zien 1 
 

 2 maximumscore 4 
• Een kijklijn tekenen van het putje langs de punt van de bosrand 1 
• 90 m in werkelijkheid komt overeen met 6 cm in de tekening 1 
• Een cirkelboog tekenen op de baan met straal 6 cm en als middelpunt 

de afslag 1 
• Het juiste deel van de cirkelboog aangeven (zie onderstaande 

tekening) 1 
 

bos

bos

M

schaal 1:2000

afslag

putje (of hole)

 
 

 3 maximumscore 2 
• In de formule voor a het getal 96 invullen  1 
• De hoogte h is daar 2( 0,012 96 1,152 96 ) 0− × + × =  1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

• 1 

 4 maximumscore 3 
• Vanwege de symmetrie bereikt de bal zijn hoogste punt na 48 meter 1 
• a = 48 invullen geeft h = 27,648 1 
• De maximale hoogte is 276 (dm) (of 27,6 meter) 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord in meters gegeven is en de eenheid ontbreekt, hiervoor 
1 scorepunt aftrekken. 
 
 

Toren 
 

 5 maximumscore 3 
• De lift legt in 1 minuut 340 meter af 1 
• De lift legt in 1 uur (60 × 340 =) 20 400 meter af 1 
• De snelheid is 20,4 (of 20) (kilometer per uur)  1 
of 
 

afstand in m 340 ? 

tijd in minuten 1 60 
 

• De lift legt in 1 uur (60 × 340 =) 20 400 meter af 1 
• De snelheid is 20,4 (of 20) (kilometer per uur) 1 
 

 6 maximumscore 4 

• 180 9
20

=   1 

• Jordy moet 9 liften voor laten gaan voordat hij kan instappen 1 
• Een lift die op en neer gaat heeft (2 × 1 + 2 × 0,5 =) 3 minuten nodig 1 
• Jordy moet (ruim) (9 × 3 =) 27 minuten wachten, dus Jordy heeft 

ongelijk 1 
of 
• Als de lift vertrekt zijn er nog 160 wachtenden voor hem 1 
• Na (ruim) 3 minuten zijn er nog 140 wachtenden voor hem 1 
• Na (ruim) 24 minuten is Jordy de voorste in de rij 1 
• Jordy stapt na (ruim) 27 minuten in de lift, dus Jordy heeft ongelijk 1 
 

Pagina: 577Voor 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).



 

 800013-1-737c 6 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 4 
 

19 71
340 m

?

?

340 mof

 
 

• tan 19° = 340
?

 (of tan 71° = ?
340

) 2 

• ? = 987,43… (meter) 1 
• Dat is minder dan 1 km, dus is het antwoord ja 1 
 

 8 maximumscore 3 
• In 1 minuut daalt Jordy 90 × 17 cm = 1530 cm 1 
• In 20 minuten is dat 30 600 cm = 306 m 1 
• Dat is minder dan 340 meter, dus is Jordy niet binnen 20 minuten 

beneden 1 
of 

• Het aantal treden is 34 000
17

 1 

• Dit zijn 2000 treden 1 

• Jordy is in ( 2000
90

 =) 22,2… minuten beneden, dus is het antwoord nee 1 

 
 

Hijskraan  

 
 9 maximumscore 3 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een hoogte van 8 cm in de tekening komt overeen met 40 meter in 

werkelijkheid 1 
• Dus 1 cm in de tekening komt overeen met 5 meter (of 500 cm) in 

werkelijkheid 1 
• De schaal is 1 : 500 1 
 

 10 maximumscore 3 

• sin(hoek P) = 6
24

 2 

• hoek P = 14(°) 1 
 

 11 maximumscore 3 
• 2 2 27,5 9TQ = +  1 
• 137,25TQ =  1 
• TQ = 11,7 (m) 1 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 3 
• AB = AC, dus hoek B1 = hoek C1 1 
• Hoek B1 + hoek C1 = (180 − 40 =) 140(°) 1 
• Hoek B1 = (140 : 2 =) 70(°) 1 
 

 13 maximumscore 2 
• Tekenen van het lijnstuk vanuit E evenwijdig aan CD 1 
• Aansluitend het lijnstuk tekenen evenwijdig aan DE 1 
 
 

Trampoline  
 

 14 maximumscore 3 
 

1 2 3 4 5 6

prijs
in euro

7 8 9 10 11 12 13 14 15

600

550

500

450

400

350

300

oppervlakte in m2  
 
• Minstens drie punten uit de tabel tekenen 2 
• Deze punten liggen niet op een rechte lijn, dus is er geen lineair 

verband 1 
 
Opmerking 
Als wordt aangetoond dat er geen evenredig verband is tussen de 
verschillen in oppervlakte en de verschillen in prijs, dit uiteraard ook goed 
rekenen. 
 

 15 maximumscore 2 
• De straal van de cirkel is 2,20 m 1 
• De oppervlakte is π × 2,202 = (15,205… =) 15,2 (m2) 1 
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 5 
• 90 cm = 0,9 m 1 
• Het aantal m3 aarde is (15,2 × 0,90 =) 13,68  1 
• 13,68 m3 = 13 680 liter   1 

• Het aantal kruiwagens is 13 680
80

 1 

• Het antwoord is 171  1 
 
Opmerking 
Als is gerekend met het niet-afgeronde antwoord van vraag 15 is de 
uitkomst 171,06 en is het antwoord 172. 
 

 17 maximumscore 3 
• De omtrek van de cirkel is (π × 4,40 =) 13,823… (m) 1 

• Het aantal planken dat nodig is, is 13,823...
0,25

 1 

• Theo heeft 55,29... (dus 56) planken nodig 1 
 

 18 maximumscore 3 
• De prijs van 56 planken is (56 × (€) 6,80 =) (€) 380,80 exclusief BTW 1 
• De prijs inclusief BTW is 1,19 × (€) 380,80 1 
• Theo moet (€) 453,15 betalen 1 
 
 

Schoolexamencijfer 
 

 19 maximumscore 2 

• De toets maakt 3
10

 deel uit van het cijfer 1 

• Dit is 30% 1 
 

 20 maximumscore 4 
• Het totaal aantal punten moet (10 × 6,0 =) 60 zijn 1 
• Voor de andere twee toetsen moet hij dus (60 − (2 × 6,2 + 2 × 7,0) =) 

33,6 punten halen 1 
• Voor Toets II en Toets III moet hij samen een (33,6 : 3 =) 11,2 halen 1 
• Hij moet dus bijvoorbeeld voor Toets II een 5,0 halen en voor Toets III 

een 6,2 (of bijvoorbeeld voor Toets II een 8,0 en voor Toets III een 3,2) 1 
 
Opmerking 
Elk tweetal cijfers dat samen 11,2 is, is goed. 
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Vraag Antwoord Scores

 21 maximumscore 3 
• 2 6,2 2 7,0 3 5,9 3 6,5 63,6× + × + × + × =  1 
• Het schoolexamencijfer is niet-afgerond 6,36 1 
• Het antwoord: 6,4 1 
 

 22 maximumscore 4 
• Twee juiste punten van de grafiek tekenen 2 
• Een rechte lijn door die twee punten tekenen 1 
• Alleen het gegeven domein tekenen 1 
 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

t

s
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Vraag Antwoord Scores

Vierkanten  

 
 23 maximumscore 3   

 
lijnsymmetrischontwerp draaisymmetrisch

ja ja

nee ja

ja ja

 
 
Opmerking 
Voor elk fout of vergeten antwoord 1 scorepunt aftrekken met een 
maximum van 1 scorepunt per ontwerp. 
 

 24 maximumscore 2 
• Van zo’n gelijkbenige driehoek is de hoogte 10 cm 1 
• De oppervlakte is ( 1

2
 × 10 × 10 =) 50 (cm2) 1 

 

Pagina: 582Voor 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).



 

 800013-1-737c 11 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 25 maximumscore 4 
Bijvoorbeeld: 
 

 
 
 
• Alle drie kleuren zijn gebruikt  1 
• Alle 21 vlakken zijn ingekleurd 1 
• Het ontwerp is na inkleuring lijnsymmetrisch 1 
• Aangrenzende vlakken hebben verschillende kleuren 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 

einde  800013-1-737c* 
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800045-2-737o 

Examen VMBO-KB 

2008 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel = π × diameter 

 

oppervlakte cirkel = π × straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3 × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3 × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud bol = 4
3× π × straal 3 
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Beton 
 
Karel gaat een garage bouwen. Voor de betonnen vloer kan Karel het beton zelf 
maken met zijn betonmolen of hij kan het beton kant-en-klaar laten bezorgen 
door een betoncentrale. 
 

 
 
De rechthoekige garagevloer wordt 8,2 meter lang, 3,2 meter breed en 15 cm 
dik. 
 

3p 1 Laat met een berekening zien dat Karel voor deze vloer afgerond 4 m3 beton 
nodig heeft. 
 

3p 2 Karel maakt precies in het midden van de garage een klein afvoerputje.  
 Teken met een schaal van 1 : 100 de vloer van de garage en geef daarin de 

plaats van het putje aan. 
 

5p 3 Karel gaat die 4 m3 beton zelf maken. Bij de bouwmarkt koopt hij zakken 
betonmix. Zo’n zak kost € 2,99 en hiermee kan Karel 20 liter beton maken.  
Bij aankoop van meer dan 100 zakken geeft de bouwmarkt 7% korting en 
worden de zakken gratis thuisbezorgd.  

 Laat met een berekening zien dat Karel aan de bouwmarkt € 556,14 moet 
betalen.  

 
2p 4 Voor kant-en-klaar beton bij de betoncentrale betaal je € 130,− per m3 plus 

€ 60,− voor het brengen. 
 Is dit goedkoper dan zelf beton maken met de betonmix van de bouwmarkt? 

Leg je antwoord uit. 
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Brandende kaarsen 
 
Bij kaarsen is de brandtijd het aantal minuten dat de kaars kan branden. 
De brandtijd is afhankelijk van het gewicht van de kaars.  
 
In deze opgave gaat het om cilindervormige kaarsen met  
een diameter van 2 cm. Op de foto hiernaast zie je zo’n kaars.  
 
Voor deze kaarsen wordt onderstaande formule gebruikt om de 
brandtijd te berekenen:  
 
 brandtijd = 7,25 × gewicht 
 
Hierin is de brandtijd in minuten en het gewicht in gram. 
 

3p 5 Een kaars weegt 62 gram.  
 Laat met een berekening zien dat de brandtijd van deze kaars 
afgerond 7,5 uur is. 

 
 
Ook de prijs van een kaars is afhankelijk van het gewicht van de kaars.  
Onderstaande grafiek geeft het verband tussen het gewicht in gram en  
de prijs in euro weer.  
 

2

1

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

gewicht in gram

prijs
in euro

3
2,95

24 84

1,15

 
 
In de grafiek zie je bijvoorbeeld dat een kaars van 24 gram € 1,15 kost.  
 
Deze grafiek staat ook op de uitwerkbijlage bij de vragen 6, 7 en 8. 
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2p 6 Lees in de grafiek de prijs af van een kaars van 62 gram. Laat op de 
uitwerkbijlage zien hoe je je antwoord gevonden hebt. 
 

3p 7 Een rode kaars is 90 eurocent duurder dan een blauwe. 
 Hoeveel gram is de rode kaars zwaarder dan de blauwe kaars volgens de 

grafiek? Leg uit hoe je je antwoord hebt gevonden. 
 

4p 8 Hoeveel minuten is de brandtijd van een kaars die € 1,75 kost? Leg uit hoe je je 
antwoord gevonden hebt. 
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Hoe dik is het ijs? 
 
Als het vriest, wordt het ijs op sloten en meren dikker. Het aantal centimeters 
dat de ijslaag per etmaal (24 uur) dikker wordt, noemen we de ijsaangroei.  
Als de ijsdikte 6 cm is, kan onderstaande vuistregel gebruikt worden voor de 
verdere ijsaangroei. 
 
 Vuistregel:   Per etmaal dat het vriest, is de ijsaangroei 1 cm. 
 
Op 9 december wordt er een ijsdikte van 6 cm gemeten. We gaan er bij de 
volgende vragen vanuit dat het gedurende de komende tien etmalen vriest. 
 

2p 9 Op welke datum is volgens bovenstaande vuistregel de ijsdikte voor het eerst  
10 cm? Leg je antwoord uit. 
 

3p 10 Bij de vuistregel hoort een woordformule die het verband aangeeft tussen de 
ijsdikte in cm en het aantal etmalen dat het vriest nadat het ijs 6 cm dik is.  
Op de uitwerkbijlage zie je de grafiek die bij deze woordformule hoort. 

 Schrijf deze woordformule op. 
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Ook met onderstaande woordformule kan de ijsdikte worden berekend: 
 
 Woordformule:   ijsdikte = (18 36)aantal etmalen× +  
 
Hierin is de ijsdikte in cm en aantal etmalen het aantal etmalen dat het vriest 
nadat het ijs 6 cm dik is. 
 

2p 11 Laat met een berekening zien dat volgens deze woordformule de ijsdikte op 
11 december afgerond 8,5 cm is.  
 

4p 12 In het assenstelsel op de uitwerkbijlage is de grafiek die hoort bij de vuistregel al 
getekend. 

 Teken in het assenstelsel de grafiek die bij bovenstaande woordformule 
hoort erbij. Je mag hierbij de tabel op de uitwerkbijlage gebruiken. 

 
 

 
 
 

4p 13 De Elfstedentocht (een schaatstocht van meer dan 200 km in Friesland met 
duizenden deelnemers en nog veel meer toeschouwers) wordt alleen gereden 
als de ijsdikte minimaal 15 cm is. 
De organisatie wil op 9 december weten of op 19 december het ijs dik genoeg 
zal zijn voor een Elfstedentocht. Men vraagt twee personen om advies.  
De ene gebruikt de vuistregel voor de voorspelling van de ijsdikte. De ander 
gebruikt de woordformule. 

 Wat zal het advies zijn van ieder van de twee personen? Leg je antwoord 
uit. Je mag de grafiek op de uitwerkbijlage gebruiken. 
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Droste chocolade 
 
Droste chocolaatjes worden verpakt in een doosje dat je op de foto hieronder 
ziet.  
 

 
 
 
Dit Droste doosje heeft een hoogte van 3,3 cm. 
De Droste doosjes worden verpakt in een rechthoekige doos met een hoogte 
van 20 cm. Hieronder staat een foto van het bovenaanzicht van een ingepakte 
doos.  
 

 
 

2p 14 Bereken hoeveel Droste doosjes op deze manier maximaal verpakt kunnen 
worden in deze rechthoekige doos. Schrijf je berekening op. 
 
De deksel en de bodem van een Droste doosje hebben de vorm van een 
regelmatige achthoek. In de vragen 15, 16 en 17 bekijken we een regelmatige 
achthoek met dezelfde afmetingen als de deksel van een Droste doosje. 
 

4p 15 Op de uitwerkbijlage is een regelmatige achthoek getekend. 
 Teken alle symmetrieassen in deze achthoek. 
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A BP

M

 
 
 
Hierboven zie je een regelmatige achthoek.  
AM is 10,2 cm en AB is 7,8 cm. P is het midden van zijde AB. 
 

4p 16 Laat met een berekening zien dat MP afgerond gelijk is aan 9,4 cm. Je mag 
hierbij geen gebruik maken van de schaal van de tekening hierboven. 
 

4p 17 Laat met een berekening zien dat de oppervlakte van de regelmatige achthoek 
afgerond 293 cm2 is.  
 

4p 18 De deksel van een Droste doosje heeft ook een oppervlakte van 293 cm2. 
De bodem van de doos waarin de Droste doosjes verpakt worden, wordt niet 
helemaal door de doosjes bedekt. In de foto hieronder zie je in het 
bovenaanzicht van de doos nog een deel van de bodem van de doos. 
 

 
 

 Bereken hoeveel cm2 van de bodem van de doos nog zichtbaar is. Schrijf je 
berekening op. 

 

 800045-2-737o 9 lees verder ►►►

Pagina: 592Voor 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).



Kwartierstaat 
 
Emke heeft twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, 
16 betovergrootouders, enzovoort. Al deze voorouders van Emke worden in een 
schema geplaatst. Dit wordt een kwartierstaat genoemd.  
 

De kwartierstaat van Emke 
generatie VI

generatie V

generatie IV

generatie III

generatie II

generatie I

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

8 Harm 9 Gesina 10 11 12 13 14 15

4 Dorus 5 Leentje 6 Sijbrand

2 Theo

1 Emke

3 Elma

7 Saartje

31
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In deze kwartierstaat krijgt iedereen een nummer.  De generaties worden met de 
Romeinse cijfers I, II, III, IV enzovoort aangeduid. 
Emke (generatie I) krijgt nummer 1.  
Haar vader en moeder (generatie II) krijgen nummers 2 en 3.  
De ouders van haar vader (generatie III) krijgen nummers 4 en 5.  
De ouders van haar moeder (ook generatie III) krijgen nummers 6 en 7, 
enzovoort. 
Vanaf generatie II hebben alle mannen een even nummer en alle vrouwen een 
oneven nummer.  
 

2p 19 Gesina is een overgrootmoeder van Emke en heeft in de kwartierstaat  
nummer 9.  

 Welke nummers hebben de andere overgrootmoeders van Emke?  
 
In de kwartierstaat van Emke kun je zien dat het aantal personen in een hogere 
generatie groter is dan het aantal in een lagere generatie.  
Er bestaat een verband tussen het aantal personen in één generatie en het 
nummer van die generatie.  
De formule die bij dit verband hoort is: 
 
 v = 1

2 × 2n

 
Hierin is v het aantal personen in een generatie en n het nummer van de 
generatie. n = 1, 2, 3, 4, …. 
 
Bijvoorbeeld bij generatie III (n = 3) geldt: v = 1

2 × 23 = 4.  
In de kwartierstaat van Emke kun je zien dat in generatie III inderdaad 
4 personen zitten. 
 

2p 20 Bij deze formule hoort een tabel. Deze tabel staat op de uitwerkbijlage. 
 Vul de tabel op de uitwerkbijlage in. 

 
3p 21 In een kwartierstaat zit in elke hogere generatie weer een groter aantal 

personen. 
 In welke generatie zitten voor het eerst meer dan 9000 personen? Laat zien 

hoe je aan je antwoord komt. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Wandelen in het Reuzengebergte 
 
Maria en Peter gaan wandelen in het Reuzengebergte. Ze kopen een 
wandelkaart van het gebied. Een gedeelte van deze wandelkaart staat op de 
uitwerkbijlage bij de vragen 22 tot en met 26. 
De schaal van deze kaart is 1 : 30 000. 
 

2p 22 Op deze kaart staan hoogtelijnen. Het hoogteverschil tussen twee naast elkaar 
liggende hoogtelijnen is overal even groot. 

 Hoe groot is dit hoogteverschil? Leg uit hoe je aan je antwoord komt. 
 

2p 23 Op de kaart, iets onder het midden, is de rivier Klein Zacken te vinden. Deze 
rivier loopt door een dal. Een deel van dit dal ligt lager dan 600 meter. 

 Kleur op de kaart dit deel van het dal in. 
 

2p 24 Stroomt de rivier Klein Zacken van oost naar west of van west naar oost? 
 
Vanaf de plaats Seifershau loopt een weg omhoog de Ziegenhalsberg op.  
Het steilste stuk van de weg ligt tussen de punten A en B op de kaart.  
 

2p 25 Laat met behulp van de schaal van de kaart zien dat de horizontale afstand 
tussen A en B gelijk is aan 300 meter. 
 
Peter wil met de caravan op deze weg rijden. Wegen met een hellingshoek 
groter dan 6° zijn verboden voor auto’s met caravan.  
 

 
 
 

A

B

hoogteverschil

horizontale afstand  
 

4p 26 Mag Peter op deze weg rijden met zijn caravan? Leg je antwoord uit met een 
berekening. 
 

einde  800045-2-737o*
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wiskunde CSE KB 2008-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

 
 

Brandende kaarsen 
 

6, 7 en 8 
 
 

2

1

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

gewicht in gram

prijs
in euro

3
2,95

24 84

1,15

 
 
 
 
 

 800045-2-737u 1 lees verder ►►►

Pagina: 596Voor 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).



Hoe dik is het ijs? 
 

 12  
aantal etmalen dat het vriest 
nadat het ijs 6 cm dik is 

0 1 2 3  6 9 

ijsdikte in cm   8,5     

 
 

10, 12 en 13
 

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ijsdikte
in cm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aantal etmalen dat het vriest nadat het ijs 6 cm dik is 
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Droste chocolade 
 

 15  
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Kwartierstaat 
 

 20  
 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

v 1  4       

 
 
 
 

Wandelen in het Reuzengebergte 
 

22 tot en met 26   
 

700700

600600
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600

700

800

748
751

780
792

Pochberg

H�ttenbusch

Geiersberg

Das Hainchen

Eulenstein

M�nchwald

Hirschbrunn

Klein Zacken

Rotesfloss

600
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500

600

700

800

748
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Pochberg

H�ttenbusch

Geiersberg

Das Hainchen

Eulenstein

M�nchwald

Hirschbrunn

Klein Zacken

Rotesfloss

362

SeifershauSeifershau

ZiegenhalsbergZiegenhalsberg

A

B

A

B

500500

N

Z

OW

 
 
schaal 1 : 30 000 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

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

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

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

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

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

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

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

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 77 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 

 
 

Beton   

 
 1 maximumscore 3 

• 15 cm = 0,15 meter 1 
• De inhoud is 8,2 × 3,2 × 0,15  1 
• Dit is 3,936 (m3) (en dit is afgerond 4 m3) 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Een rechthoek tekenen met zijden 8,2 en 3,2 cm 2 
• Met een stip of een kruisje het putje op de goede plaats aangeven 1 
 

 3 maximumscore 5 
• Karel heeft 4000 liter beton nodig 1 
• Dit zijn 200 zakken betonmix 1 
• De kosten zonder korting zijn (200 × 2,99 =) (€) 598 1 
• De korting is 0,07 × (€) 598 = (€) 41,86 1 
• Karel moet (€) 598 − 41,86 = (€) 556,14 betalen 1 
 

 4 maximumscore 2 
• Kant-en-klaar beton kost (€) 60 + 4 × (€) 130 1 
• Dat is (€) 580, en dat is niet goedkoper 1 
 
 

Brandende kaarsen 
 

 5 maximumscore 3 
• brandtijd = 7,25 × 62 1 
• brandtijd = 449,5 (minuten)  1 

• Dit is =
449,5 7,49...

60
 uur (en dit is ongeveer 7,5 uur) 1 

 
 6 maximumscore 2 

• Een verticale lijn bij 62 (gram) tekenen 1 
• Aflezen dat de prijs € 2,30 is 1 
 
Opmerking 
De afgelezen waarde mag hoogstens 5 eurocent afwijken van € 2,30. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores 

• 1 

 7 maximumscore 3 
• Een gewichtstoename van 60 gram betekent een prijstoename van 

(2,95 − 1,15 =) 1,80 euro 1 
 

verschil in gewicht 60 ? 

verschil in prijs 1,80 0,90 
 

• Dus de rode kaars is 30 gram zwaarder 1 
of 
• Een tweede punt op de lijn getekend met een prijsverschil van 

90 eurocent met een gegeven punt (bijvoorbeeld het punt (24; 1,15)) 1 
• Aflezen van het bijbehorende gewicht (met een marge van 2 gram) 1 
• Bepalen van het verschil in gewicht  1 
 
Opmerking 
Als het verschil in gewicht is gevonden door twee punten te tekenen en het 
gewichtsverschil af te lezen, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
 

 8 maximumscore 4 
• Het gewicht van de kaars uit de grafiek aflezen: 44 (gram) (of 42 of 43 

of 45 of 46) 2 
• De bijbehorende brandtijd uitrekenen: 7,25 × 44 1 
• Het antwoord is 319 (minuten) 1 
 
 

Hoe dik is het ijs? || 

 
 9 maximumscore 2 

• (10 − 6 =) 4 etmalen later 1 
• Dus op 13 december 1 
 

 10 maximumscore 3 
ijsdikte = 6 + aantal etmalen (of y = 6 + a met y is ijsdikte en a is aantal 
etmalen) 
 
• Beginwaarde 6 1 
• Rechterlid van de woordformule 1 
• De hele woordformule met linkerlid 1 
 

 11 maximumscore 2 
• ijsdikte = (18 2 36)× +  1 
• ijsdikte = 8,485... (cm) (, dit is afgerond 8,5 (cm)) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 12 maximumscore 4 
 

aantal etmalen dat het 
vriest nadat het ijs 
6 cm dik is 

0 1 2 3 6 
 

9 

ijsdikte in cm 6 7,3 8,5 9,5 12  14,1 

 
 

16
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7

6

5

4

3

2

1

0

ijsdikte
in cm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aantal etmalen dat het vriest

nadat het ijs 6 cm dik is 
 
• Vier juiste punten tekenen 3 
• Een vloeiende lijn door deze punten tekenen 1 
 
Opmerking 
Voor elk fout punt 1 scorepunt aftrekken tot een maximum van 
3 scorepunten. 
 

Pagina: 605Voor 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).



 

 800045-2-737c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 13 maximumscore 4 
• 19 december komt overeen met aantal etmalen = 10 1 
• Volgens de vuistregel is de ijsdikte dan 16 (cm) 1 
• Volgens de woordformule is de ijsdikte dan 14,7 (cm) 1 
• Volgens de vuistregel kan de Elfstedentocht gereden worden, volgens 

de woordformule niet 1 
of 
• In de grafiek op de uitwerkbijlage een verticale lijn bij  

aantal etmalen = 10 tekenen 1 
• De grafiek die hoort bij de vuistregel ligt bij 10 etmalen boven 15 cm 1 
• De grafiek die hoort bij de woordformule ligt bij 10 etmalen onder 15 cm 1 
• Volgens de vuistregel kan de Elfstedentocht gereden worden, volgens 

de woordformule niet 1 
 
 

Droste chocolade  

 
 14 maximumscore 2 

• Er passen ( 20
3,3

=) 6 lagen in een doos 1 

• In een doos passen maximaal (6 × 8 =) 48 Droste doosjes 1 
 

 15 maximumscore 4 
 

 
 
• De vier symmetrieassen door de hoekpunten  2 
• De vier symmetrieassen door de middens van de zijden 2 
 

 16 maximumscore 4 
• AP = AB

2
 = 3,9 (cm) 1 

• MP2 = 10,22 − 3,92 2 
• MP = 9,42… (, dus afgerond 9,4 cm) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 17 maximumscore 4 
• De oppervlakte van driehoek ABM is 1

2  × 7,8 × 9,4 1 

• Dit is 36,66 (cm2) 1 
• Er passen 8 van zulke driehoeken in de achthoek  1 
• De oppervlakte van de achthoek is 8 × 36,66 en dat is afgerond 

293 (cm2) 1 
 

 18 maximumscore 4 
• De breedte van de doos is 4 × 9,4 = 37,6 (cm) 1 
• De lengte van de doos is 8 × 9,4 = 75,2 (cm) 1 
• De oppervlakte van de bodem van de doos is 75,2 × 37,6 = 

2827,52 (cm2) 1 
• Zichtbaar blijft 2827,52 − (8 × 293) = 483,52 (of 483,5 of 484) (cm2) 1 
 
 

Kwartierstaat || 

 
 19 maximumscore 2 

De andere overgrootmoeders van Emke hebben de nummers 11, 13 en 15. 
 
Opmerking 
Voor elk foutief of ontbrekend nummer 1 scorepunt aftrekken. 
 

 20 maximumscore 2 
 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
v 1 2 4 8 16 32 64 128 256 

 
Opmerking 
Voor elke fout 1 scorepunt aftrekken. 
 

 21 maximumscore 3 
• Generatie XIV (n = 14) heeft 141

2 2×  = 8192 personen 1 

• Generatie XV (n = 15) heeft 151
2 2×  = 16 384 personen 1 

• Dus in generatie XV (of 15) zijn er voor het eerst meer dan 9000 1 
 
Opmerking 
Als de Romeinse notatie fout is maar de berekening goed, hiervoor geen 
scorepunten aftrekken.
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Vraag Antwoord Scores 

Wandelen in het Reuzengebergte 
 

 22 maximumscore 2 
• Tussen de hoogtelijnen van 600 m en 700 m liggen vier hoogtelijnen, 

dus die van 620, 640, 660 en 680 meter 1 
• Het hoogteverschil is 20 meter 1 
of 

• 700 600
5
−  1 

• Het hoogteverschil is 20 meter 1 
 

 23 maximumscore 2 
• Voor het kleuren van het volledige juiste gedeelte boven de rivier 1 
• Voor het kleuren van het volledige juiste gedeelte onder de rivier 1 
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 24 maximumscore 2 
Van west naar oost. 
 

 25 maximumscore 2 
• De afstand tussen A en B is 1 cm 1 
• 1 : 30 000 betekent: 1 cm op de kaart is 300 m in werkelijkheid 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 26 maximumscore 4 
• Het hoogteverschil tussen A en B is 40 m 1 

• tan (hellingshoek) = 40
300

 2 

• De hellingshoek is 7,6°, dus Peter mag er niet rijden met de caravan 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
 

einde  800045-2-737c* 
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700013-1-734o 

Examen VMBO-KB 

2007 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 30 mei
13.30 - 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
omtrek cirkel = π × diameter 

 

oppervlakte cirkel = π × straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud bol = 4
3 × π  × straal 3 
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Helikopter 
 
Om snel medische hulp te kunnen bieden, staan in vier plaatsen in Nederland 
speciale helikopters. Zie onderstaand kaartje.  
 

Groningen

Amsterdam

Rotterdam
Nijmegen

N

 
 
Voor de beantwoording van de vragen 1 en 2 staat dit kaartje vergroot op de 
uitwerkbijlage. 
 

3p 1 In plaats A is medische hulp nodig. Zie de uitwerkbijlage. De helikopter uit 
Amsterdam wordt ingezet en vliegt naar plaats A.  

 Bereken hoeveel kilometer de afstand tussen Amsterdam en plaats A is. 
Schrijf je berekening op.  

 
4p 2 Op een andere plaats is de helikopter uit Rotterdam nodig. De piloot krijgt als 

aanwijzing een koers te vliegen onder een hoek van 170° over een afstand van 
55 km.  

 Geef in de tekening op de uitwerkbijlage met de letter P de plaats aan waar 
de helikopter uit Rotterdam nodig is. Laat de hulplijnen staan om duidelijk te 
maken hoe je aan je antwoord komt.  

 
In de uitwerkbijlage bij de vragen 3 en 4 is voor de plaatsen Groningen en 
Nijmegen het gebied aangegeven waar de helikopters ingezet kunnen worden. 
Dit heet het bereikbare gebied van de helikopters. Dit gebied is voor de vier 
helikopters even groot. Voor de helikopters van Amsterdam en Rotterdam is het 
bereikbare gebied nog niet getekend.  
 

3p 3 Kleur of arceer op de uitwerkbijlage het gemeenschappelijke gebied in 
Nederland dat door de helikopters uit Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen kan 
worden bereikt. 
 

4p 4 Het bereikbare gebied van een nieuw type helikopter heeft een straal van 78 km. 
De helikopter van Groningen wordt vervangen door een helikopter van dat 
nieuwe type. 

 Bereken met hoeveel km2 de oppervlakte van het bereikbare gebied 
toeneemt. Schrijf je berekening op. 

Pagina: 612Voor 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).



 

 700013-1-734o 4 lees verder ►►►

Volleybal 
 

    
net

1e e achterlijn 2  achterlijn 
 
Marit maakt een werkstuk over volleyballen. 
Op de foto hierboven zie je hoe Marit een bal onderhands wegslaat. In de 
tekening ernaast zie je de baan van de bal die vanaf de 1e achterlijn 
weggeslagen is. De bal gaat recht vooruit in de richting van de 2e achterlijn. 
 
Voor de baan van de bal gebruikt Marit de formule: 
 
 hoogte = − 0,05 × (afstand)2 + 0,7 × afstand + 0,55  
 
Hierin is hoogte de hoogte van de bal boven de grond en afstand de horizontale 
afstand vanaf het punt waar Marit de bal weggeslagen heeft. Zowel hoogte als 
afstand zijn in meters. 
 
Bij het beantwoorden van de vragen 5 tot en met 8 kun je de formule gebruiken. 
 

2p 5 Bereken op welke hoogte Marit de bal wegslaat. Schrijf je berekening op. 
 

4p 6 Op de uitwerkbijlage staat een tabel en daaronder een assenstelsel.  
 Teken in dit assenstelsel de grafiek die hoort bij de formule vanaf  

afstand = 0 tot en met afstand = 12. Je mag de tabel gebruiken. 
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Een volleybalveld heeft een lengte van 18 meter. Het net hangt in het midden. 
De bovenkant van het net hangt 2,24 meter boven de grond.  
 
 

Marit
bal

1e achterlijn 2 e achterlijnnet  
 
 
Hierboven zie je het bovenaanzicht van het volleybalveld en de baan van de bal. 
 

4p 7 Bereken hoeveel centimeter de afstand tussen de bal en de bovenkant van het 
net was. Schrijf je berekening op. 
 

3p 8 Komt de bal voor of achter de 2e achterlijn voor het eerst op de grond? 
Laat zien hoe je aan je antwoord komt.  
 

1e achterlijn net 2e achterlijn 
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Vaas 
 
Hieronder staat een foto van een vaas en daarnaast de schematische tekening 
van deze vaas.  
 

  
 
De vaas bestaat uit drie kunststof plaatjes. Deze plaatjes PTCA, TQBA en RTBC 
zijn even groot en zo tegen elkaar gelijmd dat T ABC een piramide is met een 
gelijkzijdige driehoek ABC als grondvlak.  
 

TP

CA

T Q

A B

30

10

12,5

TR

BC

 
 
Alle kunststof plaatjes zijn 30 cm hoog.  
De lengte van AC is 12,5 cm en de lengte van PT is 10 cm.  
 

4p 9 Niels gaat deze vaas maken. Hij heeft een kunststof plaat van 30 cm bij 40 cm. 
Op de uitwerkbijlage is deze plaat op schaal 1 : 5 getekend. Een van de drie 
plaatjes om de vaas te maken is al getekend. 

 Is het mogelijk om alle drie de kunststof plaatjes uit deze plaat te zagen? 
Laat met behulp van een tekening zien hoe je aan je antwoord komt. 

 

A

P

T Q

B

C

R
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De bovenkant van de vaas is een gelijkzijdige driehoek ABC met zijden van 
12,5 cm. 
 

A B

C

12,5 cm 12,5 cm

12,5 cm  
 
 

3p 10 Laat met een berekening zien dat de hoogte van driehoek ABC ongeveer 
10,83 cm is. 
 

2p 11 Laat met een berekening zien dat de oppervlakte van driehoek ABC  
ongeveer 67,7 cm2 is.  
 

4p 12 Omdat de drie plaatjes schuin staan, is de hoogte van de vaas 29,5 cm. 
 Bereken in één decimaal hoeveel liter water er maximaal in de vaas gaat. 
Schrijf je berekening op. 

 
2p 13 Als Niels zijn vaas af heeft, vult hij die met water. Tijdens het vullen blijft het 

water met dezelfde snelheid stromen. In de drie onderstaande grafieken A, B en 
C is het verband weergegeven tussen de tijd en de waterhoogte tijdens het 
vullen van een vaas. 
 
 
water-
hoogte

tijd

water-
hoogte

tijd

water-
hoogte

tijd  
 A B C 
 
Eén van de grafieken past bij het vullen van de vaas van Niels. 

 Welke grafiek is dat? Leg je antwoord uit. 
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Temperatuur in de sauna 
 
 

 
 
Hierboven zie je een tekening van een sauna. Een sauna is een afgesloten 
ruimte, waarin de temperatuur heel hoog kan oplopen.  
In een sauna is de temperatuur bij het plafond veel hoger dan bij de vloer. 
De grafiek hieronder geeft de temperatuur op verschillende hoogtes in deze 
sauna aan.  
De hoogte van deze sauna is 2,40 meter.  
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Deze grafiek staat vergroot op de uitwerkbijlage bij de vragen 14, 15 en 16.  
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3p 14 In de tekening op de vorige bladzijde zie je dat de sauna drie banken op 
verschillende hoogtes heeft.  
Het hoogteverschil tussen twee banken is 40 cm. Als het te warm wordt, kun je 
een bank lager gaan zitten. 

 Hoeveel graden Celsius daalt de temperatuur als je een bank lager gaat 
zitten? Laat zien hoe je aan je antwoord komt.  

 
3p 15 Bij de grafiek hoort een formule die het verband beschrijft tussen de hoogte en 

de temperatuur.  
 Schrijf een formule op die bij dit verband hoort.  

 
2p 16 De sauna wordt verwarmd door een kachel. Men stookt de kachel nog iets 

verder op waardoor de temperatuur in de sauna overal met 10 graden Celsius 
stijgt.  

 Teken in het assenstelsel op de uitwerkbijlage de grafiek die bij deze nieuwe 
situatie hoort. 

 
3p 17 Het energieverbruik per week van de kachel in de sauna kan berekend worden 

met de volgende formule: 
 

 energieverbruik = 
60

tijd vermogen kachel×  

 
Hierin is energieverbruik in kilowattuur (kWh), vermogen in kilowatt (kW) en  
tijd in minuten. 
 
De kachel in de sauna heeft een vermogen van 9 kW en wordt 100 minuten per 
week gebruikt.  

 Bereken hoeveel kilowattuur het energieverbruik van deze kachel per jaar is. 
Schrijf je berekening op. 
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Wandkleed 
 

 
 
Irene wil een wandkleed maken en gebruikt het wandkleed dat hierboven staat 
afgebeeld als voorbeeld voor een eigen ontwerp.  
Ze begint met vlieger ABCD waarin het bovenste hartje, twee vogeltjes en een 
deel van een cirkel getekend worden. Je ziet dat in de tekening hieronder. 
 

A

C

B D

53

 
 
Hoek C in driehoek ABC is 53° en hoek B in driehoek ABC is 90°. 
 

2p 18 Toon aan dat hoek BAD 74° is.  
 

4p 19 In werkelijkheid is de lengte van AC 25 cm. 
 Teken vlieger ABCD op schaal 1 : 5. Het hartje, het deel van de cirkel en de 

vogeltjes hoef je niet te tekenen. 
 

3p 20 Laat met een berekening zien dat AB ongeveer 20 cm is. 
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4p 21 De vogeltjes raken aan de onderkant een deel van een cirkel. In onderstaande 
tekening is dit cirkelboog BD. 
 

A

B D

 
 
Irene heeft 24 cm koord en wil daarmee cirkelboog BD maken.  

 Ga met een berekening na of Irene hiervoor genoeg koord heeft. 
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Bergwandeling 
 
Karin en Pieter maken een bergwandeling.  
 

3p 22 Het eerste gedeelte van de wandeling gaat over vlak terrein.  
Op vlak terrein lopen ze met een gemiddelde snelheid van 5 kilometer per uur.  
Na 50 minuten lopen, houden ze een rustpauze. 

 Bereken in één decimaal hoeveel kilometer Karin en Pieter dan gelopen 
hebben. Schrijf je berekening op. 

 
2p 23 Bij een wandeling over stijgend terrein wordt onderstaande vuistregel gebruikt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de rustpauze gaat de wandeling verder over stijgend terrein.  
In onderstaande tekening staat een gedeelte van de route getekend.  
 

 
 
Karin en Pieter beginnen op 800 meter hoogte en eindigen op 1700 meter 
hoogte. Doordat dit gedeelte van hun wandeling over stijgend terrein gaat, doen 
ze langer over dit gedeelte van hun wandeling dan wanneer deze over vlak 
terrein was gegaan. 

 Bereken hoeveel minuten Karin en Pieter langer over dit gedeelte van hun 
wandeling doen. Schrijf je berekening op. 

 
 

Voor elke 10 meter hoogteverschil heb je 
één minuut meer nodig dan de tijd die 
nodig is voor een wandeling op vlak 
terrein. 
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Hieronder zie je een gedeelte van de hoogtelijnkaart van het berggebied waar 
Karin en Pieter wandelen. De punten C, D en E op de hoogtelijnkaart zijn 
tussenstations van kabelbanen, die vanaf uitzichtpunt K naar het dal vertrekken.  
 
 

B

C
D

K

E

1700
1800

1900

2000

Legenda:
kabelbaan
kabelbaan in
aanbouw

 
 

2p 24 Naar welk tussenstation C, D, of E is de kabelbaan het minst steil? Leg je 
antwoord uit. 
 

6p 25 Bij punt B staat onderstaand informatiebord.  
 

Hier wordt aan een kabelbaan gewerkt met een lengte van

3,2 kilometer
uitzichtpunt

hier staat u
 

 
Het uitzichtpunt K ligt op 2084 meter hoogte. 
De hoogtelijnkaart boven vraag 24 staat ook op de uitwerkbijlage.  

 Klopt de lengte van de kabelbaan volgens de afstanden op de 
hoogtelijnkaart? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 

 

einde  700013-1-734o* 
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wiskunde CSE KB 2007-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 
 
 
 

Helikopter 
 

1 en 2  
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N

A

 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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3 en 4  
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Volleybal 
 

 6  
 

 
 

4

3

2

1

0

hoogte
in meters

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
afstand in meters 

 
 

Vaas 
 

 9  

schaal 1:5
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Temperatuur in de sauna 
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Bergwandeling 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  700013-1-734u* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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 700013-1-734c 2 lees verder ►►►

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

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

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

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

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

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

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

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

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 79 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 

 
 

Pagina: 630Voor 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).



 700013-1-734c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 

Helikopter|| 

 
 1 maximumscore 3 

• De afstand in de tekening is 1,4 (cm) 1 
• De afstand in werkelijkheid is 1,4 × 25 1 
• Dit is 35 (km) 1 
 
Opmerking 
De gemeten afstand mag 1 mm afwijken. 
 

 2 maximumscore 4 
 

0 50 100 km

Groningen

Amsterdam

Rotterdam

N

P

A

Nijmegen

 
 
• De juiste hoek vanuit het noorden tekenen 2 

• De afstand van Rotterdam naar de plaats is ( 55
25

 =) 2,2 cm  1 

• De letter P op de juiste plaats tekenen 1 
 
Opmerking 
De hoek mag 1° en de lengte mag 1 mm in de tekening afwijken. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 3 maximumscore 3 
 

0 50 100 km

Groningen

Amsterdam

Rotterdam

N

Nijmegen

 
 
• Een cirkel met straal 2,6 cm bij Amsterdam en bij Rotterdam tekenen 2 
• Het juiste gebied kleuren of arceren 1 
 

 4 maximumscore 4 
• De straal van een cirkel op de uitwerkbijlage is 2,6 cm; dit komt 

overeen met 65 km 1 
• Oppervlakte bereikbare gebied helikopter is π × 652 = 13 273,228... (km2) 1 
• Oppervlakte bereikbare gebied nieuw type helikopter is π × 782 =  

19 113,449... (km2) 1 
• De toename is 5840 (km2) 1 
 
Opmerking 
De toename mag variëren van 4799 (km2) tot en met 6842 (km2). 
 
 

Volleybal|| 

 
 5 maximumscore 2 

• afstand = 0 invullen  1 
• −0,05 × 02 + 0,7 × 0 + 0,55 = 0,55 (m) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 6 maximumscore 4 
 

afstand  
in meters 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

hoogte  
in meters 

0,55 1,20 1,75 2,20 2,55 2,80 2,95 3 2,95 2,80 2,55 2,20 1,75 

 

 

hoogte
in meters

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
afstand in meters

0

1

2

3

4

 
 
• Top (7, 3) goed tekenen 1 
• De andere punten goed getekend 2 
• Vloeiende lijn door de punten tekenen 1 
 
Opmerking 
Voor elk fout getekend punt 1 scorepunt aftrekken tot een maximum van 
2 scorepunten. 
 

 7 maximumscore 4 
• Halverwege het veld geldt dat afstand = 9 (meter) 1 
• hoogte = (−0,05 × 92 + 0,7 × 9 + 0,55 =) 2,80 (meter) 1 
• De ruimte tussen de bal en het net is (2,80 − 2,24 =) 0,56 (meter) 1 
• Het antwoord is 56 (cm) 1 
 

 8 maximumscore 3 
• De afstand tot aan de 2e achterlijn is 18 (meter) 1 
• −0,05 × 182 + 0,7 × 18 + 0,55 = −3,05, dit is negatief 1 
• De bal komt voor de 2e achterlijn voor het eerst op de grond 1 
of 
• Door het invullen van punten laten zien dat al voor de 2e achterlijn de 

hoogte negatief wordt, bijvoorbeeld als afstand = 14,8 (meter) is 
hoogte = −0,042 2 

• De bal komt voor de 2e achterlijn voor het eerst op de grond 1 
of 
• Het op de juiste manier doortekenen van de grafiek 1 
• Aflezen uit de grafiek dat de bal net voor de 15 (meter) op de grond komt 1 
• De bal komt voor de 2e achterlijn voor het eerst op de grond 1 
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Vraag Antwoord Scores 

700013-1-734c 7 lees verder ►►►

Vaas || 

 
 9 maximumscore 4 

 

schaal 1:5 
 
• Een plaatje omgedraaid aan het eerste plaatje tekenen 2 
• Het derde plaatje tekenen 1 
• De conclusie na de juiste tekening dat het mogelijk is 1 
 

 10 maximumscore 3 
 

A BS

C

 
 

• AS = 12,5
2

= 6,25 (cm) 1 

• De hoogte CS is 2 2(12,5) (6,25)− = 10,825…(cm); dit is  
ongeveer 10,83 (cm) 2 

 
 11 maximumscore 2 

• De oppervlakte van driehoek ABC is gelijk aan 1
2 12,5 10,83× × (cm2) 1 

• De oppervlakte van driehoek ABC is ongeveer  67,7 (cm2) 1 
 

 12 maximumscore 4 
• inhoud vaas = 1

3  × 67,7 × 29,5  1 
• inhoud vaas = 665,716… (cm3) 1 
• Dit is 0,665… dm3 1 
• Dit is 0,7 (liter)  1 
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Vraag Antwoord Scores 

700013-1-734c 8 lees verder ►►►

 13 maximumscore 2 
• Grafiek C is de juiste grafiek 1 
• Voor een juiste uitleg, bijvoorbeeld: In het begin stijgt de waterhoogte 

heel snel, maar omdat de vaas naar boven toe steeds wijder wordt, zal 
de waterhoogte steeds langzamer stijgen 1 

 
 

Temperatuur in de sauna || 

 
 14 maximumscore 3 

• Twee waarden met een verschil van 40 cm nemen 1 
• De twee bijbehorende temperaturen aflezen 1 
• Het verschil is 10 (°C) 1 
 

 15 maximumscore 3 
temperatuur = 0,25 × hoogte + 40 
 
• De beginwaarde is 40 1 
• Het hellingsgetal is gelijk aan 0,25 1 
• De hele formule met het linkerlid 1 
 

 16 maximumscore 2 
 

0 40 80 120 160 20020 60 100 140 180 220 240
hoogte in cm

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

temperatuur
in graden
Celsius

 
 
• Het beginpunt (0, 50) 1 
• Een lijn door een ander punt, bijvoorbeeld (240, 110), tekenen (of een 

lijn evenwijdig aan de gegeven lijn) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

700013-1-734c 9 lees verder ►►►

 17 maximumscore 3 

• energieverbruik = 100 9
60
×  1 

• Dit is 15 (kWh) 1 
• Per jaar is dit (52 × 15 =) 780 (kWh) 1 
 
Opmerking 
Als er van 4 weken per maand en dus 48 keer per jaar uitgegaan is, 
hiervoor 1 scorepunt aftrekken. 
 
 

Wandkleed  || 

 
 18 maximumscore 2 

• Hoek BAC = (180 − 90 − 53 =) 37(°) 1 
• Hoek BAD = 2 × 37 = 74(°) 1 
 

 19 maximumscore 4  
Bijvoorbeeld:  

B D

C

A

 
 
• AC met lengte 5 cm tekenen 1 
• Hoek BCA met 53° tekenen 1 
• Driehoek CBA juist getekend 1 
• Driehoek CDA juist getekend 1 
 

 20 maximumscore 3 

• sin 53(°) = 
25
AB  2 

• AB = 19,965…, dit is ongeveer 20 (cm) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

700013-1-734c 10 lees verder ►►►

•   1 

 21 maximumscore 4 
• De diameter van de cirkel door BD met middelpunt A is (2 × 20 =)  

40 (cm) 1 
• De omtrek van de cirkel door BD met middelpunt A is (π × 40 =) 

125,663… (cm) 1 

• De lengte van cirkelboog BD is ( 74
360

× 125,663… =) 25,830… (cm) 1 

• Irene heeft niet genoeg koord 1 
 
 

Bergwandeling | 
 

 22 maximumscore 3 
 

afstand in km 5 … ? 
tijd in minuten 60 1 50 

 

• Ze lopen in 50 minuten 4,166… (km) 1 
• Het antwoord is 4,2 (km) 1 
 

 23 maximumscore 2 
• Er is een hoogteverschil van 1700 − 800 = 900 (meter) 1 

• Er moet ( 900
10

=) 90 (minuten) langer worden gelopen 1 

 
 24 maximumscore 2 

Het antwoord D met een juiste uitleg, bijvoorbeeld dit is de langste afstand 
bij gelijk hoogteverschil en dus het minst steil. 
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Vraag Antwoord Scores 

700013-1-734c 11 lees verder ►►►

 25 maximumscore 6 
• De afstand BK is op de hoogtelijnkaart gelijk aan 2,1 cm 1 
• Dit is in werkelijkheid 3150 meter 1 
• Het hoogteverschil tussen punt B en punt K is 384 (meter) 1 
 

B

K

384

3150

?

 
 
• De kabelbaan is 2 23150 384+ = 3173,319… (meter) 2 
• Een juiste conclusie 1 
 
Opmerkingen 
Als alleen de horizontale afstand berekend wordt en daarmee de conclusie 
getrokken wordt dat de lengte ongeveer 3,2 km is, hiervoor maximaal 
2 scorepunten toekennen. 
Bij het opmeten is een marge van 1 mm toegestaan. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 6 juni naar Cito. 
 
 

einde  700013-1-734c* 
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700037-A-734c-KB* 

aanvulling op het correctievoorschrift 2007-1 
 

wiskunde CSE KB vmbo 
 
Centraal examen vmbo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen wiskunde cse KB vmbo: 
 
Op pagina 7 van het correctievoorschrift dient bij vraag 12 
 

• Dit is 0,7 (liter) 

vervangen te worden door: 

• Dit is 0,6 (liter) 

Opmerking: indien 0,7 geantwoord is: het scorepunt toekennen 

 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde cse KB vmbo. 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. H.W. Laan 
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700045-2-734o 

Examen VMBO-KB 

2007 
 
 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 15.30 uur
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 700045-2-734o 2 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel = π × diameter 

 

oppervlakte cirkel = π × straal 2 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud kegel = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud piramide = 1
3  × oppervlakte grondvlak × hoogte 

 
inhoud bol = 4

3 ×  π  × straal 3 
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 700045-2-734o 3 lees verder ►►►

Taxirit 
 
Taxibedrijf RIJKLAAR berekent voor elke taxirit een begintarief van € 2,50 en 
per gereden kilometer € 0,90.  
 

2p 1 Laat met een berekening zien dat een taxirit van 8 kilometer bij RIJKLAAR 
€ 9,70 kost. 
 
Er is een verband tussen de afstand in km en de prijs in euro bij RIJKLAAR.  
 

3p 2 Schrijf een woordformule op die bij dit verband hoort. 
 
Bij taxibedrijf LOTAX wordt de prijs van een taxirit berekend met de 
woordformule: 
 
 prijs = 1,20 × afstand 
 
Hierin is de prijs in euro en de afstand in km. 
 
In de uitwerkbijlage bij de vragen 3, 4 en 5 staat de grafiek van de woordformule 
van taxibedrijf LOTAX al in een assenstelsel getekend. 
 

3p 3 Teken in hetzelfde assenstelsel in de uitwerkbijlage de grafiek van het verband 
tussen de afstand in km en de prijs in euro bij taxibedrijf RIJKLAAR. Je mag de 
tabel in de uitwerkbijlage gebruiken. 
 

3p 4 Selma woont 9,5 km van het treinstation. Zij wil met de taxi naar het treinstation. 
 Welk taxibedrijf is voor Selma het goedkoopst? Laat zien hoe je aan je 
antwoord komt. 

 
3p 5 Taxibedrijf LOTAX start met een actie.  

 

Actie

8,50€

Betaal voor een stadsrit
nooit meer dan

Als de taximeter een lager bedrag aangeeft,
betaalt u het bedrag dat op de meter staat.

 
 
Volgens Selma is taxibedrijf LOTAX nu bij elke stadsrit goedkoper dan taxibedrijf 
RIJKLAAR. 

 Heeft Selma gelijk? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
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 700045-2-734o 4 lees verder ►►►

Woning te koop 
 
  Advertentie 

 
4p 6 Bij de makelaar hangt bovenstaande advertentie. Volgens de advertentie is de 

inhoud van de bollenschuur 240 m3. 
De afmetingen van de bollenschuur staan in onderstaande schets en zijn in 
meters gegeven. 
 

6,5

5,5

5

8

 
 

 Laat met een berekening zien dat de inhoud inderdaad 240 m3 is. Schrijf je 
berekening op. 

CASTRICUM 
 

 
 

CASTRICUM                                                 Zanderijweg 
 
Uniek op de ‘Zanderij’ een tuinderwoning met bollenschuur op 1810 m2 eigen 
grond. De woning en schuur zijn in originele staat. Het geheel is toe aan een 
volledige renovatie. 
Inhoud woning: 385 m3 
Inhoud bollenschuur: 240 m3 
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 700045-2-734o 5 lees verder ►►►

In de uitwerkbijlage bij de vragen 7, 8 en 9 staat een plattegrond van de woning 
met de bollenschuur en de omgeving getekend. De schaal van de plattegrond is 
1 : 500.  
 

3p 7 Op de foto van de advertentie zie je links de woning en rechts de bollenschuur.  
Toen de fotograaf de foto maakte die bij de advertentie hoort, stond hij op de 
plaats die in de uitwerkbijlage met de letter A is aangegeven. 

 Laat met een berekening zien dat de fotograaf meer dan 30 meter van de 
woning afstond. 

 
3p 8 De fotograaf heeft vanaf de Zanderijweg nog een foto gemaakt.  

Zie onderstaande foto. Hierop zie je de zijkant van de bollenschuur waarop het 
bord ‘TE KOOP’ hangt en de achterkant. Deze zijkant is op de uitwerkbijlage 
aangegeven met de letter z en de achterkant met de letter a. 
 

 
 

 Heeft de fotograaf op plek B, C, of D gestaan? Laat door het tekenen van de 
kijklijnen in de plattegrond op de uitwerkbijlage zien hoe je aan je antwoord 
komt.  

 
4p 9 De fotograaf staat nog steeds op de Zanderijweg en wil een derde foto maken, 

waarop je voorkant v en zijkant z van de bollenschuur tegelijk ziet.  
 Arceer in de uitwerkbijlage het gebied waar de fotograaf op de Zanderijweg 
moet gaan staan om zo’n foto te kunnen maken.  
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 700045-2-734o 6 lees verder ►►►

Naar de overkant 
 
Het toestel dat je op onderstaande foto ziet wordt bij een spel gebruikt om een 
vijver over te steken. Er hangt een touw aan een balk boven het wateroppervlak. 
Aan de onderkant van het touw zit een knoop. Met dit touw kun je naar de 
overkant van de vijver slingeren.  
 

  

C

B

A 165 60

507

E D

F

1

2
3

 
 
De tekening laat een wiskundig model van de situatie zien. Dit model wordt 
gebruikt bij de volgende vragen. 
 
Het touw CD hangt recht naar beneden. Enkele hulplijnen zijn gestippeld. De 
maten in cm staan in de tekening.  
 
Om de lengte van CD te vinden moet je eerst BE berekenen. 
 

3p 10 Laat met een berekening zien dat BE na afronding gelijk is aan 479 cm. 
 

3p 11 De hulplijnen BE en BF verdelen de hoek bij B in drie hoeken. 
Zie tekening hiernaast.  
Hoek A is gelijk aan 71° en gehele hoek B is gelijk aan 142°. 

 Laat met een berekening zien dat hoek B3 gelijk is  
aan 33°. Schrijf je berekening op. 

 
 

B

A

1
2

3

142

71

C

F

E
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 700045-2-734o 7 lees verder ►►►

4p 12 BF is even lang als DE. Zie de schematische tekening boven vraag 10. 
 Bereken hoeveel cm de lengte van het hele touw CD is. Schrijf je berekening 

op. 
 

Wanneer je bij vraag 12 geen antwoord gevonden hebt, neem dan bij vraag 13 
voor het hele touw CD een lengte van 525 cm.  
 

5p 13 Hieronder zie je een schematische tekening van een aanzicht van de vijver.  
Punt C bevindt zich precies boven het midden van de vijver. 
 

350 cm

C

P S

D

vijver

1 2

Q

 
 
Dolf wil het touw uitproberen en wil de overkant van de vijver halen. Daarvoor 
moet de knoop van punt P naar punt Q geslingerd worden. De vijver is 350 cm 
breed. 

 Bereken hoeveel graden de hele hoek bij C minstens moet zijn om de 
overkant te halen. Schrijf je berekening op. 
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 700045-2-734o 8 lees verder ►►►

Gevoelstemperatuur 
 
Een thermometer geeft de buitentemperatuur aan in graden Celsius (°C).  
Als het waait, voelt het veel kouder aan dan de thermometer buiten aangeeft.  
Dit wordt de gevoelstemperatuur genoemd. 
 

 
 
De gevoelstemperatuur hangt ook af van de windsnelheid. Hoe harder het waait, 
hoe kouder het aanvoelt.  
De windsnelheid wordt gemeten in meter per seconde (m/s). Hieronder zie je 
een tabel met daarin een omschrijving en daarnaast de verschillende 
windsnelheden die daarbij horen. 
 
omschrijving windsnelheid in m/s 
windstil 0 tot 0,5 
zwakke wind 0,5 tot 3,5 
matige wind 3,5 tot 8 
vrij krachtige wind 8 tot 10,5 
krachtige wind 10,5 tot 14 
harde wind 14 tot 17 
stormachtig 17 tot 21 
storm 21 tot 24,5 

 
De gevoelstemperatuur bij een temperatuur van 0 °C kun je uitrekenen met de 
onderstaande formule: 
 
 G w w= × − × +20,0124 1,162 1,41 
 
Hierin is G de gevoelstemperatuur in °C en w de windsnelheid in m/s. 
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 700045-2-734o 9 lees verder ►►►

Bij de vragen 14, 15 en 16 gaan we uit van een temperatuur van 0 °C. 
 

2p 14 De windsnelheid is 5 m/s. 
 Laat met een berekening zien dat de gevoelstemperatuur bij deze 
windsnelheid ongeveer −4 °C is.  

 
3p 15 In een nieuwsbericht wordt gezegd dat door een ‘vrij krachtige wind’ bij 0 °C een 

gevoelstemperatuur van −13 °C verwacht wordt. 
 Is het nieuwsbericht juist? Laat met een berekening zien hoe je aan je 
antwoord komt. 

 
3p 16 Hieronder zie je een schets van de grafiek die hoort bij de formule op de vorige 

bladzijde. 
 

10
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4

2
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w in m/s

O

G
in ˚C

 
 
 
Bovenstaande grafiek hoort bij een temperatuur van 0 °C. 
Stel de gevoelstemperatuur is −15°C bij een temperatuur van 0 °C. 

 Geef de omschrijving van de windsnelheid van de tabel op de vorige 
bladzijde die bij deze gevoelstemperatuur hoort. Laat met een berekening 
zien hoe je aan je antwoord komt. 
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 700045-2-734o 10 lees verder ►►►

Westerscheldetunnel 
 
Op 14 maart 2003 is de Westerscheldetunnel geopend. Dit is een tunnel in 
Zeeland die onder het water van de Westerschelde door gaat. 
De tunnel bestaat uit twee tunnelbuizen. Elke tunnelbuis is geboord met een 
enorme boormachine met een diameter van 11,30 meter.  
Elke tunnelbuis is in totaal 6600 meter lang. 
 

11
,30

 m

dwarsdoorsnede

tunnelbuis tunnelbuis

Vluchtweg, dwars-
verbinding tussen
twee tunnelbuizen

 
 

2p 17 Elke werkdag werd er gemiddeld 12 meter geboord. 
 Bereken hoeveel werkdagen het boren van één tunnelbuis heeft geduurd. 
Schrijf je berekening op. 

 
2p 18 Aan één kant van een tunnelbuis hangt om de 50 meter een brandblusser.  

Zie onderstaande foto. Er hangt geen brandblusser aan het begin en aan het 
eind van de tunnel.  
 

 
 

 Bereken hoeveel brandblussers er in één tunnelbuis hangen. Schrijf je 
berekening op. 
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3p 19 Een automobilist rijdt vanuit Zeeuws-Vlaanderen de tunnel in.  
 

klei

zand

ZEEUWS-
VLAANDEREN

hoek
Pas van Terneuzen

ZUID-
BEVELAND

 
 
Het eerste gedeelte van de tunnel is 1300 meter lang en daalt 60 meter. 

 Bereken hoeveel graden de aangegeven hoek is waaronder het eerste 
gedeelte geboord is. Schrijf je berekening op. 

 
5p 20 De grond die voor het boren van één tunnelbuis werd uitgegraven, is afgevoerd 

door vrachtwagens. Eén vrachtwagen vervoert ongeveer 20 m3 grond. 
Hoewel de tunnelbuis geen echte cilinder is, kun je de inhoud van de tunnelbuis 
benaderen met de formule voor de inhoud van een cilinder. 

 Laat met een berekening zien hoeveel vrachtwagens er ongeveer gevuld 
werden om de grond van één tunnelbuis af te voeren. Rond je antwoord af op 
duizendtallen. 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Domino Day 
 

 
 
Bij Domino Day worden miljoenen dominostenen in rijen neergezet. Door de 
eerste steen van zo’n rij om te stoten, valt daarna de hele rij om.  
De dominostenen staan op onderling gelijke afstanden van elkaar. 
 
De snelheid waarmee zo’n rij omvalt hangt af van de hoogte van dominostenen 
en kun je met de volgende woordformule berekenen: 
 
 snelheid = 50 × hoogte dominosteen  
 
Hierin is snelheid de snelheid van de rij omvallende dominostenen in centimeter 
per seconde (cm/s) en hoogte dominosteen in cm. 
 

2p 21 Laat met een berekening zien dat de dominostenen met een hoogte van 9 cm, 
omvallen met een snelheid van 150 cm/s. 
 

4p 22 Op de uitwerkbijlage bij vraag 22 staat een assenstelsel getekend. 
 Teken in het assenstelsel de grafiek die hoort bij bovenstaande 
woordformule. Je mag de tabel gebruiken. 

 
4p 23 Lenneke is als vrijwilliger betrokken bij Domino Day. Ze moet twee rijen 

neerzetten die aan twee eisen moeten voldoen. Ze starten tegelijkertijd en ze 
zijn tegelijkertijd in hun geheel omgevallen. De eerste rij bestaat uit 
dominostenen van 9 cm hoog en is 60 meter lang. De tweede rij die neergezet 
moet worden, heeft dominostenen van 4 cm hoog. 

 Bereken hoeveel meter Lenneke de tweede rij moet maken zodat die aan de 
twee eisen voldoet. Schrijf je berekening op.  

 
5p 24 Tussen de dominostenen in een rij moet een ruimte van 3 cm zitten. Lenneke 

krijgt 125 000 dominostenen met een dikte van 1 cm en een hoogte van 9 cm 
die ze moet neerzetten. 

 Bereken hoeveel minuten het duurt voordat deze rij dominostenen is 
omgevallen. Schrijf je berekening op. 

einde  700045-2-734o* 

Pagina: 651Voor 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).



 700045-2-734u 1 lees verder ►►►

wiskunde CSE KB 2007-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

Taxirit 
 

3, 4 en 5 
 

RIJKLAAR 
 

afstand in km 0 2 4 6 8 10 

prijs in euro     9,70  
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Woning te koop 
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schaal 1 : 500
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Domino Day 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  700045-2-734u* 
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700045-2-734c 

Correctievoorschrift VMBO-KB 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde CSE KB 
 
 

 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

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

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

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

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

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

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

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

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 78 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 
kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 

 

Pagina: 657Voor 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).



 700045-2-734c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Taxirit  
 

 1 maximumscore 2 
• De kosten van de gereden kilometers zijn (0,90 × 8 =) (€) 7,20 1 
• De prijs van de taxirit is 7,20 + 2,50 = (€) 9,70 1 
 

 2 maximumscore 3 
Een juiste woordformule is: prijs = 2,50 + 0,90 × afstand  
(of prijs = 2,5 + 0,9 × afstand). 
 
• Het juist verwerken van het begintarief 1 
• Het juist verwerken van de prijstoename per gereden kilometer 1 
• De gehele woordformule 1 
 
Opmerking 
Als bij vraag 3, 4 en 5 gebruikgemaakt wordt van een foutieve formule die 
bij vraag 2 berekend is, hiervoor bij vraag 3, 4 en 5 niet opnieuw 
scorepunten aftrekken. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 3 maximumscore 3 
RIJKLAAR 

afstand in km 0 2 4 6 8 10 
prijs in euro 2,50 4,30 6,10 7,90 9,70 11,50 

 
• Het juiste startpunt (0; 2,50) 1 
• De juiste helling van de lijn, bijvoorbeeld door een tweede juist punt te 

tekenen 1 
• Een rechte lijn door de juiste punten tekenen 1 
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 4 maximumscore 3 
• Bij RIJKLAAR betaalt Selma (€) 11,05 1 
• Bij LOTAX betaalt Selma (1,20 × 9,5 =) (€) 11,40 1 
• RIJKLAAR is voor Selma het goedkoopst 1 
of 
• Opmerken dat het snijpunt tussen 8 en 9 kilometer ligt 1 
• Rechts van het snijpunt is RIJKLAAR het goedkoopst 1 
• RIJKLAAR is voor Selma het goedkoopst 1 
of 
• Een verticale lijn bij afstand = 9,5 tekenen 1 
• Het snijpunt van deze lijn met de grafiek van RIJKLAAR ligt onder het 

snijpunt van deze lijn met de grafiek van LOTAX 1 
• RIJKLAAR is voor Selma het goedkoopst 1 
 

 5 maximumscore 3 
• Een horizontale lijn op hoogte € 8,50 tekenen 1 
• De grafiek van LOTAX ligt altijd onder de grafiek van RIJKLAAR 1 
• Bij deze actie is LOTAX dus altijd het goedkoopst, dus Selma heeft 

gelijk 1 
of 
• Bij LOTAX betaal je € 8,50 voor 7,1 km 1 
• Bij RIJKLAAR betaal je voor 7,1 km (€) 8,89 1 
• De grafiek van RIJKLAAR ligt tot 7,1 km altijd boven die van LOTAX, 

dus Selma heeft gelijk 1 
of 
• Een nieuwe grafiek voor LOTAX tekenen door vanaf het punt (7,1; 8,5) 

een horizontale lijn te tekenen 1 
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• De grafiek van LOTAX ligt altijd onder de grafiek van RIJKLAAR 1 
• Bij deze actie is LOTAX dus altijd het goedkoopst, dus Selma heeft 

gelijk 1 
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Woning te koop || 

 
 6 maximumscore 4 

• De inhoud van de bollenschuur tot het dak is (8 × 5 × 5,5 =) 220 (m3) 1 
• De oppervlakte van de voorkant van het dak is ( 1

2  × 5 × 1 =) 2,5 (m2) 1 
• De inhoud van het dak is (2,5 × 8 =) 20 (m3) 1 
• De inhoud van de bollenschuur is 220 + 20 = 240 (m3), dus het is juist 1 
 

 7 maximumscore 3 
• De afstand van punt A tot de woning in de plattegrond is 6,2 cm  

(of 6,1 cm of 6,3 cm) 1 
• De fotograaf stond (500 × 6,2 =) 3100 cm van de woning af (of 3050 cm 

of 3150 cm) 1 
• Dit is 31 meter (of 30,50 meter of 31,50 meter), dus dit is meer dan 

30 meter 1 
 

 8 maximumscore 3 
• De fotograaf stond op plek D 1 
• De twee juiste kijklijnen vanuit plek D tekenen 2 
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Opmerking 
Voor elke juiste kijklijn 1 scorepunt toekennen. 
 
 
 

Pagina: 661Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 

Vraag Antwoord Scores

700045-2-734c 8 lees verder ►►►

 9 maximumscore 4 
• De twee juiste kijklijnen 2 
• Het juiste gebied arceren 2 
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Opmerkingen 
Voor elke juiste kijklijn 1 scorepunt toekennen. 
Wanneer ook het gebied buiten de Zanderijweg gearceerd is, hiervoor 
1 scorepunt aftrekken. 
 
 

Naar de overkant| 

 
 10 maximumscore 3 

• De lengte BE berekenen met de stelling van Pythagoras: −2 2507 165  2 
• BE is gelijk aan 479,399…, dit is 479 (cm) 1 
 

 11 maximumscore 3 
• In driehoek ABE is de som van de hoeken gelijk aan 180° 1 
• ∠B1 = 180 − 71 − 90 = 19(°) 1 
• ∠B3 = 142 − 90 − 19 = 33(°) 1 
 

 12 maximumscore 4 

• tan 33° = CF
60

 2 

• CF = 38,96…(cm) 1 
• CD = (479 + 39 =) 518 (cm) 1 
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 13 maximumscore 5 

• De helft van de vijver is ( 350
2

=) 175 (cm) 1 

• sin ∠C1 = 175
518

 (of sin ∠C1 = 175
525

) 2 

• ∠C1 = 19,7…(°) (of ∠C1 = 19,4…(°)) 1 
• De hele hoek bij C moet minstens (2 × 19,7… =) 40 (°) 
     (of (2 × 19,4… =) 39 (°)) zijn om de overkant te halen 1 
 
Opmerking 
Als tussentijds afgerond is, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
 
 

Gevoelstemperatuur || 

 
 14 maximumscore 2 

• 0,0124 × 52 − 1,162 × 5 + 1,41 1 
• De gevoelstemperatuur is −4,09 (°C), dit is ongeveer −4 (°C) 1 
 

 15 maximumscore 3 
• Bij ‘vrij krachtige wind’ hoort maximaal w = 10,5 (m/s) 1 
• Dan is G = (0,0124 × 10,52 − 1,162 × 10,5 + 1,41 =) −9,42 (°C) 1 
• Dit is hoger dan −13 (°C), dus het nieuwsbericht is niet juist 1 
of 
• Bij ‘vrij krachtige wind’ hoort een w van 8 tot 10,5 (m/s) 1 
• w = 8 geeft G = −7,09 en w = 10,5 geeft G = −9,42 1 
• Dit is hoger dan −13 (°C), dus het nieuwsbericht is niet juist 1 
 
Opmerking 
Wanneer een andere waarde tussen 8 en 10,5 genomen is, hiervoor 
1 scorepunt aftrekken. 
 

 16 maximumscore 3 
• De grafiek gebruiken om te constateren dat w tussen 17 m/s en 18 m/s 

moet zijn 2 
• Bij een windsnelheid tussen 17 (m/s) en 18 (m/s) is de wind 

stormachtig 1 
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Vraag Antwoord Scores

700045-2-734c 10 lees verder ►►►

Westerscheldetunnel || 

 
 17 maximumscore 2 

• 6600
12

   1 

• Dit zijn 550 (werkdagen) 1 
 

 18 maximumscore 2 

• 6600
50

 = 132 (stukken van 50 m) 1 

• Maar aan het begin en het eind zijn er geen brandblussers, dus 
131 brandblussers 1 

 
 19 maximumscore 3 

• sin hoek = 60
1300

 2 

• De hoek is 3(°) (of 2,6(°)) 1 
 

 20 maximumscore 5 

• De straal van de tunnelbuis is ( 11,30
2

=) 5,65 (m) 1 

• De oppervlakte van de tunnelopening is(π × 5,652 =) 100,28… (m2) 1 
• De inhoud van de tunnelbuis is (100,28… × 6600 =) 661 897,44… (m3) 1 

• Er zijn 661 897,44...
20

 vrachtwagens gevuld 1 

• Dit zijn ongeveer 33 000 (vrachtwagens) (of 34 000 (vrachtwagens)) 1 
 
 

Domino Day  || 

 
 21 maximumscore 2 

• snelheid = 50 × 9  1 
• snelheid = 50 × 3 = 150 (cm/s) 1 
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Vraag Antwoord Scores

700045-2-734c 11 lees verder ►►►

 22 maximumscore 4 
 

hoogte 
dominosteen 
in cm 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

snelheid 
in cm/s 

0 50 70,7 86,6 100 111,8 122,5 132,3 141,4 150 158,1 165,8 173,2 

 
• Minstens vier juiste punten tekenen 3 
• Een vloeiende kromme door de punten tekenen 1 
 

0 5 10 15
hoogte dominosteen in cm

250

200

150

100

50

0

snelheid
in cm/s

 
 

Opmerking 
Voor ieder fout getekend of vergeten punt, 1 scorepunt aftrekken tot een 
maximum van 3 scorepunten. 
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Vraag Antwoord Scores 

700045-2-734c 12 lees verder ►►►

 23 maximumscore 4 

• De eerste rij doet er ( 6000
150

 =) 40 (seconden) over 1 

• Snelheid tweede rij is (50 × 4  =) 100 (cm/s) 1 
• Lengte tweede rij is 40 × 100 (cm) 1 
• Dit is 40 (meter) 1 
 

 24 maximumscore 5 
• Lengte van de rij is 125 000 × 1 + 124 999 × 3 1 
• Dit is 499 997 (cm) 1 

• De rij heeft 499 997
150

 (seconden) nodig 1 

• Dit zijn 3333,313…(seconden) 1 

• Dit zijn =
3333,313...( )

60
 56 (minuten) 1 

 
Opmerking 
Als voor de lengte van de rij 125 000 × 1 + 125 000 × 3 gebruikt is, 
hiervoor geen scorepunt aftrekken. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 

einde  700045-2-734c* 
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Examen VMBO-KB 

2006 
tijdvak 1 

dinsdag 30 mei 
13.30-15.30 

tijdvak 1
dinsdag 30 mei

13.30 – 15.30 uur

 WISKUNDE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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PADDESTOELEN 
 
 
In het duinengebied van Noord-Holland staan veel wegwijzers in de vorm van een 
paddestoel. Op zo’n paddestoel staan pijlen die de richting naar een bepaalde plaats 
aangeven. Ook staat daarop de kortste afstand in kilometers naar die plaats.  
Zie onderstaande tekening. 
 

Strand Heemskerk 3,8

Geversduin 3,9

 
 
Hieronder is een graaf getekend die hoort bij een gedeelte van een fietskaart. Op de 
punten A tot en met E staan paddestoelen. 
De getallen geven het aantal kilometers aan tussen de knooppunten. 
 

Egmond

Castricum

Kruisberg

Heemskerk

Beverwijk

Wijk aan Zee E B 0,5 1,6

3,9

1,8

1,1

2

3,8

2,8
5

7

2,1

C D

A

 
 

3p  1 In de uitwerkbijlage bij vraag 1 staat de graaf nogmaals getekend. Daaronder staat een 
afstandentabel waarin de afstanden in kilometers tussen vier plaatsen ingevuld moeten 
worden. Enkele afstanden zijn al ingevuld. 

 Vul deze tabel verder in. 
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2p  2 Op zaterdag maakt Janneke een fietstocht. Ze staat voor de paddestoel die je op de 
tekening hieronder ziet.  
 

       

Heemskerk 3,9
Beverwijk 3,2

 
 

 Staat deze paddestoel in de graaf op punt A, B, C of D? 
 

3p  3 Op dinsdag maakt Janneke een fietstocht van Wijk aan Zee naar de Kruisberg. In punt E 
ziet ze onderstaande paddestoel. Janneke kan niet lezen hoeveel kilometer het naar de 
Kruisberg is. 
 

       

Beverwijk 5,5
Kruisberg   

Heemskerk 6,2
Wijk aan Zee

2,2

 
 

 Bereken hoeveel kilometer het vanaf punt E naar de Kruisberg is. Schrijf je berekening 
op. 

 
4p  4 Op woensdag gaat Janneke op de fiets van Egmond naar haar vriendin in Heemskerk met 

wie ze om 11.00 uur heeft afgesproken. De afstand van Egmond naar haar vriendin in 
Heemskerk is 11,8 km.  
Ze vertrekt om 10.15 uur en fietst gemiddeld 16 km/uur. 

 Is Janneke op tijd bij haar vriendin in Heemskerk? Laat zien hoe je aan je antwoord 
komt. 

 
4p  5 Janneke en Paul maken op donderdag allebei een fietstocht. Ze starten tegelijk in 

Beverwijk. Janneke rijdt de volgende route: 
 
Beverwijk  D  C  B  Kruisberg  Castricum  A  Heemskerk  D  Beverwijk. 
 
Paul fietst het eerste gedeelte tot aan punt D met Janneke mee. Daarna fietst hij haar 
route in omgekeerde richting. Ze komen elkaar in de buurt van Castricum tegen. Ga ervan 
uit dat ze met dezelfde snelheid fietsen. 

 Bereken in één decimaal op hoeveel kilometer van Castricum ze elkaar tegenkomen. 
Schrijf je berekening op. 
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BIJBAANTJE IN DE SUPERMARKT 
 
 
Dominic wil een nieuwe racefiets kopen van € 1599,-. Om dit geld bij elkaar te krijgen, 
neemt hij een bijbaantje in een supermarkt.  
 

 
 
Op 1 september 2003 wordt Dominic 15 jaar. Hij begint dan met zijn bijbaantje en wordt 
betaald volgens het jeugdloon.  
 
In de tabel hieronder staan de netto jeugdlonen per uur voor werknemers van 15 tot en 
met 17 jaar, die voor de jaren 2003, 2004 en 2005 gelden. 
 

leeftijd in jaren netto jeugdloon 
per uur 

15 € 1,48 

16 € 1,71 

17 € 1,89 
 
 

3p  6  Bereken hoeveel uur hij minimaal zou moeten werken om het bedrag van de racefiets 
in één jaar te verdienen. Schrijf je berekening op en rond je antwoord af op hele uren. 

 
Dominic besluit om 50 uur per maand te gaan werken. 
 

2p  7  Laat met een berekening zien dat Dominic na één jaar € 888,- heeft verdiend. 
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Ook na zijn zestiende verjaardag blijft Dominic 50 uur per maand in de supermarkt 
werken.  
Zijn nettoloon per uur is nu hoger. 
In de grafiek in de uitwerkbijlage bij de vragen 8 en 9 kun je zien hoeveel Dominic in het 
eerste jaar dat hij werkte, heeft verdiend.  
Hierin is tijd in maanden en is tijd = 0 op 1 september 2003 en tijd = 12 op 1 september 
2004. 
 

4p  8  Teken in de uitwerkbijlage de grafiek voor het tweede jaar dat Dominic werkt. Je mag 
de tabel in de uitwerkbijlage gebruiken. 

 
4p  9  Na hoeveel maanden heeft Dominic het geld voor de racefiets bij elkaar verdiend? 

Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
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VOEDSELVERSPILLING 
 
 
In Nederland wordt elke dag veel van het gekochte voedsel weggegooid. Een groot deel 
hiervan verdwijnt zelfs onaangeroerd in de afvalbak. 
In het diagram hieronder kun je aflezen hoeveel voedsel er in één jaar door een 
gemiddeld huishouden wordt gekocht en hoeveel er wordt weggegooid.  
 

opgegeten 

835 kg 

onvermijdbaar afval      over na eten
w

 
3p  10  Bereken hoev

op. 
 

3p  11 In het cirkeldiagra
voedsel wordt weg

 Bereken hoev
Schrijf je berek

 
3p  12 Nederland heeft o

2,4 personen. 
 Bereken voor 

weggegooid. S
 

4p  13 In totaal wordt er i
Een deel daarvan

 Bereken hoev
weggegooid. S
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eggegooid

265 kg 

130 kg 

120 kg 
onaangeroerd 
weggegooid 

eel euro 1 kg weggegooid voedsel gemiddeld kost. Schrijf je berekening 

m aan de linkerkant lijkt het dat ongeveer een kwart van het gekochte 
gegooid.  

eel procent van het gekochte voedsel in één jaar wordt weggegooid. 
ening op. 

ngeveer 16 miljoen inwoners. Een huishouden bestaat uit gemiddeld 

hoeveel euro er in één jaar in totaal in Nederland aan voedsel wordt 
chrijf je berekening op. 

n Nederland in één jaar ongeveer 1800 miljoen kg voedsel weggegooid. 
 wordt onaangeroerd weggegooid. 
eel miljoen kg voedsel er in één jaar in totaal onaangeroerd wordt 
chrijf je berekening op. 
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PATROON VAN ZWARTE EN GRIJZE VIERKANTJES 
 
 
Hieronder zie je de eerste vier figuren uit een reeks. De figuren hebben een patroon van 
zwarte en grijze vierkantjes. Het rangnummer van elke figuur is aangegeven met de 
letter n.  
 

n = 1 n = 3 n = 4n = 2  
 

2p  14  Teken de figuur met rangnummer n = 5. 
 

3p  15  Hoeveel grijze vierkantjes heeft de figuur met rangnummer n = 8? Laat zien hoe je 
aan je antwoord komt. 

 
5p  16 Een blad roosterpapier is 40 vierkantjes breed en 56 vierkantjes hoog. Met de vierkantjes 

op dit blad wordt een figuur uit de reeks getekend met een zo groot mogelijk 
rangnummer n.  

 Bereken hoeveel vierkantjes van dit blad niet gebruikt worden. Schrijf je berekening 
op. 

 
Er bestaat een verband tussen het totaal aantal vierkantjes a van een figuur uit de reeks 
en zijn rangnummer n. De formule voor dit verband is: 
 
 a = n 2 + n 
 

3p  17  Bereken het rangnummer n van de grootste figuur met minder dan 2000 vierkantjes. 
Schrijf je berekening op. 
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WENSPUT 
 
 
In het sprookjesbos in de Efteling staat een wensput. Wie een muntstuk in de put gooit, 
mag een wens doen. Aan het einde van ieder zomerseizoen wordt de put leeggeschept. 
Zie onderstaande foto.  
 

 
foto GPD / Cees Zorn 

 
De directie van de Efteling heeft in 2002 een schatting gemaakt van het totaal aantal 
muntstukken in de wensput aan het begin van iedere maand. Voor deze schatting zijn de 
bezoekersaantallen gebruikt. Van deze schatting is een grafiek gemaakt.  
Deze grafiek zie je hieronder.  
 

1 apr 1 mei 1 juni 1 juli 1 aug 1 sept 1 okt 1 nov

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

aantal
muntstukken

datum  
 
 
Gebruik bij de vragen 18 en 19 de grafiek in de uitwerkbijlage. 
 

3p  18 In november 2001 werden er in totaal ruim 23 000 muntstukken uit de wensput gehaald. 
Volgens de grafiek werd het aantal van 23 000 muntstukken in 2002 al eerder gehaald. 

 In welke maand van 2002 waren er al 23 000 muntstukken in de wensput gegooid? 
Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
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2p  19  In welke maand van 2002 werd volgens de grafiek het hoogste aantal muntstukken in 
de wensput gegooid? Leg je antwoord uit. 

 
In november worden alle muntstukken uit de put geschept. Dit is de opbrengst van de 
wensput in het zomerseizoen en deze is bestemd voor een goed doel. 
 

3p  20 In november 2002 werden er 27 470 muntstukken uit de put geschept. De Efteling is in 
het zomerseizoen in de maanden april tot en met oktober elke dag geopend.  

 Laat met een berekening zien dat er in het zomerseizoen van 2002 per dag gemiddeld 
iets meer dan 125 muntstukken in de put gegooid zijn.  

 
4p  21 De verdeling van de 27 470 muntstukken was als volgt: 

 

muntstuk € 2,- € 1,- € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 
niet-euro 

muntstukken

percentage 8,4% 26,6% 22,7% 21,1% 8,0% 4,2% 2,6% 3,2% 3,2% 

 
De directie van de Efteling wil weten hoeveel geld er in totaal in de wensput is gegooid. 

 Bereken hoeveel euro er in het zomerseizoen van 2002 opgehaald is aan 
muntstukken van € 0,20. Schrijf je berekening op. 
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CINEMA TUSCHINSKY 
 
 
Iedere dag van de week worden er in de zalen van Cinema Tuschinsky films gedraaid. 
In zaal 1 zijn twee middagvoorstellingen (om 14.00 uur en 16.00 uur) en twee 
avondvoorstellingen (om 19.00 uur en 22.00 uur).  
Hieronder zie je een tabel met de bezoekersaantallen van zaal 1 in de afgelopen week. 
 

Zaal 1 14.00 uur 16.00 uur 19.00 uur 22.00 uur 

maandag 23 ─ ─ 47 

dinsdag 36 ─ ─ 23 

woensdag 43 ─ ─ 43 

donderdag 24 ─ 68 59 

vrijdag 47 ─ 68 68 

zaterdag 47 55 66 68 

zondag 59 50 64 59 
 
 

3p  22 In zaal 1 draaien verschillende films. In het krantenbericht hieronder zie je wanneer de 
film TITANIC de afgelopen week draaide. 
 

TITANIC 
dagelijks: 22.00 uur 
zaterdag en zondag ook: 16.00 uur 

 
 Bereken hoeveel bezoekers er in de afgelopen week in zaal 1 naar TITANIC zijn  

 gegaan. Schrijf je berekening op. 
 

4p  23 In de uitwerkbijlage bij vraag 23 zie je onder de tabel met bezoekersaantallen een begin 
van een steelbladdiagram van de aantallen bezoekers van zaal 1 in de afgelopen week. 
De aantallen bezoekers bij de middagvoorstellingen staan al in het steelbladdiagram. 

 Zet in de uitwerkbijlage de aantallen bezoekers van de avondvoorstellingen ook in het 
steelbladdiagram.  

 
5p  24 Een kaartje voor een middagvoorstelling kost € 6,- en een kaartje voor een 

avondvoorstelling kost € 7,-. Er wordt volgens de bedrijfsleiding winst gemaakt als de 
opbrengst van de kaartjes van een voorstelling hoger is dan € 350,-.  

 Bereken bij hoeveel voorstellingen in zaal 1 in de afgelopen week winst is gemaakt.  
 Schrijf je berekening op. 
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4p  25 In de figuur hieronder zie je een boxplot van de aantallen bezoekers van 88 voorstellingen 
in zaal 2 in de maand september.  
 
 

50 60 70 80 90 100 1100 10 20 30 40

september

 
 
 
In de uitwerkbijlage bij vraag 25 staat een lijst met de aantallen bezoekers van 
93 voorstellingen in zaal 2 in de maand oktober. De aantallen in deze lijst staan op 
volgorde van grootte. Na iedere tien getallen staat een dubbel streepje. 
Bij voorstellingen in zaal 2 met minder dan 35 bezoekers zijn de personeelskosten in 
verhouding te hoog.  

 In welke van deze twee maanden waren de meeste voorstellingen met minder dan 
35 bezoekers? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 WISKUNDE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________
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PADDESTOELEN 
 
 

 1  
 

Egmond

Castricum

Kruisberg

Heemskerk

Beverwijk

Wijk aan Zee E B 0,5 1,6

3,9

1,8

1,1

2

3,8

2,8
5

7

2,1

C D

A

 
 
 
 
 

   naar   

  Beverwijk Castricum Egmond Heemskerk 

 Beverwijk 0    

van Castricum  0   

 Egmond   0 11,8 

 Heemskerk   11,8 0 
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BIJBAANTJE IN DE SUPERMARKT 
 
 

8 en 9  
 

tijd in maanden 12 14 16 18 20 22 24 

bedrag in euro        

 
 
 

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

bedrag
in euro

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
tijd in maanden 
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WENSPUT 
 
 

18 en 19 
 

1 apr 1 mei 1 juni 1 juli 1 aug 1 sept 1 okt 1 nov

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

aantal
muntstukken

datum  
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CINEMA TUSCHINSKY 
 
 

 23  
Zaal 1 14.00 uur 16.00 uur 19.00 uur 22.00 uur 

maandag 23 ─ ─ 47 

dinsdag 36 ─ ─ 23 

woensdag 43 ─ ─ 43 

donderdag 24 ─ 68 59 

vrijdag 47 ─ 68 68 

zaterdag 47 55 66 68 

zondag 59 50 64 59 
 
 

middagvoorstelling  avondvoorstelling 

     1        

   4 3 2        

    6 3        

  7 7 3 4        

  9 5 0 5        

     6        
eenheden tientallen eenheden 

 
 
 
 
 

 25 bezoekersaantallen in de maand oktober 
 

12 13 13 15 16 18 20 20 20 22 23 23 25 26 26 26 26 27 29 31
           

33 33 33 33 36 36 38 38 40 41 42 42 43 44 44 45 45 46 48 48
           

48 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 55 58 58 60 60 63 63 64
           

65 65 67 69 69 70 71 73 74 74 74 78 80 84 85 87 87 90 93 93
           

93 93 95 97 99 100 102 102 105 106 106 106 106     
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 WISKUNDE CSE KB 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, 
de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

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

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere 

kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van 
iedere kandidaat. 
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2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de 
getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. 
Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

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

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

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

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

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

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

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

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

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

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

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 
de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen wiskunde KB kunnen maximaal 83 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak wiskunde KB zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 

maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 

kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

 
PADDESTOELEN || 
 

 1 maximumscore 3 
 

   naar   

  Beverwijk Castricum Egmond Heemskerk 
 Beverwijk 0 7,7 14,7 2,9 

van Castricum 7,7 0 7 4,8 
 Egmond 14,7 7 0 11,8 
 Heemskerk 2,9 4,8 11,8 0 

 
Opmerkingen 
Voor elke verkeerde of niet ingevulde afstand 1 scorepunt aftrekken tot een maximum 
van 3 scorepunten. 
Aangezien de tabel symmetrisch is, moet een verkeerde of niet ingevulde afstand maar 
één keer fout gerekend worden. 
 

 2 maximumscore 2 
In punt B 
 
Opmerking 
Het antwoord is goed of fout. 
 

 3 maximumscore 3 
• Van paddestoel B naar Beverwijk is (0,5 + 1,6 + 1,1 =) 3,2 (km) 1 
• Van paddestoel E naar paddestoel B is (5,5 − 3,2 =) 2,3 (km) 1 
• Van paddestoel E naar de Kruisberg is (2,3 + 2,1 =) 4,4 (km) 1 
of 
• Van paddestoel B naar Heemskerk is (0,5 + 1,6 + 1,8 =) 3,9 (km) 1 
• Van paddestoel E naar paddestoel B is (6,2 − 3,9 =) 2,3 (km) 1 
• Van paddestoel E naar de Kruisberg is (2,3 + 2,1 =) 4,4 (km) 1 
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600013-1-65

Vraag Antwoord Scores

 4 maximumscore 4 
• Van 10.15 uur tot 11.00 uur duurt drie kwartier 1 

• Janneke fietst ( 16 3
4
× = ) 12 km in drie kwartier 1 

• 12 km is meer dan 11,8 km 1 
• Ja, Janneke is om 11.00 uur bij haar vriendin in Heemskerk 1 
of 
 

 5 

 6 

 7 

Voor aVoor a
• 1
afstand in km 16 1 11,8 
7c 4 

tijd 60 ? ? 
 

• Janneke fietst er 11,8 60(
16
×

=) 44 minuten (of 44,25 minuten) over 1 

• Van 10.15 uur tot 11.00 uur duurt 45 minuten 1 
• Ja, Janneke is om 11.00 uur bij haar vriendin in Heemskerk 1 
 
maximumscore 4 
• De fietstocht van punt D naar punt D is 15,8 (km) 1 
• De helft hiervan is 7,9 (km) 1 
• Van punt D naar Castricum is 9,2 (km) (of 6,6 (km)) 1 
• Ze komen elkaar tegen op 1,3 (km) van Castricum 1 
of 
• Van punt D naar Castricum via de route van Janneke is 9,2 (km) 1 
• Van punt D naar Castricum via de route van Paul is 6,6 (km) 1 
• Het verschil tussen de twee routes is 2,6 (km) 1 

• Ze komen elkaar tegen op ( 2,6
2

 =) 1,3 (km) van Castricum 1 

 
 
BIJBAANTJE IN DE SUPERMARKT || 
 
maximumscore 3 

• 1599
1,48

 1 

• Het antwoord 1080,4… 1 
• Dus minimaal 1081 (uur) 1 
 
maximumscore 2  
• Dominic werkt (12 × 50 =) 600 uur in één jaar 1 
• Dominic verdient 600 × 1,48 = (€) 888,- in één jaar 1 
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Vraag Antwoord Scores

 8 maximumscore 4 
• Het laten beginnen van de grafiek in (12, 888) 1 
• Een tweede punt juist in de grafiek tekenen, bijvoorbeeld (24, 1914) 2 
• Lijn door de punten tekenen  1 
 

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

bedrag
in euro

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
tijd in maanden 

 9 maximumscore 4 
• Een horizontale lijn bij 1599 (of stip op de juiste plek in de grafiek) tekenen 1 
• Aflezen dat het snijpunt tussen tijd = 20 en tijd = 21 ligt 2 
• Na 21 maanden heeft hij genoeg geld verdiend om de racefiets te kunnen betalen 1 
of 
• Dominic moet in het tweede jaar nog (1599 − 888 =) (€) 711,- verdienen 1 
• Dominic verdient (1,71 × 50 =) (€) 85,50 per maand 1 

• Na ( 711  =) 8,31… maanden werken in het tweede jaar heeft Dominic genoeg geld 

verdiend 1 
85,50

• (12 + 8,31… = 20,31…, dus) na 21 maanden werken heeft Dominic genoeg geld 
verdiend voor de racefiets 1 

 
Opmerking 
Wanneer als antwoord ‘iets meer dan 20 maanden’ of ‘in mei 2005’ wordt gegeven, 
hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
 
 
VOEDSELVERSPILLING || 
 

 10 maximumscore 3 

• 1 kg weggegooid voedsel kost gemiddeld (€) 330
265

 2 

• 1 kg weggegooid voedsel kost gemiddeld (€) 1,25 1 
 
Opmerking 
Als niet afgerond is op 2 decimalen, hiervoor 1 scorepunt aftrekken. 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 3 
 

aantal kg 1100 1 265 

 12 

 13 

 14 

Voor aVoor a
• 2procenten 100 ? ? 
7c 6 

 

• 265 kg komt overeen met ( 265 100
1100
×

= ) 24,1(%) (of 24(%) of 24,09(%)) 1 

 
maximumscore 3 

• Er zijn ( 16 000 000
2,4

=) 6 666 666,66… huishoudens 1 

• Er wordt voor 6 666 666,66… × (€) 330,- aan voedsel weggegooid 1 
• Dit is (€) 2 200 000 000,- (of 2,2 miljard (euro) of 2200 miljoen (euro) of (€) 2,2 × 109) 1 
of 

• Er wordt voor ( 330
2,4

= ) (€) 137,50 aan voedsel per persoon weggegooid 1 

• Er wordt in totaal voor 16 000 000 × (€) 137,50 aan voedsel weggegooid 1 
• Dit is (€) 2 200 000 000,- (of 2,2 miljard (euro) of 2200 miljoen (euro) of (€) 2,2 × 109) 1 
 
Opmerking 
Als een leerling bij het beantwoorden van deze vraag een juiste berekening uitvoert met 
behulp van de gegevens uit vraag 13 (1800 miljoen kg) hiervoor geen scorepunten 
aftrekken. 
 
maximumscore 4  

• Er wordt 120
265

 = 0,452… deel onaangeroerd weggegooid 2 

• Er wordt 0,452… × 1800 miljoen (kg) onaangeroerd weggegooid 1 
• Er wordt 815,094 miljoen (kg) (of 815 miljoen (kg) of 800 miljoen (kg)) onaangeroerd 

weggegooid 1 
 
 
PATROON VAN ZWARTE EN GRIJZE VIERKANTJES || 
 
maximumscore 2 
 

 
 
Opmerkingen 
Als er linksonder met een zwart vierkantje begonnen is geen scorepunten toekennen. 
De grootte van de vierkantjes is niet van belang. 
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 3 
• De figuur met rangnummer n = 8 bestaat uit (8 × 9 =) 72 vierkantjes 1 
• De helft van de vierkantjes is grijs 1 

• Er zijn dus =
72(
2

)  36 grijze vierkantjes 1 

of 
• De figuur met rangnummer n = 8 tekenen 2 
• Er zijn 36 grijze vierkantjes in de figuur met rangnummer n = 8 1 
 

 16 maximumscore 5 
• De grootste figuur heeft rangnummer n = 40 1 
• Deze figuur bestaat uit 40 × 41 vierkantjes 1 
• Dit zijn 1640 vierkantjes 1 
• Het blad heeft (40 × 56 =) 2240 vierkantjes 1 
• Er worden (2240 − 1640 =) 600 vierkantjes niet gebruikt 1 
 

 17 maximumscore 3 
• n = 44 invullen geeft a = 1980 1 
• n = 45 invullen geeft a = 2070 1 
• Het rangnummer van de grootste figuur is 44 1 
 
 
WENSPUT  || 
 

 18 maximumscore 3 
• Een horizontale lijn bij 23 000 (of stip op de juiste plek in de grafiek) tekenen 1 
• Aflezen dat dit aantal tussen 1 september en 1 oktober werd gehaald 1 
• In de maand september werd het aantal gehaald 1 
 

 19 maximumscore 2 
• In de maand juli 1 
• De grafiek stijgt het sterkst in deze maand 1 
 

 20 maximumscore 3 
• Het aantal dagen in deze periode is (30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 =) 214 dagen 2 

• Het aantal muntstukken per dag is 27 470
214

= 128,36… 1 

 
Opmerking 
Als voor het aantal dagen een ander getal uit de reeks 210 tot en met 217 genomen is, 
hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
 

 21 maximumscore 4 
• 21,1% komt overeen met 0,211 × 27 470 muntstukken 1 
• Dit zijn 5796 muntstukken (of 5796,17 muntstukken) 1 
• De waarde van deze 5796 muntstukken van € 0,20 is 5796 × 0,20   1 
• Dit is (€) 1159,20 1 
 
Opmerking 
Als het eindantwoord niet afgerond is op een veelvoud van € 0,20, hiervoor 1 scorepunt 
aftrekken. 
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Vraag Antwoord Scores

CINEMA TUSCHINSKY || 
 

 22 maximumscore 3 
• Om 22.00 uur zijn er (47 + 23 + 43 + 59 + 68 + 68 + 59 =) 367 bezoekers 1 
• Om 16.00 uur zijn er (55 + 50 =) 105 bezoekers 1 
• In totaal zijn er (367 + 105 =) 472 bezoekers geweest 1 
 

 23 maximumscore 4 
• De juiste getallen aan de rechterkant 3 
• De juiste volgorde van de getallen aan de rechterkant 1 
 
middagvoorstelling  avondvoorstelling 

     1        
   4 3 2 3       
    6 3        
  7 7 3 4 3 7      
  9 5 0 5 9 9      
     6 4 6 8 8 8 8  

eenheden tientallen eenheden 
 
Opmerking 
Voor elk fout of vergeten getal aan de rechterkant 1 scorepunt aftrekken tot een 
maximum van 3 scorepunten. 
 

 24 maximumscore 5 
• De opbrengst was hoger dan € 350,- bij de middagvoorstellingen met meer dan 

( 350
6

= 58,3…) 58 bezoekers 1 

• Er was één middagvoorstelling met een opbrengst hoger dan € 350,- 1 
• De opbrengst was hoger dan € 350,- bij de avondvoorstellingen met meer dan 

( 350
7

= ) 50 bezoekers 1 

• Er waren 8 avondvoorstellingen met een opbrengst hoger dan € 350,- 1 
• In totaal waren er 9 voorstellingen met een opbrengst hoger dan € 350,- 1 
 

 25 maximumscore 4 
• In september waren bij 25% van de voorstellingen minder dan 35 bezoekers 1 

• Dit zijn ( 25 88
100

× = ) 22 voorstellingen 1 

• In oktober waren bij 24 voorstellingen minder dan 35 bezoekers 1 
• In oktober waren de meeste voorstellingen met minder dan 35 bezoekers 1 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
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Examen VMBO-KB 

2006 
 
 
 

 WISKUNDE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni

13.30 – 15.30 uur
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ARMBANDJES 
 
Maarten wil voor Vanessa een schakelarmbandje kopen. Hij ziet de onderstaande 
aanbieding van juwelier Parel.  
 

SIERAAD VAN DE MAAND

armbandjes op maat:

schakels: € 0,70 per centimeter

sluiting: € 1,20

 
 

3p  1 Maarten koopt een armbandje met 17 cm schakels. 
 Bereken hoeveel euro dit armbandje kost. Schrijf je berekening op. 

 
3p  2 Er is een verband tussen de prijs van een armbandje in euro en de totale lengte van de 

schakels in cm. 
 Schrijf een formule op die bij dit verband hoort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4p  3 Bij bovenstaand verband hoort een grafiek. Slechts een gedeelte van deze grafiek hoort 
bij de armbandjes van juwelier Parel. 

 Teken in de uitwerkbijlage bij vraag 3 dit gedeelte. 
 

 

Voor een armbandje heb je één sluiting nodig. 
Je hebt minimaal 12 cm aan schakels nodig, en 
maximaal 20 cm. 
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3p  4 Juwelier Saffier heeft ook een aanbieding voor dezelfde armbandjes. 
Zie onderstaande advertentie. 
 

A

A

N

B

I

E

D

I

N

G

armbandjes op maat:

schakels: € 0,95 per centimeter

sluiting: gratis

 
 
Maarten beweert dat een armbandje bij Saffier altijd duurder is dan een armbandje met 
dezelfde lengte bij Parel. 

 Heeft Maarten gelijk? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
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BRILLEN EN LENZEN 
 

 
 
Een verkoper van brillenhandel Kees Brilmij heeft zijn klanten het onderstaande formulier 
laten invullen. De klanten moesten zowel bij Ι, ΙΙ als ΙΙΙ één bolletje zwart maken. 
 
Ι   

  vrouw (V)

  man (M)

ΙΙ   

  leeftijd jonger dan 40 jaar (< 40)

  leeftijd vanaf 40 tot 80 jaar (40 – 80)

  leeftijd 80 jaar of ouder ( =>  80)

ΙΙΙ   

  draagt een bril (B)

  draagt lenzen (L)

 
 

4p  5 Met een boomdiagram kun je laten zien welke combinaties van antwoorden er op Ι, ΙΙ en 
ΙΙΙ mogelijk zijn. In de uitwerkbijlage bij vraag 5 is een deel van het boomdiagram 
getekend. 

 Maak dit boomdiagram verder af. 
 
In totaal hebben 700 klanten, waaronder 400 vrouwen, het formulier ingevuld.  
Van deze vrouwen behoort 48% tot de jongste leeftijdsgroep. Uit de oudste leeftijdsgroep 
hebben 28 vrouwen het formulier ingevuld.  
 

3p  6  Hoeveel vrouwen uit de middelste leeftijdsgroep hebben het formulier ingevuld? Laat 
zien hoe je aan je antwoord komt. 

 
5p  7 Van de klanten die het formulier hebben ingevuld, draagt 3

5  deel van de vrouwen een bril. 

Bij de mannen dragen er 192 een bril.  
 Welk percentage is hoger, dat van de mannen die een bril dragen of dat van de 

vrouwen die een bril dragen? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
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NEDERLAND TWEEDE BABY-LAND IN DE EUROPESE UNIE 
 
Bij een artikel in de krant van 24 februari 1998 over geboorten in de Europese Unie (EU) 
stond het onderstaande staafdiagram. Hierin zijn de gegevens van 1997 verwerkt.  
 

 
 

2p  8 De schrijver van het artikel schreef: “Nederland was in 1997 het op één na vruchtbaarste 
land van de EU”. 

 Wat was volgens de gegevens van bovenstaand staafdiagram in dat jaar het 
vruchtbaarste land van de EU? 

 
2p  9  Leg uit wat de 0% die bij Groot-Britannië staat, betekent. 

 
3p  10  Bereken in één decimaal hoeveel procent van alle EU-baby’s in 1997 in Nederland 

geboren is. Schrijf je berekening op. 
 

4p  11 Het aantal geboorten per 1000 inwoners noemen we het geboortecijfer van een land. Dit 
wordt altijd in één decimaal weergegeven. In 1997 had Nederland 15,5 miljoen inwoners. 

 Bereken het geboortecijfer van Nederland in 1997. Schrijf je berekening op. 
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TENNISBAL 
 

 
 
Een tennisbal wordt met een racket recht omhoog geslagen. De hoogte van deze bal ten 
opzichte van de grond kan worden berekend met de volgende formule: 
 
 h = – 5 t 2 + 14 t + 1 
 
Hierin is h de hoogte van de bal ten opzichte van de grond in meters en t de tijd in 
seconden. 
 

2p  12  Vanaf welke hoogte wordt deze bal omhoog geslagen? 
 

3p  13  Bereken in centimeter de hoogte van deze bal na 2,25 seconden. Laat zien hoe je aan 
je antwoord komt. 
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In de onderstaande figuur zie je de grafiek die hoort bij de formule boven vraag 12.  
Je ziet dat na een tijdje de maximale hoogte wordt bereikt.  
 

h
in meters

12

10

8

6

4

2

0
0 1 2 3

t in seconden 
 

4p  14  Bereken hoeveel meter de maximale hoogte is. Schrijf je berekening op. 
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WATERVERBRUIK 
 
In 1995 en in 1998 is er in Nederland onderzoek gedaan naar het verbruik van het aantal 
liters water per persoon, per dag. 
In de tabel hieronder zie je de resultaten van dat onderzoek waarin het waterverbruik 
onderverdeeld is in tien verschillende groepen. 
 

9,0

38,3

4,2

39,0

2,1

25,5

4,9

0,9

1,7

8,2

133,8

6,7

37,9

5,1

36,2

2,1

23,2

3,8

1,9

2,0

7,6

126,5

1995 1998

Bad

Douche

Wastafel

Toiletspoeling

Wassen, hand

Wassen, machine

Afwassen, hand

Afwassen, machine

Voedselbereiding

Overig

TOTAAL

per persoon, per dag
gemiddeld aantal liters

Waar gaat al het
water aan op?

 
 

2p  15  Hoeveel liter water werd er gemiddeld per persoon, per dag, in 1998 minder verbruikt 
dan in 1995? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 

 
4p  16  Teken een staafdiagram van het waterverbruik van de bovenste zes groepen van 

1998. 
 

4p  17 Van enkele groepen is het verbruik in 1998 ten opzichte van 1995 gestegen. 
 Laat met een berekening zien bij welke groep het verbruik in 1998 in verhouding het 

minst gestegen is ten opzichte van 1995. 
 

4p  18 In 1998 verbruikten de inwoners van Nederland minder water voor het douchen dan in 
1995. Ga ervan uit dat Nederland in 1995 en 1998 15,5 miljoen inwoners had. Al deze 
inwoners gingen gemiddeld vijf keer per week onder de douche. 

 Bereken in één decimaal hoeveel liter water er in 1998 per douchebeurt gemiddeld 
minder verbruikt werd. Schrijf je berekening op. 
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BACTERIËN 
 
Een kant-en-klaar maaltijd bederft als er te veel bacteriën in zitten.  
Om 10 uur ’s morgens wordt zo’n maaltijd uit de koelkast gehaald. Er zitten dan naar 
schatting al 1000 bacteriën per gram in. 
Als de kant-en-klaar maaltijd buiten de koelkast bewaard wordt, kun je het aantal 
bacteriën hierin berekenen met de volgende formule: 
 
 B = 1000 × 2 tijd 
 
Hierin is B het aantal bacteriën per gram en de tijd is het aantal uren na 10 uur 
’s morgens. 
 

2p  19  Laat met een berekening zien dat volgens de formule er om 1 uur ’s middags al 
8000 bacteriën per gram in deze kant-en-klaar maaltijd zitten. 

 
4p  20 In de uitwerkbijlage bij vraag 20 is een assenstelsel getekend. Ook staat er een tabel die 

bij bovenstaande formule hoort. 
 Teken in dit assenstelsel de grafiek van bovenstaande formule. Je mag de tabel 

gebruiken. 
 

3p  21 Deze kant-en-klaar maaltijd kan niet meer gegeten worden als er meer dan  
150 000 bacteriën per gram in zitten. 

 Kan deze kant-en-klaar maaltijd om 17.30 uur nog gegeten worden? Laat zien hoe je 
aan je antwoord komt. 
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SMIKY CHIPS 
 

 
 
Hierboven zie je een foto met drie zakjes Smiky Chips. Op die zakjes staat dat er 30 gram 
in de zakjes zit. In werkelijkheid blijkt dat er bijna nooit precies 30 gram chips in een zakje 
zit. Daarom worden de zakjes regelmatig gecontroleerd. Bij één van die controles worden 
15 zakjes chips nauwkeurig gewogen. De resultaten in grammen staan in onderstaande 
tabel. 
 

 gewicht in 
gram 

zakje 1 30,2 

zakje 2 29,9 

zakje 3 28,2 

zakje 4 31,1 

zakje 5 32,2 

zakje 6 28,8 

zakje 7 30,0 

zakje 8 30,6 

zakje 9 31,0 

zakje 10 31,3 

zakje 11 29,9 

zakje 12 31,4 

zakje 13 30,9 

zakje 14 28,3 

zakje 15 30,1 
 

3p  22  Bereken in één decimaal hoeveel gram chips er gemiddeld in een zakje zit. Schrijf je 
berekening op. 

 
4p  23  Maak van bovenstaande gegevens een steelbladdiagram. 

 
De controleur moet na de controle van de 15 zakjes de mediaan en de modus doorgeven 
aan de persoon die de machine bedient. 
 

1p  24  Wat geeft hij door als modus?  
 

3p  25  Wat geeft de controleur door als mediaan? Leg je antwoord uit. 
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3p  26 Na een tijdje moet de machine opnieuw worden ingesteld. Want bij een controle van 
15 zakjes blijkt er nu gemiddelde 31,1 gram in de zakjes te zitten.  
De gegevens van 14 zakjes staan in de tabel hieronder. 
 

 gewicht in 
gram 

zakje 1 32,3 

zakje 2 30,8 

zakje 3 29,0 

zakje 4 31,2 

zakje 5 32,2 

zakje 6 29,6 

zakje 7 30,2 

zakje 8 31,5 

zakje 9 31,2 

zakje 10 31,3 

zakje 11 29,7 

zakje 12 31,3 

zakje 13 32,0 

zakje 14 34,4 

zakje 15 ? 
 

 Bereken in één decimaal hoeveel gram chips er in het vijftiende zakje zat. Schrijf je 
berekening op. 

 

einde  600051-2-657o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2006 
tijdvak 2 

 

 WISKUNDE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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ARMBANDJES 
 
 

3 en 4 
 

0 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

totale lengte van de schakels in cm
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0

prijs van een
armbandje

in euro
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BRILLEN EN LENZEN  
 

 5 
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BACTERIËN 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8
tijd in uren

B
per gram

130000

140000

150000

120000

110000

100000

90000

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

 
 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2006 
tijdvak 2 

 
 

 WISKUNDE CSE KB 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, 
de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

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

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere 

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

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

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

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

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

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

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

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

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

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

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

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 
de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen wiskunde KB kunnen maximaal 82 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak wiskunde KB zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 

maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 

kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
 
ARMBANDJES  || 
 

 1 maximumscore 3 
• 17 cm schakels kost 17 × (€) 0,70 = (€) 11,90   1 
• Een armbandje kost (€) 11,90 + (€) 1,20  1 
• Dit is (€) 13,10 1 
 

 2 maximumscore 3 
prijs van een armbandje = 1,20 + 0,70 × totale lengte van de schakels 
(of p = 1,20 + 0,70 × s met p is de prijs van een armbandje in euro en s is de totale 
lengte van de schakels in cm) 
 
• Het juist verwerken van de kosten voor een sluiting, te weten € 1,20 1 
• Het juist verwerken van de kosten voor één centimeter schakel, te weten € 0,70 1 
• Voor de hele formule met linkerlid  1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 3 maximumscore 4 
• De prijs van 12 cm schakels is (€) 9,60 1 
• De prijs van 20 cm schakels is (€) 15,20 1 
• Een lijnstuk met bovenstaande punten als begin- en eindpunt 2 
 

0 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
totale lengte van de schakels in cm

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

prijs van een
armbandje

in euro

 
 
 
Opmerking 
Als geen rekening gehouden is met het domein, hiervoor 1 scorepunt aftrekken. 
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Vraag Antwoord Scores

 4 maximumscore 3 
• Grafiek van de tweede aanbieding erbij tekenen  2 
• Van 12 cm tot 20 cm is de aanbieding van Saffier duurder 1 
 

0 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

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

totale lengte van de schakels in cm

prijs van een
armbandje

in euro

 
of 
• Berekening van de prijs bij de lengtes 12 cm en 20 cm 2 
• Van 12 cm tot 20 cm is de aanbieding van Saffier duurder 1 
of 
• Een armbandje van 12 cm is duurder bij Saffier dan bij Parel  1 
• Eén cm schakel bij Saffier is duurder dan bij Parel  1 
• Een armbandje bij Saffier is dus altijd duurder dan bij Parel  1 
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Vraag Antwoord Scores

BRILLEN EN LENZEN || 
 

 5 maximumscore 4 
• Het tekenen van de vier ontbrekende takken uit categorie ΙΙ 1 
• Het tekenen van de tien ontbrekende takken uit categorie ΙΙΙ 3 
 

V

J

K

O

G

V

G

V

G

V

G

V

G

V

G

M

Z

K

M

Z

IIII II

 
 
 
Opmerking 
Als er geen uitleg bij de takken geschreven is, hiervoor 2 scorepunten aftrekken. 
 

 6 maximumscore 3 
• In de jongste leeftijdsgroep zitten (0,48 × 400 =) 192 (vrouwen) 1 
• Het aantal vrouwen in de middelste leeftijdsgroep is 400 − 192 − 28 1 
• Het antwoord is 180 (vrouwen) 1 
 

 7 maximumscore 5 
• Het percentage van de vrouwen dat een bril draagt is ( 3

5  × 100 =) 60 1 

• Het aantal mannen dat het formulier heeft ingevuld, is (700 − 400 =) 300 1 

• Het percentage van de mannen dat een bril draagt is 192
300

 × 100 1 

• Dit is 64 1 
• Het percentage van de mannen is hoger 1 
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Vraag Antwoord Scores

• 2 

• 2 

NEDERLAND TWEEDE BABY-LAND IN DE EUROPESE UNIE || 
 

 8 maximumscore 2 
Ierland 
 

 9 maximumscore 2 
Bijvoorbeeld: 
In 1997 werden er evenveel baby’s geboren als in 1996. 
 

 10 maximumscore 3 
• In Nederland 194 500 baby’s en in de EU 4 061 500 baby’s 1 

• 194 500
4 061 500

× 100% 1 

• Het antwoord is 4,8% 1 
of 
 
 
 
 
 

 
• Het antwoord is 4,8% 1 
 

 11 maximumscore 4 
 
 
 
 
 

• ? = 194 500 1000
15 500 000

×  1 

• Het geboortecijfer is 12,5 1 
 
 

TENNISBAL  || 
 

 12 maximumscore 2 
• Het antwoord 1  1 
• De toevoeging “meter” 1 
 

 13 maximumscore 3 
• h = – 5 × (2,25)2 + 14 × 2,25 + 1 1 
• h = 7,1875 1 
• Het antwoord is 719 (cm) (of 7,19 meter) 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord in meters is gegeven en de eenheid vergeten is, hiervoor 1 scorepunt 
aftrekken. 
 

 14 maximumscore 4 
• t = 1,3 en t = 1,5 geven beide h = 10,75 (of het berekenen van h voor twee andere 

waarden van t, symmetrisch ten opzichte van t = 1,4) 2 
• t = 1,4 geeft h = 10,8 1 
• Het is een bergparabool, dus vanwege de symmetrie is 10,8 de maximale hoogte 

van h 1 

aantal 
geboorten      194 500    …      ? 

aantal 
inwoners  15 500 000     1   1000 

aantal  
baby’s in Nederland     194 500     …     ? 

aantal  
EU-baby’s  4 061 500     1  100% 
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Vraag Antwoord Scores

WATERVERBRUIK || 
 

 15 maximumscore 2 
• In 1998 was het verbruik 126,5 (liter) en in 1995 was het verbruik 133,8 (liter) 1 
• Dus (133,8 − 126,5 =) 7,3 (liter) minder 1 
 

 16 maximumscore 4 
• De assen tekenen en de bijschriften erbij schrijven  2 
• De zes juiste staven tekenen 2 
 
Bijvoorbeeld 
 

Bad Douche Wastafel Toilet-
spoeling

Wassen,
hand

Wassen,
machine

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

aantal liters
per persoon,

per dag

 
 
Opmerkingen 
Per foutief getekende staaf 1 scorepunt aftrekken tot een maximum van 2 scorepunten. 
Als de staven tegen elkaar getekend zijn, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
Als van alle 10 groepen een staafdiagram getekend is, hiervoor geen scorepunten 
aftrekken. 
Als een kandidaat het staafdiagram van het jaar 1995 heeft getekend i.p.v. het jaar 1998 
hiervoor 1 scorepunt aftrekken. 
 

 17 maximumscore 4 

• Bij ‘Wastafel’ is de stijging ( 0,9
4,2

= ) 0,214… 1 

• Bij ‘Afwassen, machine’ is de stijging ( 1
0,9

= ) 1,111… 1 

• Bij ‘Voedselbereiding’ is de stijging ( 0,3
1,7

 =) 0,1764… 1 

• Dus bij ‘Voedselbereiding’ is het verbruik het minst gestegen 1 
 
Opmerking 
Als de groep ‘Afwassen, machine’ niet uitgerekend is, hiervoor geen scorepunten 
aftrekken. 
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Vraag Antwoord Scores

 18 maximumscore 4 
• Er wordt bij douchen (38,3 − 37,9 =) 0,4 (liter) per persoon, per dag minder verbruikt 1 
• Dit is (365 × 0,4 =) 146 (liter) per persoon, per jaar 1 

• Dit is ( 146
52

=) 2,807… (liter) per persoon, per week 1 

• Er wordt ( 2,807..
5

=) 0,6 (liter) per persoon, per douchebeurt minder verbruikt 1 

 
Opmerking 

 Als een kandidaat als eindantwoord 15,5 miljoen × 2 ,807..
5

 heeft gevonden, hiervoor 

geen scorepunten aftrekken.  
 
BACTERIËN  || 
 

 19 maximumscore 2 
• Om 1 uur ’s middags is tijd = 3 1 
• B = 1000 × 23 = 8000 1 
 

 20 maximumscore 4 
 

tijd in uren 0 1 2 3 4 5 6 

B per gram 1000 2000 4000 8000 16 000 32 000 64 000 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
tijd in uren

B
per gram

130000

140000

150000

120000

110000

100000

90000

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

 
 
• Minimaal vier juiste punten tekenen  3 
• Een vloeiende lijn door de juiste punten tekenen 1 
 
Opmerking 
Voor elk vergeten of fout getekend punt 1 scorepunt aftrekken tot een maximum van 
3 scorepunten. 
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Vraag Antwoord Scores

 21 maximumscore 3 
• 17.30 uur betekent dat tijd = 7,5  1 
• 1000 × 27,5 = 181 019,336… 1 
• De kant-en-klaar maaltijd kan niet meer gegeten worden 1 
of 
• Grafiek verder aftekenen 1 
• 17.30 uur betekent dat tijd = 7,5  1 
• Aflezen dat de kant-en-klaar maaltijd niet meer gegeten kan worden 1 
 
 
SMIKY CHIPS  || 
 

 22 maximumscore 3 
• In totaal zit er 453,9 gram chips in de zakjes 1 

• 453,9
15

 1 

• Het gemiddelde is 30,3 (gram) 1 
 

 23 maximumscore 4 
• De getallen 28, 29, 30, 31 en 32 vóór de streep 1 
• De cijfers rechts van de streep in volgorde zetten 3 
 

getallen tienden 
28 2 3 8 
29 9 9 
30 0 1 2 6 9 
31 0 1 3 4 
32 2 

 
Opmerkingen 
Als de woorden ‘getallen’ en ‘tienden’ ontbreken, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
Voor elke fout of vergeten getal rechts van de streep 1 scorepunt aftrekken. 
 

 24 maximumscore 1 
De modus is 29,9. 
 

 25 maximumscore 3 
• De getallen op volgorde zetten 1 
• Het middelste getal aangeven (of middelste getal in steelbladdiagram aangeven) 1 
• Het antwoord is 30,2 1 
 
Opmerking 
Als voor de mediaan alleen 30,2 als antwoord gegeven wordt, hiervoor 1 van de 
3 scorepunten toekennen. 
 

 26 maximumscore 3 
• Het totaal van de 15 zakjes is (15 × 31,1 =) 466,5 (gram) 1 
• Het totaal van de 14 zakjes is 436,7 (gram) 1 
• Er zit (466,5 − 436,7 =) 29,8 (gram) in het vijftiende zakje 1 
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Vraag Antwoord Scores

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 

600051-2-657c* 
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AANVULLING OP HET CORRECTIEVOORSCHRIFT 2006-2 
 
WISKUNDE CSE KB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen wiskunde KB vmbo: 
 
Wellicht heeft uw docent wiskunde al opgemerkt dat op pagina 6 van het correctievoorschrift, bij 
vraag 5 in het boomdiagram de verkeerde letters c.q. tekens zijn weergegeven. 
 
Hierbij het boomdiagram met de correcte letters en tekens. 
 
 

B

V

<40

M

L

B

L

B

L

B

L

B

L

B

L

>80

40-80

=

<40

>80

40-80

=

IIII II

 
 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde KB. 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. H.W. Laan 
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500010-1-645o 

Examen VMBO-KB 

2005 
 
 
 

 WISKUNDE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 26 mei
13.30 – 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel = 3,14 × diameter 

 

oppervlakte cirkel = 3,14 × straal × straal 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud kegel = 
3

oppervlakte grondvlak hoogte×  

 

inhoud piramide = 
3

oppervlakte grondvlak hoogte×  

 

inhoud bol = 4,19 × straal × straal × straal 
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DOBBELSTENEN STAPELEN 
 
Hieronder zie je een foto van een bouwwerk van zeven dobbelstenen. Bij deze 
dobbelstenen zijn alle ribben twee centimeter lang. Je kunt dit bouwwerk van 
verschillende kanten bekijken. Naast de foto zijn vier kijkrichtingen A, B, C en D 
aangegeven. 
 

 
 

4p  1  Teken in de uitwerkbijlage bij vraag 1 het zijaanzicht van het bouwwerk vanuit de 
richting A op ware grootte. Geef het aantal ogen met stippen in de vlakken aan. 

 
4p  2 We gaan voor de volgende vraag uit van de aanzichten vanuit de richtingen A, B en C. 

 Vanuit welke van deze drie aanzichten is de som van de ogen het grootst? Leg je 
antwoord uit. 

 
4p  3 Van het bouwwerk van bovenstaande foto kun je een tekening maken. In de 

uitwerkbijlage bij vraag 3 is een gedeelte hiervan al getekend. De onzichtbare lijnen zijn 
gestippeld. 

 Maak de tekening van het bouwwerk in de uitwerkbijlage verder af. De ogen hoef je nu 
niet in de vlakken te tekenen. 

 
4p  4 Bij een dobbelsteen is de som van de ogen van twee tegenover elkaar liggende vlakken 

altijd gelijk aan zeven. Bijvoorbeeld: tegenover de twee ligt de vijf. 
 Bereken het minimale aantal ogen dat je kunt krijgen als je alle ogen optelt van het 

aanzicht vanuit richting D. 
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BOSLOOP 
 

 
 
Een atletiekvereniging heeft een bosloop georganiseerd. 
Er zijn drie afstanden uitgezet: 2300 m en 3,5 kilometer voor kinderen en 14 kilometer 
voor volwassenen. 
 

2p  5 Rienk heeft zijn afstand van 2300 m met een gemiddelde snelheid van 3,8 meter per 
seconde gelopen. 

 Bereken in hele seconden hoe lang Rienk over zijn afstand heeft gedaan. Schrijf je 
berekening op. 

 
4p  6 Op de foto hieronder komt Sibren na 3,5 km over de finish in een tijd van  

14 minuten en 15 seconden. 
  

 
 

 Bereken in één decimaal zijn gemiddelde snelheid in meter per seconde. Schrijf je 
berekening op. 

 
5p  7 Janneke heeft de afstand van 14 km met een gemiddelde snelheid van 4,5 meter per 

seconde gelopen. 
Bij de start van de bosloop stond de klok op 00:00:00 (uren:minuten:seconden). 

 Welke tijd stond er op de klok toen Janneke finishte? Laat zien hoe je aan je antwoord 
komt. 
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VAANTJES 
 
 

 
 
Als herinnering aan de jaarlijkse sportdag van de school krijgt elke deelnemer een vaantje 
met daarop het jaartal van de sportdag.  
De vaantjes worden bij de winkel ‘Het Medaillehuis’ besteld. 
De totale prijs die de school moet betalen bestaat uit verzendkosten en een bedrag per 
vaantje. 
 
Met de woordformule hieronder berekent ‘Het Medaillehuis’ de totale prijs. 
 
 totale prijs = 5 + 0,7 x aantal vaantjes 
 
Hierin is de totale prijs in euro.  
 

2p  8 Voor de sportdag van 2002 werden 80 vaantjes besteld. 
 Bereken de totale prijs in euro die de school moest betalen. Schrijf je berekening op. 

 
3p  9 Bij bovenstaande woordformule kun je een grafiek tekenen. In de uitwerkbijlage bij 

vraag 9 staat een assenstelsel getekend. 
 Teken in dit assenstelsel de grafiek die bij de woordformule hoort. Je mag de tabel die 

erbij staat gebruiken. 
 

3p  10 In 2003 bestelde de school voor een totale prijs van € 40,− aan vaantjes. 
 Bereken hoeveel vaantjes de school in 2003 heeft besteld. Schrijf je berekening op. 

 
4p  11 In 2005 past ‘Het Medaillehuis’ de prijzen aan. 

De verzendkosten stijgen met € 2,− en de prijs per vaantje stijgt met 20%. 
 Schrijf de nieuwe woordformule op. Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
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ZANDBAK 
 
 

 
 
Met betonnen elementen kunnen zandbakken van verschillende vormen worden gemaakt. 
In de foto hierboven zijn vier elementen aangegeven. 
 

1p  12 Een basisschool wil een gedeelte van haar speelplaats veranderen met behulp van zulke 
elementen. Het gedeelte van de speelplaats heeft afmetingen van 9 meter bij 9,90 meter. 
Hieronder is een ontwerp voor dit gedeelte van de speelplaats getekend. 
 

9,90 m

9 m

 
 

 Hoeveel elementen zijn er nodig om het bovenstaande ontwerp in werkelijkheid te 
maken? 
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3p  13  

 
 
Met vier elementen kan een cirkelvormige zandbak worden gemaakt. Zie de foto 
hierboven. 
In een ander ontwerp is het hele gedeelte van 9 meter bij 9,90 meter opgevuld met 
elementen. 

 Hoeveel elementen zijn er in totaal nodig om het gedeelte van 9 meter bij 9,90 meter 
op te vullen met zoveel mogelijk cirkelvormige zandbakken? Leg je antwoord uit. 

 
90

90

h=70

20

20

 
 
In bovenstaande tekening is het bovenaanzicht van een cirkelvormige zandbak getekend. 
Eén element is grijs gekleurd. 
De maten van dit element zijn in de tekening in cm aangegeven. 
 

5p  14 De straal van de cirkelvormige zandbak is 70 cm. 
 Laat met een berekening zien dat de oppervlakte van het bovenaanzicht van het grijze 

element in bovenstaande tekening 4253,5 cm2 is. 
 

5p  15 De basisschool bestelt uiteindelijk 42 van deze elementen.  
De bovenkanten van alle 42 elementen moet rood geschilderd worden.  
Met één blik betonverf schilder je 4 m2. Eén blik kost € 16,−. 

 Bereken de kosten in euro voor de verf. Schrijf je berekening op. 
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GROEI 
 
Om de gemiddelde lengte van jongens van 0 tot en met 20 jaar uit te rekenen, kun je een 
vuistregel gebruiken. Hieronder staat de woordformule van deze vuistregel. 
 
 gemiddelde lengte leeftijd50 900= + ×  
 
Hierin is gemiddelde lengte in cm en leeftijd in jaren. 
 

2p  16 Pieter is op dit moment 6 jaar. 
 Bereken met bovenstaande woordformule de gemiddelde lengte van jongens van zijn 

leeftijd in cm. Schrijf je berekening op. 
 

4p  17 In de uitwerkbijlage bij vraag 17 staat een assenstelsel getekend. 
 Teken de grafiek die bij bovenstaande woordformule hoort in dit assenstelsel. Je mag 

de tabel gebruiken. 
 

2p  18 De woordformule geldt alleen voor jongens tot en met 20 jaar. Marieke wil met een 
berekening aantonen dat deze woordformule inderdaad niet te gebruiken is om de 
gemiddelde lengte van een man van 60 jaar te berekenen. 

 Laat zien hoe Marieke dat aantoont. 
 
Om de gemiddelde lengte van meisjes van 0 tot en met 20 jaar uit te rekenen, kun je ook 
een vuistregel gebruiken. Hieronder staat de grafiek getekend die bij deze vuistregel 
hoort. 
 

0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0
leeftijd in jaren

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

gemiddelde
lengte
in cm

 
 

4p  19 In de grafiek is te zien dat meisjes van 10 jaar oud gemiddeld 132 cm lang zijn. 
 Met hoeveel procent neemt de gemiddelde lengte van meisjes tussen 10 en 15 jaar 

toe? Schrijf je berekening op. 
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3p  20 Op school zie je dat jongens van 12 jaar gemiddeld langer zijn dan meisjes van 12 jaar. 
 Bereken hoeveel cm jongens van 12 jaar gemiddeld langer zijn dan meisjes van 

12 jaar. Schrijf je berekening op. 
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OLIEPIJPLEIDING 
 

 
 
Op een olieplatform wordt naar olie geboord. De olie wordt door een pijpleiding naar de 
raffinaderij vervoerd. 
Het aanleggen van een pijpleiding kost veel geld. Een kilometer op het vasteland kost  
1,4 miljoen euro en in de zeebodem twee maal zo veel.  
Het is dus belangrijk om zo weinig mogelijk pijpleiding in zee te leggen. 
 

4p  21 Onderstaande schematische tekening geeft het bovenaanzicht in een bepaald gebied 
weer. Men heeft hier zo min mogelijk pijpleiding in de zeebodem gelegd. Punt P is hierin 
het platform en punt R is de raffinaderij. De maten in km staan erbij. 
 

zee

landR
A

P

16 km

100 km  
 

 Bereken de totale kosten in miljoenen euro voor het leggen van de pijpleiding zoals 
hierboven getekend. Schrijf je berekening op. 
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Vanwege de bodemgesteldheid in dit gebied is het raadzaam om het gedeelte van de 
pijpleiding in zee niet loodrecht op de kustlijn aan te leggen.  
Hieronder is de nieuwe situatie getekend. De aangegeven hoek bij A moet tussen 50° en 
60° liggen.  
 

zee

landR
A

P

16 km

88 km12 km  
 

3p  22  Laat met een berekening zien dat in deze nieuwe situatie de hoek bij A tussen 50o en 
60o ligt. 

 
3p  23 In bovenstaande tekening is de lengte van de pijpleiding op het land 88 km.  

 Bereken in miljoenen euro de kosten van het gedeelte van de pijpleiding dat in zee 
ligt. Schrijf je berekening op. 

 
6p  24 Vanwege milieueisen mag er niet meer dan 200 000 liter olie in 1 kilometer pijpleiding 

zitten. De pijpleiding staat altijd vol met olie.  
De pijpleiding heeft een binnendiameter van 50 cm. Zie onderstaande tekening.  
 

50 cm

 
 

 Laat met een berekening zien dat aan deze milieueis wordt voldaan. 
 
 
 
 

einde 500010-1-645o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 
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 WISKUNDE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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DOBBELSTENEN STAPELEN 
 

 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3  
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VAANTJES 
 

 9  
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GROEI  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 WISKUNDE CSE KB 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, 
de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

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

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere 

kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van 
iedere kandidaat. 
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2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de 
getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. 
Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

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

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

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

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

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

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

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

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

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

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting 
van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag 
gegeven regels. 

 
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen wiskunde KB kunnen maximaal 84 scorepunten worden 
behaald. 
 

Voor het vak wiskunde KB zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 

maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 

kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

 
DOBBELSTENEN STAPELEN || 
 

 1 maximumscore 4 
• Het juiste formaat van alle vlakken 1 
• De juiste stapeling 1 
• Het juiste aantal ogen in de vlakken 1 
• De juiste stand van de ogen 1 
 

 
 

 2 maximumscore 4 
 

 
  

 A B C 
 
• De som van de ogen in de kijkrichting A is 17 1 
• De som van de ogen in de kijkrichting B is 19 1 
• De som van de ogen in de kijkrichting C is 17 1 
• Het antwoord is kijkrichting B 1 
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Vraag Antwoord Scores

 3 maximumscore 4 
 

 
 
• De onderste dobbelsteen van de stapel 1 
• De dobbelsteen rechts achter 2 
• De twee voorste dobbelstenen 1 
 
Opmerking 
Als de onzichtbare ribben niet gestippeld zijn, hiervoor 1 scorepunt aftrekken. 
 

 4 maximumscore 4 
 

 
 
• De bovenste twee stenen hebben 4 en 2 ogen 1 
• Mogelijkheden voor linker onderste dobbelsteen zijn 2 of 5 1 
• Mogelijkheden voor rechter onderste dobbelsteen zijn 1, 2, 5 of 6 1 
• Minimale aantal ogen is 9 1 
 
 
BOSLOOP  || 
 

 5 maximumscore 2 

• Rienk heeft ( 2300
3,8

=) 605,26… (seconden) gelopen 1 

• Dit zijn 605 (seconden) 1 
 

 6 maximumscore 4 
• Sibren loopt 3500 m 1 
• 14 minuten en 15 seconden zijn 855 seconden 1 

• 
855
3500

(= 4,093...) (m/s) 1 

• Het antwoord is 4,1 (m/s) 1 
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Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 5 
• 14 km = 14 000 m 1 

• Zij heeft ( 14 000
4,5

= ) 3111,11… (seconden) gelopen 1 

• 3111,11… seconden = ( 3111,11...
60

= ) 51,85… minuten 1 

• Dit is 51 minuten en 51 seconden 1 
• Haar aankomsttijd is 00:51:51 1 
 
Opmerkingen 
Als bij vraag 6 en bij vraag 7 de omzetting van km naar m dezelfde fout is gemaakt, 
hiervoor bij vraag 7 niet opnieuw scorepunten aftrekken. 
Indien als antwoord 00:51:85 gegeven is, hiervoor 2 scorepunten aftrekken. 
 
 
VAANTJES  || 
 

 8 maximumscore 2 
• 5 + 0,7 × 80 1 
• De totale prijs die de school moet betalen is (€) 61,00 1 
 

 9 maximumscore 3 
• Twee juiste punten tekenen 2 
• Een rechte lijn door de punten tekenen 1 
 

aantal vaantjes 0 20 40 60 80 100 

totale prijs in euro 5,00 19,00 33,00 47,00 61,00 75,00 

 
 
totale prijs

in euro

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
aantal vaantjes

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
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Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 3 
• 5 + 0,7 × aantal vaantjes = 40 1 
• 0,7 × aantal vaantjes = 35 1 
• aantal vaantjes = 50 1 
of 
• Een horizontale lijn op hoogte 40 tekenen 1 
• Een verticale lijn tekenen vanaf het snijpunt met de horizontale lijn op hoogte 40 1 
• Het aantal vaantjes is 50 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord door aflezen niet exact 50 is en het antwoord niet met de formule 
gecontroleerd is, hiervoor 1 scorepunt aftrekken. 
 

 11 maximumscore 4 
• De verzendkosten worden: (5 + 2 =) 7 (euro) 1 
• Prijs per vaantje wordt: 1,2 × 0,7 (euro) 1 
• Prijs per vaantje wordt: 0,84 (euro) 1 
• De juiste formule wordt: totale prijs = 7 + 0,84 × aantal vaantjes 1 
 
 
ZANDBAK  || 
 

 12 maximumscore 1 
52 (elementen) 
 

 13 maximumscore 3 
• Je hebt (5 × 5 =) 25 cirkels nodig om het vol te krijgen 1 
• Je hebt per cirkel 4 elementen nodig 1 
• Dit zijn 100 (elementen) 1 
 

 14 maximumscore 5 
• Oppervlakte vierkant is (180 × 180 =) 32 400 (cm2) 1 
• Oppervlakte cirkel is (3,14 × 70 × 70 =) 15 386 (cm2) 2 
• Oppervlakte van vier elementen is (32 400 − 15 386 =) 17 014 (cm2) 1 

• Oppervlakte van één element is 17 014
4

 = 4253,5 (cm2) 1 

of 
• Oppervlakte vierkant is (90 × 90 =) 8100 (cm2) 1 
• Oppervlakte cirkel is (3,14 × 70 × 70 =) 15 386 (cm2) 2 
• Oppervlakte kwart cirkel is ( 1

4  × 15 386 =) 3846,5 (cm2) 1 

• Oppervlakte van één element is 8100 − 3846,5 = 4253,5 (cm2) 1 
 

 15 maximumscore 5 
• 42 × 4253,5 (cm2) = 178 647 (cm2) 1 
• 178 647 cm2 = 17,8647 m2 1 

• Er zijn (
17,8647

4
=) 4,466.. (blikken) nodig 1 

• Er zijn dus 5 blikken nodig 1 
• De kosten zijn (5 × 16 =) (€) 80,− 1 
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Vraag Antwoord Scores

GROEI  || 
 

 16 maximumscore 2 
• gemiddelde lengte = 50 + 900  6×  1 
• De gemiddelde lengte is 123 (cm)  1 
 

 17 maximumscore 4 
 

leeftijd in jaren 0 5 10 15 20 

gemiddelde lengte 
in cm 50 117 145 166 184 

 
• Minstens vier punten in het assenstelsel tekenen 3 
• Een vloeiende lijn door deze punten tekenen 1 
 

0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0
leeftijd in jaren

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

gemiddelde
lengte
in cm

 
 
Opmerking  
Voor elk fout getekend of vergeten punt 1 scorepunt aftrekken tot een maximum van  
3 scorepunten. 
 

 18 maximumscore 2 
• Een man van 60 jaar heeft volgens de woordformule een gemiddelde lengte van: 

50 + 900  60×  1 
• Een man van 60 jaar zou dan 282 cm lang zijn, maar dat kan niet 1 
 

 19 maximumscore 4 
• De gemiddelde lengte van 150 (cm) bij een leeftijd van 15 jaar aflezen 1 
• Het lengteverschil is (150 − 132 =) 18 (cm) 1 

• De procentuele toename is: 18 100
132

×  1 

• Dit is 14(%) (of 13,6(%)) 1 
 

 20 maximumscore 3 
• Een jongen van 12 jaar heeft een gemiddelde lengte van: 

(50 + 900 12×  =) 153,9 (cm)  1 
• Een meisje van 12 jaar heeft een gemiddelde lengte van 140 (cm) 1 
• Een jongen van 12 jaar is gemiddeld 14 (cm) (of 13,9 (cm)) langer 1 
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Vraag Antwoord Scores

OLIEPIJPLEIDING || 
 

 21 maximumscore 4 
• Elke kilometer pijpleiding in de zee kost 2,8 miljoen euro 1 
• De pijpleiding in zee kost (16 × 2,8 =) 44,8 (miljoen euro) 1 
• De pijpleiding op land kost (100 × 1,4 =) 140 (miljoen euro) 1 
• De totale kosten zijn 184,8 (miljoen euro) (of 185 (miljoen euro)) 1 
 

 22 maximumscore 3 

• tan hoek = 16
12

 2 

• hoek = 53,13...(°) 1 
 

 23 maximumscore 3 
• De lengte van de pijpleiding in zee is ( 216 12+ 2 =) 20 (km) 2 
• De kosten van de pijpleiding in zee zijn (20 × 2,8 (miljoen euro) =) 56 (miljoen euro) 1 
 
Opmerking 
Indien bij vraag 21 de kosten voor de pijpleiding in zee fout berekend zijn en met deze 
fout in vraag 23 verder gerekend is, hiervoor niet opnieuw een scorepunt aftrekken. 
 

 24 maximumscore 6 
• De oppervlakte van de doorsnede van de pijpleiding is 3,14 × 25 × 25 1 
• De oppervlakte is 1962,5 (cm2) 1 
• Dit is 19,625 dm2 1 
• 1 km komt overeen met 10 000 dm 1 
• Inhoud van 1 km pijpleiding is 10 000 × 19,625 dm3 1 
• Er zit 196 250 liter olie in 1 km pijpleiding, dus wordt er aan de milieueis voldaan 1 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar de Citogroep. 
 
 

500010-1-645c* 
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500040-2-645o 

Examen VMBO-KB 

2005 
 
 
 

 WISKUNDE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13.30 – 15.30 uur
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OVERZICHT FORMULES: 
 
 
 
omtrek cirkel = 3,14 × diameter 

 

oppervlakte cirkel = 3,14 × straal × straal 

 

inhoud prisma = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak × hoogte 

 

inhoud kegel = 
3

oppervlakte grondvlak hoogte×  

 

inhoud piramide = 
3

oppervlakte grondvlak hoogte×  

 

inhoud bol = 4,19 × straal × straal × straal 
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MUSEUMZAAL 
 
In een museum staan enkele beelden. Hieronder zie je een gedeelte van de plattegrond 
van het museum. 
 

zaal 4

zaal 2

A

zaal 3

zaal 1

*

B*

 
 
In de uitwerkbijlage staat deze plattegrond nog een keer, maar dan met  
schaal 1 : 200. 
 
De plaatsen van de beelden zijn aangegeven met open rondjes. 
De zalen 1, 2, 3 en 4 in het museum worden bewaakt door de camera’s A en B die op een 
vaste plaats hangen. Doordat ze draaibaar zijn, kunnen ze een groot deel van deze zalen 
overzien. 
 

5p  1 Een aantal beelden in zaal 1 wordt niet door de camera’s A en B gezien. 
 Kleur of arceer in de plattegrond in de uitwerkbijlage bij de vragen 1, 2 en 3 de open 

rondjes die door geen van de camera’s gezien kunnen worden. Laat in de plattegrond 
duidelijk zien hoe je aan je antwoord bent gekomen. 

 
3p  2 In zaal 1 wordt een nieuw beeld geplaatst. Rondom het beeld moet een vrije ruimte zijn 

van 3 meter, zodat je het aan alle kanten goed kunt bekijken. In die vrije ruimte mag dus 
geen ander beeld staan. 

 Zet in de uitwerkbijlage een kruisje op een geschikte plaats voor het nieuwe beeld. 
Geef een toelichting met behulp van een tekening. 

 
5p  3 Men besluit in zaal 2 ook beelden te plaatsen. Deze beelden moeten door minstens één 

camera worden gezien. 
 Geef in de uitwerkbijlage door arceren of kleuren aan in welke gedeelten van zaal 2 

geen beelden mogen worden geplaatst. Uit je tekening moet blijken hoe je aan het 
antwoord bent gekomen. 
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REGEN 
 

1p  4 Op de foto hieronder staat een regenmeter. Deze regenmeter staat bij Miriam in de tuin 
en op de maatstreepjes van de regenmeter kan zij de hoeveelheid regen in millimeters 
aflezen. 
 

 
 

 Lees op de regenmeter van de foto de hoeveelheid regen in mm af. 
 

4p  5 Op het terras van de tuin van Miriam staat een rechthoekige bloembak van 6 bij 8 dm. 
Miriam ziet op de regenmeter dat er op dinsdag 1 mm regen is gevallen. Volgens Miriam 
is er alleen al in haar bloembak bijna een halve liter water gevallen. 

 Laat met een berekening zien dat Miriam gelijk heeft.  
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Bij 1 mm regen is de hoeveelheid regen die op een gebied van 1 km2 valt, gelijk aan 
1 miljoen liter.  
 
Hieronder zie je een kaartje van Nederland. Op dat kaartje kun je aflezen hoeveel 
millimeter regen er gemiddeld per jaar in verschillende delen van het land valt.  
 

Legenda:

gemiddelde hoeveelheid
neerslag in mm per jaar
   

minder dan 750

750-800

800-850

850 en meer

Texel

Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland

Amsterdam

 
 
Texel heeft een oppervlakte van 180 km2 
 

3p  6  Bereken hoeveel liter regen er gemiddeld per jaar op Texel valt. Laat zien hoe je aan 
je antwoord komt. 

 
3p  7 Het bovenstaande kaartje staat ook in de uitwerkbijlage bij vraag 7. 

Bij vraag 6 heb je gezien dat als je de oppervlakte van een gebied weet, je een berekening 
kunt maken van de hoeveelheid regen per jaar die op dat gebied valt. 

 Schat hoeveel km2 de oppervlakte van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is.  
Licht je antwoord toe. 

 
3p  8 Miriam woont in Amsterdam. Na één week zat er in totaal 34 mm regen in haar 

regenmeter. 
 Was deze week een erg natte of een erg droge week van het jaar? Laat zien hoe je 

aan je antwoord komt. 
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SPAARPOT 
 
De Spaarbank heeft de volgende actie. Zie de advertentie hieronder. 
 

4,6% spaargleuf

De gratis spaarpot
van de Spaarbank

Spaarpot vol!
Stort het bedrag uit uw

volle spaarpot op uw rekening
en u krijgt eenmalig een extra

renteuitkering van 4,6%.

wijzigingen voorbehouden

 
 
De spaarpot heeft de vorm van een regelmatige piramide met een vierkant grondvlak. 
In de linkerfiguur hieronder zie je een tekening van de spaarpot. Daarnaast staat het 
wiskundig model met de maten van de spaarpot. 
 

A B

C

S

D

E F
GH

T

18 cm

18 cm

hoogte TS
24 cm

6 cm

4,6% spaargleuf

spaarpot wiskundig model  
 
 
De spaarpot heeft een deksel. Deze is in het model aangegeven met de letters T.EFGH. 
Het scharnier, waarom de deksel omgeklapt kan worden, is aangegeven met de letters 
HG. 
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In de advertentie lijkt het of de inhoud van de deksel 4,6% van de inhoud van de hele 
piramide is.  
Om te kijken of dit waar is moet eerst de inhoud van de hele piramide uitgerekend 
worden. 
 

3p  9  Laat zien dat de inhoud van de hele piramide T.ABCD 2592 cm3 is. Schrijf je 
berekening op. 

 
3p  10  Laat met een berekening zien dat het niet waar is dat de inhoud van de deksel 4,6% 

van de inhoud van de hele piramide is. 
 

3p  11 In de uitwerkbijlage bij vraag 11 is op schaal het vooraanzicht van de spaarpot met 
omgeklapt deksel getekend. 

 Teken daarnaast op dezelfde schaal het rechter zijaanzicht van de spaarpot met 
omgeklapt deksel.  

 
Janneke heeft bij de Spaarbank zo’n spaarrekening geopend en heeft deze spaarpot 
gekregen. De bank geeft haar bij het storten van het bedrag uit haar volle spaarpot op 
haar rekening eenmalig een extra rente uitkering van 4,6% over dit bedrag.  
 

3p  12 Janneke brengt € 283,67 uit haar volle spaarpot naar haar spaarrekening.  
De rente op deze spaarrekening is 3%. Janneke heeft een jaar lang het bedrag (ook de 
extra rente uitkering) op de rekening laten staan en heeft verder geen extra stortingen 
gedaan. 

 Bereken het eindsaldo van de rekening na een jaar. Schrijf je berekening op. 
 

3p  13  Bereken hoeveel euro Janneke in haar spaarpot had moeten sparen om  
€ 25,00 aan extra rente uitkering te ontvangen. Schrijf je berekening op.  

 
 
 

Pagina: 747Voor 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).



 

500040-2-645o 8 ga naar de volgende pagina 

REMSPOOR 
 
 

remspoor  
 
Als een auto hard remt, kunnen remsporen ontstaan. 
Bij ongelukken kan de politie aan de hand van de lengte van het remspoor van een auto 
bepalen hoe hard een auto heeft gereden.  
De snelheid waarmee een auto gereden heeft, wordt berekend met behulp van de 
volgende formule:  
 
 snelheid remspoor11,5= ×  
 
Hierbij is snelheid in km/uur en remspoor in meters. 
 

1p  14 Een auto heeft een remspoor achtergelaten van 80 meter. 
 Laat door een berekening zien dat deze auto 103 km/uur reed. 

 
4p  15 Voor de politie is het handig om snel op te zoeken hoe hard een auto heeft gereden. 

Daarom heeft de politie de grafiek van bovenstaande formule gemaakt. 
Een deel van de grafiek bij deze formule is getekend in de uitwerkbijlage bij  
vraag 15 en 16. 

 Maak in de uitwerkbijlage de grafiek af die bij deze formule hoort. Je mag de tabel 
gebruiken. 

 
3p  16 Een automobilist rijdt op een snelweg 120 km/uur. Die automobilist moet plotseling 

remmen om tot stilstand te komen. 
 Hoeveel meter verwacht je dat het remspoor ongeveer zal zijn? Laat zien hoe je aan 

je antwoord bent gekomen. 
 

3p  17 Als het regent is de lengte van het remspoor 1,4 keer zo lang als bij droog weer. Hierdoor 
moet de formule worden aangepast. Andrea heeft hierbij de volgende formule gemaakt: 
 

 snelheid remspoor11,5
1,4

= ×  

 
 Is deze formule juist? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
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INLIJSTEN 
 
 

       
 
Desiré maakt lijstjes uit karton om de tekeningen van haar kinderen in te lijsten.  
Ze doet dat door uit een rechthoekig stuk karton een rechthoek uit het midden weg te 
snijden. 
Dus uit rechthoekig A snijdt ze uit het midden rechthoek B weg, zodat er een lijst C 
overblijft. Desiré maakt de lijst altijd 5 cm breed.  
Zie onderstaande figuur.   
 

A

B

C

5 cm

lengte

breedte  
 

Desiré wil het karton zo zuinig mogelijk gebruiken en gebruikt de uitgesneden rechthoek B 
weer voor een nieuwe lijst. Ze doet dit door hier weer een rechthoek uit te snijden, 
enzovoort.  
Bij de lijsten die Desiré maakt, is de lengte altijd 10 cm meer dan de breedte. 
Rechthoek B is minimaal 5 cm breed. Ze werkt alleen met hele centimeters.  
 

4p  18 Desiré begint met een rechthoekig stuk karton van 80 bij 70 cm. 
 Leg uit hoeveel lijsten Desiré in totaal uit dit stuk karton kan maken. 

 
3p  19 Er is een verband tussen de lengte en de breedte van alle lijsten die Desiré maakt. 

 Geef de formule van dit verband. Op de uitwerkbijlage staat een tabel bij vraag 19. 
Je mag deze gebruiken. 

 
2p  20  Wat zijn de afmetingen in hele cm van de kleinste rechthoek B? 
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FLESJES IN DOOSJES 
 
Flesjes correctievloeistof worden in doosjes verpakt. De flesjes correctievloeistof en de 
doosjes zijn even hoog. De bodem van zo’n flesje heeft een straal van 1,5 cm. 
Hieronder zie je links een foto van zo’n doosje. Rechts zie je een deel van een tekening 
van het bovenaanzicht. 
Met de dikte van het karton hoef je geen rekening te houden. 
 

  

12 cm

18 cm

1,5 cm

 
 

3p  21 De flesjes kunnen op de manier van de rechter tekening hierboven in een doosje verpakt 
worden. Ga uit van een doosje met maten 12 en 18 cm.  

 Bereken hoeveel flesjes er op deze manier in dit doosje passen. Schrijf je berekening 
op. 

 
De fabrikant brengt een nieuw soort correctievloeistof op de markt. Als actie krijg je bij 
aanschaf van 10 flesjes er één cadeau. De fabrikant laat hiervoor nieuwe doosjes maken 
waar precies 11 flesjes in passen. Zie onderstaande tekening.  
Om uit te rekenen wat de minimale afmetingen moeten zijn, heeft de fabrikant de lengte 
van AB nodig.  
 

12 cm

1,5 cmM A

B

 
 

5p  22  Bereken hoeveel millimeter de afstand AB is. Schrijf je berekening op. 
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Als je geen antwoord bij vraag 22 hebt gevonden, neem dan AB = 25 mm. 
 

4p  23 De lengte van één zijde van het nieuwe doosje in de tekening boven vraag 22  
is 12 cm.  

 Bereken hoeveel millimeter de andere zijde van dat nieuwe doosje is. 
Laat zien hoe je aan je antwoord bent gekomen. 

 
4p  24 De fabrikant wil weten hoeveel doosjes voor 11 flesjes hij minimaal moet bestellen. 

Hij laat een jaar lang deze flesjes in zijn fabriek maken. Er worden 5280 flesjes per week 
gemaakt. De fabriek is in totaal drie weken per jaar gesloten.  

 Bereken hoeveel doosjes hij minstens moet bestellen. Schrijf je berekening op. 
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LADEKASTJE 
 
Petra wil haar videobanden opruimen en is op zoek naar een ladekastje. Ze wil er zoveel 
mogelijk videobanden in kunnen opbergen.  
Ze ziet onderstaande foto van een ladekastje in een catalogus.  
 

 
 
Bij de foto staat dat de afmetingen 115 × 30 × 40 cm (hoogte × breedte × diepte) zijn.  
De afmetingen van één videoband zijn: 12,5 × 3 × 19,5 cm. 
 

3p  25  Laat met een berekening zien dat één laatje meer dan 25 cm breed is.  
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3p  26 Ga ervan uit dat de hoogte van één laatje 19,5 cm is en de diepte 38 cm. 
Je mag de dikte van het materiaal waar het laatje van gemaakt is, verwaarlozen. 
De videobanden worden op de manier van onderstaande tekening in zo’n laatje 
opgeruimd.  
 

 
 Bereken hoeveel videobanden in één laatje passen. Schrijf je berekening op. 

 

einde 500040-2-645o* 
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 WISKUNDE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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MUSEUMZAAL 
 

1, 2 en 3 
 

zaal 4

zaal 2

A

zaal 3

zaal 1

*

B*

schaal 1 : 200  
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REGEN  
 

 7 

Legenda:

gemiddelde hoeveelheid
neerslag in mm per jaar
   

minder dan 750

750-800

800-850

850 en meer

Texel

Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland

Amsterdam

 
 
 
SPAARPOT  
 

 11  
 

rechter zijaanzicht van de spaarpot
met omgeklapt deksel

vooraanzicht van de spaarpot
met omgeklapt deksel

A B

E F

 
 
  schaal 1 : 4      schaal 1 : 4 
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REMSPOOR 
 

15 en 16 
 
 
 

0

50

100

150

200

 snelheid
in km/uur

10 50 100

remspoor in meters 

remspoor in meters 50 60 80 100 120 

snelheid in km/uur      

P a g i n a :  7 5 7V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .

V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .
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INLIJSTEN 
 
 

 19  
lengte 
in cm 

25 35 45 

breedte 
in cm 

   

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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ERRATUMBLAD 2005-2 
 
WISKUNDE CSE KB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen wiskunde KB vmbo op dinsdag 21 juni, aanvang 13.30 uur moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin van de zitting 
worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
Hierbij ontvangt u in kandidatenaantal: 
 
een herziene versie van pagina 12. 
 
Zoals u kunt zien, is ter herkenning van de correcte versie linksboven opgenomen: herziene versie. 
 
 
Ik verzoek u deze pagina aan het begin van de desbetreffende examenzitting uit te delen aan de 
kandidaten. 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
Drs. J. Bouwsma 
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LADEKASTJE 
 
Petra wil haar videobanden opruimen en is op zoek naar een ladekastje. Ze wil zoveel 
mogelijk videobanden kunnen opbergen.  
Ze ziet onderstaande foto van een ladekastje in een catalogus.  
 

 
Bij de foto staat dat de afmetingen 115 × 30 × 40 cm (hoogte × breedte × diepte) zijn.  
De afmetingen van één videoband zijn: 12,5 × 3 × 19,5 cm. 
 

3p  25  Laat met een berekening zien dat één laatje meer dan 21 cm en minder dan 
 24 cm breed is. 

HERZIENE VERSIE 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 WISKUNDE CSE KB 
 
 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, 
de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

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

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere 

kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van 
iedere kandidaat. 
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2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de 
getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. 
Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

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

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

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

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

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

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

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

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

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

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting 
van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag 
gegeven regels. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen wiskunde KB kunnen maximaal 84 scorepunten worden 
behaald. 
 

Voor het vak wiskunde KB zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 

maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de 

kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

 
MUSEUMZAAL  || 
 
Voorbeeld bij de vragen 1, 2 en 3. 
 

zaal 4

zaal 2

A

zaal 3

zaal 1

*

B*

 
 

 1 maximumscore 5 
• Het tekenen van de kijklijnen vanuit A naar zaal 1 2 
• Het tekenen van de kijklijnen vanuit B naar zaal 1 2 
• Het inkleuren van de twee rondjes buiten de kijklijnen 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Bij schaal 1 : 200 is 3 meter in de tekening 1,5 cm 1 
• Het aangeven van één geschikte plaats (er zijn in het voorbeeld vier mogelijkheden 

aangegeven) 1 
• Het tekenen van de cirkel eromheen (straal 15 mm of iets meer vanwege de dikte 

van het beeld) 1 
 

 3 maximumscore 5 
• Het tekenen van de kijklijn vanuit A langs de hoek van zaal 1 1 
• Het tekenen van de kijklijnen vanuit B naar zaal 2 2 
• Het arceren van beide gedeelten waar geen beelden mogen worden geplaatst 2 
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Vraag Antwoord Scores

REGEN  || 
 

 4 maximumscore 1 
Het antwoord 27 (mm) (of 27,5 (mm)). 
 

 5 maximumscore 4 
• De oppervlakte is (6 × 8 =) 48 dm2 1 
• 1 mm neerslag is gelijk aan 0,01 dm neerslag 1 
• De hoeveelheid neerslag in de bloembak is 48 × 0,01 = 0,48 dm3  1 
• Dit is bijna een halve liter 1 
 

 6 maximumscore 3 
• Er valt ongeveer 775 mm neerslag per jaar  1 
• In totaal valt er 180 × 775 (miljoen liter)  1 
• Het antwoord 139 500 miljoen (liter) neerslag  1 
 
Opmerkingen 
Als er een ander getal tussen 750 en 800 mm genomen is, hiervoor geen scorepunten 
aftrekken. 
Als het woord miljoen in het antwoord ontbreekt, hiervoor 1 scorepunt aftrekken. 
 

 7 maximumscore 3 
• Texel past ongeveer 5 keer in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland 1 
• De oppervlakte is dan 5 × 180 (km2) 1 
• Het antwoord is 900 (km2) 1 
 
Opmerking 
Omdat het om een schatting gaat, mag het antwoord tussen 720 km2 en 1080 km2 
liggen. 
 

 8 maximumscore 3 
• In Amsterdam valt tussen 800 en 850 mm per jaar 1 
• Dit is gemiddeld tussen 15,4 en 16,3 mm per week 1 
• Dit was een erg natte week 1 
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Vraag Antwoord Scores

SPAARPOT  || 
 

 9 maximumscore 3 
• De oppervlakte van het grondvlak is (18 × 18 =) 324 (cm2) 1 

• De inhoud is 324 24
3
×  1 

• Het antwoord is 2592 (cm3) 1 
 

 10 maximumscore 3 
• De hoogte van de deksel is 8 (cm) 1 

• De inhoud van de deksel is ( (6 6) 8
3

× × =) 96 (cm2) 1 

• Dit is ( 96 100%
2592

×  =) 3,7(%) 1 

 
 11 maximumscore 3 

• Het tekenen van het trapezium met de goede maten 1 
• Het tekenen van de driehoek met de goede maten 1 
• De goede stand van de driehoek tekenen (zie de figuur hieronder) 1 
 
schaal 1 : 4 
 

  
 
Opmerking 
Als de deksel aan het al getekende vooraanzicht op de uitwerkbijlage is toegevoegd, 
hiervoor maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 

 12 maximumscore 3 
• Janneke zet door de extra rente uitkering 283,67 × 1,046 op haar rekening 1 
• Dit is (€) 296,72 1 
• Na één jaar is dit (296,72 × 1,03 =) (€) 305,62 1 
 

 13 maximumscore 3 

• 2  
 
 
 
• 
 

Voor alle einVoor alle ein
gespaard bedrag 100% ? 
extra rente 
5 

uitkering 4,6% 25 

Dit is (€) 543,48 1 
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Vraag Antwoord Scores

REMSPOOR  || 
 

 14 maximumscore 1 
snelheid = 11,5 × 80  = 102,85… km/uur (dit is 103 km/uur) 
 

 15 maximumscore 4 
 

remspoor in meters 50 60 80 100 120 

snelheid in km/uur 81 89 103 115 126 

 
• Het tekenen van minstens drie punten 3 
• Een vloeiende lijn hierdoor tekenen 1 
 

0

50

100

150

200

snelheid
in km/uur

10 50 100
remspoor in meters  

Opmerking 
Als rechte verbindingslijntjes getekend zijn hiervoor 1 scorepunt aftrekken. 
 

 16 maximumscore 3 
• Een horizontale lijn bij 120 km/uur tekenen 1 
• Vanuit dit punt een verticale lijn naar de horizontale as trekken 1 
• Dus het remspoor zal ongeveer 109 (meter) (of 110 (meter)) zijn 1 
of 
• 11,5 × 108 = 119,5… 1 
• 11,5 × 109 = 120,0… 1 
• Dus het remspoor zal ongeveer 109 (meter) zijn 1 
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Vraag Antwoord Scores

 17 maximumscore 3 
• Eén waarde voor snelheid (of remspoor) bij beide formules invullen 2 
• De uitkomsten met elkaar vergelijken en concluderen dat de formule fout is 1 
of 
• Bij nat wegdek het remspoor bij een bepaalde snelheid uitrekenen door bij dezelfde 

snelheid het remspoor bij droog wegdek uit te rekenen en deze uitkomst met 1,4 te 
vermenigvuldigen  2 

• Deze snelheid met bijbehorend remspoor bij de gegeven formule invullen en laten 
zien dat dit niet klopt 1 

 
 
INLIJSTEN  || 
 

 18 maximumscore 4 
• Je krijgt achtereenvolgens lijsten met buitenmaten 80 × 70, 70 × 60, 60 × 50,  

50 × 40, 40 × 30 en 30 × 20 3 
• Het antwoord is 6 lijsten 1 
of 
• Uitleg met een tekening   3 

 

20

10

30

40

50

60

70

304050607080 101020

 
• Het antwoord is 6 lijsten 1 
 
Opmerkingen 
Als ook een lijst van 20 × 10 is meegerekend hiervoor 2 scorepunten aftrekken. 
Voor elk vergeten of fout antwoord 1 scorepunt aftrekken. 
 

 19 maximumscore 3 
Het verband is lengte = breedte + 10 (of breedte = lengte − 10). 
• Het rechterlid  2 
• De hele formule met linkerlid 1 
 

 20 maximumscore 2 
Het antwoord is 5 bij 15 (cm) (of 15 bij 5 (cm)). 
 
Opmerking 
Het antwoord is goed of fout. 
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Vraag Antwoord Scores

FLESJES IN DOOSJES || 
 

 21 maximumscore 3 
• In de breedte (12 cm) passen 4 flesjes 1 

• In de lengte (18 cm) passen ( 18
3

=) 6 flesjes 1 

• Het antwoord is (6 × 4 =) 24 (flesjes) 1 
 

 22 maximumscore 5 
• MB = 3 (cm) 1 
• AB2 + 2,25 = 9 2 
• AB = 6,75  1 
• Dus AB = 26 (mm) (of 2,6 cm) 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord in cm gegeven wordt en hierbij de eenheid vergeten is, hiervoor 
1 scorepunt aftrekken. 
 

 23 maximumscore 4 
• Het laten zien, eventueel in een schets, dat er 2 keer een afstand van 26 mm (of 

25 mm) nodig is 1 
• 2 × 15 = 30 (mm) 1 
• Het antwoord is 2 × 26 + 30 (of 2 × 25 + 30) 1 
• De andere zijde is 82 (mm) (of 8,2 cm) (of 80 (mm) of 8,0 cm) 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord in cm gegeven wordt en hierbij de eenheid vergeten is, hiervoor 
1 scorepunt aftrekken. 
 

 24 maximumscore 4 
• Een jaar heeft 52 weken 1 
• De fabriek is (52 − 3 =) 49 weken open 1 
• Er worden per jaar (5280 × 49 =) 258 720 flesjes gemaakt 1 

• Er moeten minstens ( 258 720
11

=) 23 520 doosjes besteld worden 1 
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Vraag Antwoord Scores

• 2

• 2

LADEKASTJE  || 
 

 25 maximumscore 3 
 

 breedte kastje breedte laatje 
foto 4 3 
werkelijkheid 30 ? 

 
• De breedte is 22,5 cm, dus de breedte is meer dan 21 cm en minder dan 24 cm 

breed            1 
of 
 

 hoogte kastje breedte laatje 
foto 15,3 3 
werkelijkheid 115 ? 

 
• De breedte is 22,5 cm, dus de breedte is meer dan 21 cm en minder dan 24 cm 

breed            1 
 
Opmerking 
Door een meetafwijking kan het antwoord variëren van 21,2 tot 23,5. 
 

 26 maximumscore 3 

• In de breedte passen ( =
3

522,  7,5) 7 videobanden achter elkaar 1 

• Er  passen ( =
512

38
,

 3,04) 3 videobanden in de diepte naast elkaar 1 

• Er passen 21 videobanden in één laatje 1 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar de Citogroep. 
 

500040-2-645c* 
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Examenopgaven VMBO-KB 

2004 
1 

 
 

 WISKUNDE CSE KB 
 

 WISKUNDE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 28 mei

13.30 – 15.30 uur
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HARTSLAGFREQUENTIE 
 
Het hart is een belangrijk orgaan in het 
menselijk lichaam. Het pompt bij elke hartslag 
bloed door het lichaam. Het aantal hartslagen 
per minuut noemen we de hartslagfrequentie.  
Deze hartslagfrequentie is voor iedereen en 
voor elke situatie anders. Bijvoorbeeld bij het 
sporten gaat de hartslagfrequentie omhoog. 
 
Bij sporten is het belangrijk om te weten wat de 
maximale hartslagfrequentie van een sporter 
mag zijn. 

 
 
Rianne en Michel zijn trainers bij een fitnesscentrum. Zij gebruiken verschillende 
woordformules om bij de leeftijd van hun sporters de maximale hartslagfrequentie uit te 
rekenen.  
Rianne gebruikt onderstaande woordformule: 
 
 maximale hartslagfrequentie = 220 − leeftijd  
 
Hierin is de maximale hartslagfrequentie in hartslagen per minuut en de leeftijd in jaren. 
 
Eén van Rianne’s sporters is 29 jaar. 

 Bereken zijn maximale hartslagfrequentie volgens de woordformule van Rianne. 
Schrijf je berekening op. 

 
Hieronder staat de woordformule die Michel gebruikt: 
 
 maximale hartslagfrequentie = 209 − 0,75 × leeftijd 
 
Hierin is de maximale hartslagfrequentie in hartslagen per minuut en de leeftijd in jaren. 
 
In de uitwerkbijlage bij de vragen 2 en 3 staat de grafiek van de woordformule van Rianne 
al in een assenstelsel getekend. 

 Teken de grafiek van de woordformule van Michel in hetzelfde assenstelsel in de 
uitwerkbijlage. Je mag de tabel in de uitwerkbijlage gebruiken. 

 
 Lees uit de grafiek op de uitwerkbijlage af bij welke leeftijd het niet uitmaakt welke 

van de twee gegeven woordformules je gebruikt. 
 
In een tijdschrift leest Rianne dat de gemiddelde hartslagfrequentie van een mens over 
zijn hele leven 70 hartslagen per minuut is. 
De opa van Rianne is 72 jaar. Volgens Rianne heeft het hart van haar opa in totaal al 
meer dan 2,5 miljard keer geslagen.  

 Laat met een berekening zien dat dit juist is. 

2p  1 

3p  2 

2p  3 

5p  4 
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DOBBELSTENEN 
 

 
Roy gooit één keer met twee dobbelstenen, een rode en een witte. Dit noemt hij een 
worp. Daarna telt hij van beide dobbelstenen het aantal ogen bij elkaar op. 
In de situatie op bovenstaande foto heeft hij in één worp bij elkaar zeven ogen gegooid. 
 

 Wat is het laagste aantal ogen dat hij in één worp bij elkaar kan gooien? Laat zien hoe 
je aan je antwoord komt. 

 
Roy kan op vier verschillende manieren in één worp bij elkaar vijf ogen gooien. 

 Schrijf deze vier manieren op. 
 

 Hoeveel verschillende worpen zijn er in totaal mogelijk? 
 
Eén van de mogelijke worpen is (5, 2). Dit betekent dat Roy met de rode dobbelsteen vijf 
ogen heeft gegooid en met de witte twee ogen. In het rooster hieronder is die worp door 
een punt aangegeven. In de uitwerkbijlage bij vraag 8 is een rooster getekend. 
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2

1

0

wit

0 1 2 3 4 5 6
rood 

 
Roy gooit in één worp bij elkaar zes ogen. 

 Geef in het rooster in de uitwerkbijlage alle mogelijke worpen met bij elkaar zes 
ogen aan. 

 
Roy en Wouter besluiten een spel te gaan spelen. Ze noemen het: “Wie het hoogste 
aantal ogen gooit”. 
Roy gooit met de rode dobbelsteen en Wouter met de witte. Wie het hoogste aantal ogen 
gooit, wint. Bij een gelijk aantal ogen wint niemand. Ze spelen het spel 180 keer. 

 Hoeveel keer verwacht je dat Roy zal winnen? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
Je mag het rooster in de uitwerkbijlage bij vraag 9 gebruiken. 

2p  5 

3p  6 

2p  7 

4p  8 

4p  9 
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REIS VANUIT LONDEN 
 

 
Meneer De Rooij woont in Roosendaal. Hij is voor zijn werk in Londen geweest en reist op 
1 februari naar huis. 
De reis van Londen naar huis is in totaal 500 km lang. 
Vanuit Londen gaat hij eerst met de trein naar de haven waar de boot ligt. 
 

 
Na aankomst bij de haven moet hij een half uur wachten voordat hij met de boot naar 
Nederland vertrekt. 
Een half uur nadat de boot in Nederland is aangekomen, rijdt hij met zijn auto naar huis. 
In de grafiek hieronder kun je aflezen hoe zijn terugreis vanaf Londen verloopt. Deze 
grafiek staat vergroot in de uitwerkbijlage bij de vragen 10, 11, 12 en 13. 
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 Hoeveel kilometer moet meneer De Rooij met de auto rijden? 
 

 Hoe lang duurde de totale reis in minuten? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 

2p  10 

4p  11 
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 Bereken in één decimaal de gemiddelde vaarsnelheid van de boot in km/uur. Schrijf je 
berekening op. 

 
In maart moet meneer De Rooij opnieuw voor zijn werk in Londen zijn. Op 23 maart reist 
hij naar huis. Hij wil weer met de trein van 8.30 uur uit Londen vertrekken. Op het station 
komt hij tot de ontdekking dat de trein 45 minuten vertraging heeft. De snelheid van de 
trein is hetzelfde als op 1 februari. Hij mist door deze vertraging de boot. Hij moet één uur 
wachten op de volgende boot. De rest van de reis verloopt als op 1 februari. Dus de boot 
doet er net zo lang over en een half uur nadat de boot in Nederland is aangekomen, rijdt 
hij met dezelfde snelheid naar huis. 
In de uitwerkbijlage bij de vragen 10, 11, 12 en 13 staat de grafiek van de vorige 
bladzijde. 

 Teken in de uitwerkbijlage in hetzelfde assenstelsel de grafiek van de reis van 
23 maart. 

4p  12 

5p  13 
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APPELLAND 
 

In Nederland worden veel verschillende soorten appels gegeten. In de tabel hieronder zie 
je de appel top-6 van de meest gekochte appelsoorten in 1994 en 1999. 
 

De appel top-6 
In kilogram per huishouden 

per jaar 
 1994 1999 
1. Elstar 10,6 8,9 
2. Jonagold 5,7 5,8 
3. Granny Smith 3,4 2,9 
4. Golden Delicious 3,9 2,8 
5. Goudreinette 2,5 2,0 
6. Cox’s Orange Pippin 1,5 1,1 
   
   Overige appelsoorten … 3,5 

 
Totaal 34 27 
 

 Bereken hoeveel kilogram er aan overige appelsoorten in 1994 per huishouden per 
jaar gekocht werd. Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 

 

3p  14 
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De appelsoort Elstar voert al jaren de top-6 van de meest gekochte appels aan. 
 

 
 

 Bereken in één decimaal hoeveel procent van het totaal aantal kilogram appels per 
huishouden per jaar er in 1994 aan Elstar gekocht werd. Laat zien hoe je aan je 
antwoord komt. 

 
In de uitwerkbijlage bij vraag 16 is een deel van het cirkeldiagram voor het jaar 1999 
getekend. De sectoren van Elstar en Jonagold zijn nog niet getekend. 

 Teken de ontbrekende sectoren in het cirkeldiagram in de uitwerkbijlage. Laat met 
een berekening zien hoe je aan de grootte van de getekende sectoren komt. 

 
In 1994 zaten er in één kilogram gemiddeld 4,6 appels. Een huishouden bestond in 1994 
gemiddeld uit 2,4 personen.  
De appeltelers in Nederland beweerden toen dat dit erop neerkwam dat er meer dan één 
appel gekocht werd per persoon per week.  

 Laat met een berekening zien dat de appeltelers gelijk hadden. 

4p  15 

4p  16 

4p  17 
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WINTERTENNIS 
 

 
Op het tennispark “De Bataaf” kun je ook in het winterseizoen buiten tennissen. Je kunt 
per keer betalen of een winterkaart kopen. Het ligt eraan hoe vaak je tennist, wat het 
goedkoopste is. 
 
In het seizoen van 2001–2002 kostte de winterkaart € 89,-. 
 
Frank kocht de winterkaart bij de eerste keer spelen. Hij heeft in dat winterseizoen vijf 
keer gespeeld. 
 

 
 

 Laat met een berekening zien dat de gemiddelde prijs per keer spelen voor Frank  
€ 17,80 was. 

 
Na iedere keer tennissen kun je opnieuw berekenen wat het tennissen gemiddeld per 
keer spelen heeft gekost. 
Het aantal keer spelen en de bijbehorende gemiddelde prijs per keer spelen in euro staan 
in een tabel. Zie de tabel in de uitwerkbijlage bij vraag 19. 

 Vul deze tabel voor het winterseizoen 2001–2002 in de uitwerkbijlage verder in. 
Geef je antwoord in eurocenten nauwkeurig. 

 
Er is een verband tussen het aantal keer spelen en de gemiddelde prijs per keer spelen in 
euro voor het winterseizoen 2001–2002. Dit verband is aan te geven met een 
woordformule.  

 Schrijf deze woordformule op. 
 
Tennissers die geen winterkaart hadden, betaalden in het winterseizoen 2001–2002 
€ 7,00 per keer. 
Els ging ervan uit dat ze in de winter niet veel buiten zou tennissen. Voor het 
winterseizoen 2001–2002 had ze dan ook geen winterkaart gekocht. 

 Vanaf hoeveel keer spelen had zij toch beter een winterkaart kunnen kopen? Laat 
zien hoe je aan je antwoord komt. 

2p  18 

4p  19 

3p  20 

3p  21 
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REÜNIE 
 
Marloes Jansen uit Kaatsheuvel wil een reünie gaan organiseren voor de hele familie. 
Om de familieleden zo weinig mogelijk te laten reizen, heeft Marloes een afstandentabel 
gemaakt met daarin de woonplaatsen van alle familieleden. In deze tabel kan ze de 
kortste afstand in kilometers tussen de verschillende woonplaatsen direct aflezen.  
 

NAAR 
 

Kaatsheuvel Schijndel Zwolle Weert 

Kaatsheuvel - 31 148 84 

Schijndel 31 - 140 57 

Zwolle 148 140 - 168 
VAN 

Weert 84 57 168 - 

 
 

 Teken van deze afstandentabel een graaf met langs de wegen de bijbehorende 
kortste afstand. 

 
Marloes stuurt aan alle familieleden een brief met de uitnodiging voor de reünie. Drie 
familieleden, één familielid uit Schijndel, één uit Zwolle en één uit Weert, bieden aan om 
te helpen met de organisatie van de reünie. Ze spreken af om de eerste keer bij Marloes 
thuis in Kaatsheuvel bij elkaar te komen. Iedereen komt vanaf huis met de auto en neemt  
heen en terug de kortste weg. 
 

 Laat met een berekening zien dat de drie familieleden de eerste keer in totaal 526 
kilometer gereden hebben. 

 
De vier familieleden spreken af om in totaal drie keer bij elkaar te komen. De tweede keer 
spreken ze af in Zwolle en de laatste keer in Weert. Elke keer reist ieder vanaf huis met 
de auto en neemt heen en terug de kortste weg. 

 Bereken wie in totaal de meeste kilometers heeft gereden na drie bijeenkomsten. 
Schrijf je berekening op. 

 
 
 

4p  22 

3p  23 

5p  24 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 WISKUNDE CSE KB 
 

 WISKUNDE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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HARTSLAGFREQUENTIE 
 

2 en 3 
 

leeftijd in jaren    
 

 

maximale hartslagfrequentie 
in hartslagen per minuut 

   
 

 

 
 
 

10 20 30 40 50 60 70 800

leeftijd in jaren

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

0

maximale hartslag-
frequentie in hartslagen

per minuut
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DOBBELSTENEN 
 

8 
 

6

5

4

3

2

1

0

wit

0 1 2 3 4 5 6
rood  

 
 

9 
6

5

4

3

2

1

0

Wouter
(wit)

0 1 2 3 4 5 6
Roy (rood) 
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REIS VANUIT LONDEN 

 
 
 

500

475

450

425

400

375

350

325

300

275

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0

afstand tot huis
in kilometers

8.3
0

9.3
0

10
.30

11
.30

12
.30

13
.30

14
.30

15
.30

16
.30

17
.30

tijdstip in uren  
 
 

10, 11, 12 en 13 
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 5 

APPELLAND 
 
 

16 
 

Overige appelsoorten

Cox's Orange Pippin

Goudreinette

Golden Delicious

Granny Smith

 
 
 
 
 
 
WINTERTENNIS 
 
 

19 
 

 
 
 

aantal keer spelen 1 5 10 15 20 25 

gemiddelde prijs per keer 
spelen in euro 89,00 17,80     

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

400009-1-1645-533u* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 WISKUNDE CSE KB 
 

 WISKUNDE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of 
vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO- 02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

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

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

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

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

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

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

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

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

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

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

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

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

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

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Wiskunde KB en Wiskunde VBO-MAVO-C kunnen maximaal  
81 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Wiskunde KB en Wiskunde VBO-MAVO-C zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 

maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de kandidaat 

juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
 
 
HARTSLAGFREQUENTIE || 
 

• maximale hartslagfrequentie = 220 ─ 29 1 
• de maximale hartslagfrequentie van de sporter is 191 (hartslagen per minuut) 1 
 

• het juiste startpunt (0, 209) 1 
• de juiste helling van de lijn, bijvoorbeeld door een tweede juiste punt te tekenen 1 
• lijn door de punten tekenen 1 
 

10 20 30 40 50 60 70 800
leeftijd in jaren

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

0

maximale hartslag-
frequentie in hartslagen

per minuut

 
 

het antwoord 44 (jaar) (of 43 (jaar) of 45 (jaar)) aflezen 
 
Opmerking 
Als de grafiek bij vraag 2 fout getekend is, maar het snijpunt goed afgelezen is, hiervoor 
niet opnieuw scorepunten aftrekken. 
 

• 70 × 60 = 4200 hartslagen per uur 1 
• 4200 × 24 = 100 800 hartslagen per dag 1 
• 100 800 × 365 = 36 792 000 hartslagen per jaar 1 
• 36 792 000 × 72 = 2 649 024 000 hartslagen in 72 jaar 1 
• dit is 2,6 miljard (dit is meer dan 2,5 miljard) 1 
 
Opmerking 
Wanneer rekening is gehouden met schrikkeljaren, door bijvoorbeeld 365,25 in plaats 
van 365 dagen te nemen, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
 

 1 maximumscore 2 

 2 maximumscore 3 

 3 maximumscore 2 

 4 maximumscore 5 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Score 

DOBBELSTENEN || 
 

• met de rode dobbelsteen een 1 en met de witte een 1 1 
• bij elkaar 2 ogen 1 
 

de mogelijkheden zijn 1 + 4, 4 + 1, 2 + 3 en 3 + 2 
 
Opmerking 
Voor elke vergeten of foute mogelijkheid 1 scorepunt aftrekken tot een maximum van 3 
scorepunten. 
 

36 mogelijkheden 
 
Opmerking 
Het antwoord is goed of fout. 
 

6

5

4

3

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6

wit

rood  
 
Opmerkingen 
Voor elk vergeten of fout punt 1 scorepunt aftrekken tot een maximum van 4 
scorepunten. 
Als zowel (6, 0) als (0, 6) getekend zijn, hiervoor in totaal 1 scorepunt aftrekken. 
Als er een lijn door de punten getekend is, hiervoor 1 scorepunt aftrekken. 
 

• door het rooster te gebruiken of alle mogelijkheden op te schrijven: de 
verwachting is dat Roy 15 keer van de 36 keer wint 2 

• ×
15 180
36

 1 

• de verwachting is dat Roy 75 keer zal winnen 1 
 

 5 maximumscore 2 

 6 maximumscore 3 

 7 maximumscore 2 

 8 maximumscore 4 

 9 maximumscore 4 
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Vraag Antwoord Score 

REIS VANUIT LONDEN || 
 

75 (km) 
 
Opmerking 
Het antwoord is goed of fout. 
 

 

• hij vertrekt om 8.30 1 
• hij komt om 14.45 thuis 1 
• de reisduur is (14.45 – 8.30 =) 6 uur en 15 minuten 1 
• de reisduur is 375 minuten 1 
 

• de boot doet er 3,5 uur over 1 
• de boot legt een afstand van 275 km af 1 

• 
275
3,5

 1 

• de gemiddelde snelheid is 78,6 (km/uur) 1 
 

 
Opmerking 
Voor elk fout of vergeten stuk van de grafiek 1 scorepunt aftrekken tot een maximum van 
5 scorepunten. 
 
 
APPELLAND || 
 

• de top-6 appels is (10,6 + 5,7 + 3,4 + 3,9 + 2,5 + 1,5 =) 27,6 (kilogram) 2 
• aan overige appelsoorten werd (34 − 27,6 =) 6,4 (kg) per huishouden per jaar 

gekocht 1 
 

 

 10 maximumscore 2 

 11 maximumscore 4 

 12 maximumscore 4 

 13 maximumscore 5 

 14 maximumscore 3 

8.3
0

9.3
0

10
.30

11
.30

12
.30
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.30

14
.30
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.30

16
.30
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.30

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

afstand tot huis
in kilometers

tijdstip in uren
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Vraag Antwoord Score 

• aflezen van 10,6 en 34 uit tabel 1 
• aantal kilogram 34 10,6 
 percentage 100 … 

1 

• het antwoord is 31,17… 1 
• afgerond is dat 31,2 (%) 1 
 
of  
 
• aflezen van 10,6 en 34 uit tabel 1 

• 
10,6
34

 (= 0,3117…) 1 

• 0,3117... x 100 = 31,17… 1 
• het antwoord is 31,2 (%) 1 
 

• 
8,9
27

 (= 0,32…) 1 

• het aantal graden bij Elstar is 0,32… x 360(o) = 119(o) 1 
• het tekenen van het goede lijnstuk 1 
• de juiste namen bij de sectoren zetten 1 
 
of 
 

• 
5,8
27

 (= 0,21…) 1 

• het aantal graden bij Jonagold is 0,21… x 360(o) = 77(o) 1 
• het tekenen van het goede lijnstuk 1 
• de juiste namen bij de sectoren zetten 1 
 

Jonagold

ElstarOverige appelsoorten

Cox's Orange Pippin

Goudreinette

Golden Delicious

Granny Smith

Jonagold

Elstar

Overige appelsoorten

Cox's Orange Pippin

Goudreinette

Golden Delicious

Granny Smith
of

 

 
Opmerking  
Wanneer de getekende hoeken maximaal 1 graad afwijken van de berekende waarden, 
hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
 

• 34 × 4,6 = 156,4 appels per huishouden per jaar 1 

• 
156,4

52
= 3,007… appels per huishouden per week 1 

• 
, ...
,

3 007
2 4

 appels per persoon per week 1 

• dit is 1,25 appels per persoon per week (dit is meer dan één appel per persoon 
per week) 1 

 

 15 maximumscore 4 

 16 maximumscore 4 

 17 maximumscore 4 
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Vraag Antwoord Score 

WINTERTENNIS || 
 

• 
5
0089,  1 

• (€) 17,80 1 
 

 

aantal keer spelen 1 5 10 15 20 25 

gemiddelde prijs per keer 
spelen in euro 89,00 17,80 8,90 5,93 4,45 3,56 

 
Opmerking 
Voor ieder onjuist of vergeten antwoord 1 scorepunt aftrekken. 
 

=gemiddelde prijs per keer spelen
aantal keer spelen

89  

(of aantal keer spelen × gemiddelde prijs per keer spelen = 89 

of =aantal keer spelen
gemiddelde prijs per keer spelen

89 ) 

 
Opmerkingen 
Als in de formule € 89 genoteerd staat, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
Als voor de variabelen afkortingen gebruikt worden, hiervoor geen scorepunten 
aftrekken. 
 

• tabel maken  2 

aantal keer spelen  12 13   

gemiddelde prijs per keer 
spelen in euro  7,42 6,85   

• dus bij 13 keer spelen of meer 
 1 
of 
 

• 
89
7

 1 

• 12,7… 1 
• dus bij 13 keer spelen of meer 1 
 

 18 maximumscore 2 

 19 maximumscore 4 

 20 maximumscore 3 

 21 maximumscore 3 
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Vraag Antwoord Score 

REÜNIE || 
 

 
 
• vier punten met plaatsnamen aangeven 1 
• alle juiste verbindingen tekenen 1 
• de kortste afstanden bij de juiste routes schrijven 2 
 
Opmerking 
Voor elke foute of vergeten afstand 1 scorepunt aftrekken tot een maximum van 2 
scorepunten. 
 

• de afstand op de heenweg is (31 + 148 + 84 =) 263 (km) 2 
• 263 × 2 = 526 (km) 1 
 

• Marloes uit Kaatsheuvel heeft (2 × (148 + 84) =) 464 km gereden 1 
• het familielid uit Schijndel heeft (2 × (31 + 140 + 57) =) 456 km gereden 1 
• het familielid uit Zwolle heeft (2 × (148 + 168) =) 632 km gereden 1 
• het familielid uit Weert heeft (2 × (84 + 168) =) 504 km gereden 1 
• het familielid uit Zwolle heeft de meeste kilometers gereden 1 
 
Opmerking 
Als de berekende afstanden respectievelijk 232, 228, 316 en 252 zijn, hiervoor geen 
scorepunten aftrekken. 
 
 
 

 22 maximumscore 4 

 23 maximumscore 3 

 24 maximumscore 5 

Schijndel

31 140

84
57

168

148

Weert

ZwolleKaatsheuvel
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Examenopgaven VMBO-KB 

2004 
2 

 
 

 WISKUNDE CSE KB 
 

 WISKUNDE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
  
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 – 15.30 uur
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EURO 
 

 
 
Vanaf 1 januari 2002 werden de munten en bankbiljetten van twaalf Europese landen 
vervangen door munten en bankbiljetten in euro. 
In de tabel hieronder staan de waarden van de euromunten aangegeven. 
 
waarde € 0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 
 
Elke munt heeft een Europese kant en een nationale kant. 
De nationale kant is voor elk land verschillend. Hierdoor zijn er van deze landen 
bijvoorbeeld twaalf verschillende munten met een waarde van € 1,00. Zie onderstaande 
figuur. 
 

Duitsland Ierland Neder-
land

Grieken-
land

Finland Luxem-
burg

Oostenrijk Frankrijk België Italië Portugal Spanje

  
Chris verzamelt euromunten. Hij wil van deze twaalf landen van elke waarde één munt 
hebben. 
 

2p  1  Bereken hoeveel munten dat in totaal zijn. Schrijf je berekening op. 
 

3p  2  Bereken in eurocenten nauwkeurig de totale waarde van alle euromunten die Chris wil 
verzamelen. Schrijf je berekening op. 

 
4p  3  Noteer alle verschillende manieren waarop € 0,08 met Nederlandse euromunten 

gepast betaald kan worden. 
 

6p  4 Anita heeft in haar woonplaats gecollecteerd voor een goed doel.  
Na het legen van haar collectebus ziet ze dat er 488 euromunten in zaten.  
De meeste euromunten hadden een Nederlandse kant. Verder waren er 51 euromunten 
met een Belgische kant en 91 euromunten uit overige Europese landen. 
In de uitwerkbijlage bij vraag 4 staat het begin van een cirkeldiagram getekend. 

 Teken in het cirkeldiagram de verdeling van Nederlandse, Belgische en overige 
euromunten. Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
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FRANSE EN ENGELSE SCHOENMATEN  
 

 
 
In Nederland wordt de lengte van een schoen meestal aangegeven met Franse 
schoenmaten. 
Franse schoenmaten worden uitgedrukt in hele en halve maten. 

De lengte van een schoen die hoort bij Franse schoenmaat 1 is 
3
2

 cm. 

Zo is bijvoorbeeld bij Franse schoenmaat 42 de lengte van de schoen 42 × 
3
2

 = 28 cm. 

 
2p  5 Miranda heeft Franse schoenmaat 39. 

 Bereken de lengte van haar schoen in centimeter. Schrijf je berekening op. 
 

3p  6 Er bestaat een verband tussen de lengte van de schoen in cm en de bijbehorende Franse 
schoenmaat.  

 Schrijf een woordformule op die bij dit verband hoort. 
 
Er worden in Nederland ook schoenen verkocht met Engelse schoenmaten. 
Engelse schoenmaten zijn altijd gehele getallen van 1 tot en met 13. 
De volgende woordformule geeft het verband aan tussen Franse en Engelse 
schoenmaten: 
 
Franse schoenmaat = 1,27 × Engelse schoenmaat + 15,24 
 
waarna afronding plaatsvindt op hele of halve maten. 
 

3p  7 Tanja is vier jaar en heeft een schoen met Engelse schoenmaat 8. 
 Bereken de Franse schoenmaat van haar schoen. Schrijf je berekening op. 

 
4p  8  Bereken welke Engelse schoenmaat hoort bij Franse schoenmaat 28. Schrijf je 

berekening op. 
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PARKET  
 
In zijn woonkamer wil Jan parket op de vloer laten leggen. Voor de vloer van zijn 
woonkamer heeft Jan 56,25 m2 parket nodig. 
 

 
 
Jan laat het parket leggen door het bedrijf “De Houthal”. 
Dit bedrijf berekent de kosten voor het leggen van het parket (legkosten) met de 
volgende woordformule: 
 
  legkosten = 35 × oppervlakte benodigd parket  
 
Hierbij is oppervlakte benodigd parket in m2 en legkosten in euro. 
 

3p  9  Bereken hoeveel euro Jan moet betalen voor het leggen van het parket in zijn 
woonkamer. Schrijf je berekening op. 

 
Van de legkosten van het parket bij verschillende oppervlakten kun je een tabel en een 
grafiek maken. 
 

3p  10 In de uitwerkbijlage bij vraag 10 staat een tabel van de legkosten. 
 Vul de drie ontbrekende waarden in de tabel in. Rond je antwoord af op hele euro. 

 
3p  11  Teken in het assenstelsel in de uitwerkbijlage bij vraag 11 de bijbehorende grafiek. 

 
4p  12 Jan wil ook zijn keuken van hetzelfde parket laten voorzien. Voor de keukenvloer heeft hij 

10 m2 parket nodig. Hij denkt dat het voordeliger is om het parket in de woonkamer en de 
keuken tegelijkertijd te laten leggen, in plaats van eerst het parket in de woonkamer en 
een half jaar later het parket in de keuken. 

 Leg uit dat Jan gelijk heeft. 
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LEEFTIJDSOPBOUW 
 
Voor een praktische opdracht hebben Elise en Maaike de leeftijdsopbouw van alle 
docenten op hun school onderzocht. Hierbij zijn ze uitgegaan van de leeftijden op  
1 januari 2002. De resultaten zie je in de onderstaande frequentietabel.  
 

Leeftijd Man Vrouw Leeftijd Man Vrouw 
21 0 1 46 1 0 
23 0 2 47 3 0 
26 1 1 48 1 2 
28 0 3 49 1 1 
30 1 1 50 1 0 
32 0 3 51 1 0 
34 0 1 52 3 2 
35 1 3 53 1 0 
36 0 2 54 0 1 
40 2 0 55 2 0 
43 2 2 56 3 1 
44 2 2 58 1 0 
45 1 1 

 

59 1 1 
 

2p  13  Hoeveel mannelijke docenten werkten er op 1 januari 2002 op de school? 
 

4p  14 De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke docenten was 38,4 jaar. 
 Bereken in één decimaal nauwkeurig hoeveel procent van de mannelijke docenten op 

1 januari 2002 jonger was dan 38,4 jaar. Schrijf je berekening op. 
 

4p  15 Je kunt de leeftijden van de vrouwen ook weergeven in een steelbladdiagram. 
 Teken dit steelbladdiagram. 

 
3p  16  Bereken de mediaan van de leeftijden van de 30 vrouwen. Laat zien hoe je aan je 

antwoord komt. 
 
De leeftijden van alle docenten die op school werkten op 1 januari 2002 kun je verdelen in 
klassen van tien jaar. 
 

3p  17 In de uitwerkbijlage bij vraag 17 zie je een tabel die bij deze verdeling hoort. 
 Vul de tabel verder in. 

 
3p  18  Teken in de uitwerkbijlage bij vraag 18 het staafdiagram dat bij de tabel uit vraag 17 

hoort. 
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PERSONENAUTOVERKOOP 
 
In een krantenartikel stond te lezen dat in 1999 de verkoop van nieuwe personenauto’s 
naar een recordaantal van 611 766 auto’s was gestegen. Er werden 12,7% meer nieuwe 
personenauto’s verkocht dan in 1998. In 1998 werden er 542 827 nieuwe personenauto’s 
verkocht. 
 

3p  19  Laat zien dat er in 1999 inderdaad 611 766 nieuwe personenauto’s verkocht zijn. 
Schrijf je berekening op. 

 
Een groot deel van alle nieuw verkochte personenauto’s in 1999 werd geleverd door de 
volgende vijf merken: Opel, Volkswagen, Renault, Ford en Peugeot.  
Hieronder zie je hoeveel personenauto’s er in 1999 van deze vijf merken werden 
verkocht. 

 
 Opel 81 960
 Volkswagen 75 454
 Renault 56 406
 Ford 50 793
 Peugeot 42 975

 
3p  20  Bereken in één decimaal nauwkeurig hoeveel procent van de totale verkoop van 

nieuwe personenauto’s in 1999 door deze vijf merken samen geleverd werd. Schrijf je 
berekening op. 
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Aan het eind van elk jaar wordt genoteerd hoeveel nieuwe personenauto’s er in dat jaar 
verkocht zijn. Deze gegevens zijn verwerkt in het lijndiagram hieronder. 
 

0

350

375

400

425

450

475

500

525

550

575

600

625

31 december
1978

31 december
1983

31 december
1988

31 december
1993

31 december
1998

tijd in jaren

aantal verkochte
nieuwe personenauto's

(x1000)

 
 

3p  21 Als aan het einde van het jaar de verkoop van nieuwe personenauto’s onder de 425 000 
is, spreken de autofabrikanten van een slecht jaar. 

 Welke jaren in het bovenstaande lijndiagram zijn volgens de autofabrikanten slechte 
jaren? 

 
3p  22  In welk jaar steeg de verkoop van nieuwe personenauto’s het meest? Laat zien hoe je 

aan je antwoord komt. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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KLEURRIJKE T-SHIRTS 
 
Een bedrijf maakt T-shirts. De voorkant bestaat uit vlakken waarvoor de volgende zes 
kleuren gekozen kunnen worden: rood, blauw, geel, oranje, paars en zwart. De achterkant 
van deze T-shirts is altijd wit.  
De vlakken die naast elkaar liggen mogen niet dezelfde kleur krijgen. In het T-shirt 
hieronder is bijvoorbeeld één vlak rood gemaakt en mogen de vlakken 1, 2 en 3 dus niet 
rood worden. De vlakken 2 en 3 mogen ook niet dezelfde kleur krijgen, maar de vlakken 1 
en 2 mogen wel dezelfde kleur hebben. 
 

1

2
rood

3
 

 

2p  23  Maak in de uitwerkbijlage bij vraag 23 een ontwerp dat aan de bovengenoemde 
voorwaarden voldoet. Gebruik hiervoor alle zes kleuren. Doe dit door te kleuren of 
door de naam van de kleur in de vlakken te schrijven. 

 

De kosten voor het maken van T-shirts bij dit bedrijf kun je aflezen uit de onderstaande 
tabel. 
 

Onbedrukt T-shirt € 4,13 
 
Extra kosten bedrukken voorkant T-shirt met: 
één kleur € 0,73 
twee kleuren € 1,46 
drie kleuren € 2,19 
vier kleuren € 2,92 
vijf kleuren € 3,65 
zes kleuren € 4,38 

 

3p  24  Bereken de totale kosten in euro voor het maken van het T-shirt dat jij bij vraag 23 
ontworpen hebt. Schrijf je berekening op. 

 
4p  25 Er is een verband tussen de totale kosten van een T-shirt en het aantal kleuren waarmee 

het T-shirt bedrukt wordt. 
 Schrijf een woordformule op die bij dit verband hoort. 

 
3p  26 Het bedrijf wil de totale kosten zo laag mogelijk houden. Daarom moeten er zo weinig 

mogelijk kleuren op het T-shirt komen. Alle vlakken moeten wel een kleur krijgen. 
 Laat in de uitwerkbijlage bij vraag 26 zien dat er een ontwerp mogelijk is met maar 

drie kleuren. 
 

400030-2-645-533o* einde 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 
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 WISKUNDE CSE KB 
 

 WISKUNDE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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EURO 
 
 

 4 Verdeling van Nederlandse, Belgische en overige euromunten 
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PARKET 
 

 10 
 
oppervlakte benodigd 
parket in m 2 0 10 20 30 40 50  100 

legkosten 
in euro 

0 111   221   350 

 
 

 11 
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LEEFTIJDSOPBOUW 
 

 17 
Leeftijdsklassen Aantal docenten 

20-29 8 
30-39  
40-49  
50-59  
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KLEURRIJKE T-SHIRTS 
 
 

 23 Deze is om te proberen 
 

 
 
 
 
Deze is definitief 
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    6 

KLEURRIJKE T-SHIRTS 
 

 26 Deze zijn om te proberen 
 
 

 
 

 

 
 
 
Deze is definitief 
 
 

 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2004 
tijdvak 2 

 
 

 WISKUNDE CSE KB 
 

 WISKUNDE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of 
vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO- 02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

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

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

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

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

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

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

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

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

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

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

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

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

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

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Wiskunde KB en Wiskunde VBO-MAVO-C kunnen maximaal  
83 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Wiskunde KB en Wiskunde VBO-MAVO-C zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 

maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
2 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de kandidaat 

juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
 
EURO || 
 

• 8 × 12 1 
• het antwoord is 96 (munten) 1 
 

• per land (€) 3,88 1 
• 12 × 3,88 1 
• het antwoord is (€) 46,56 1 
 

8 x 0,01 
6 x 0,01 + 1 x 0,02 
4 x 0,01 + 2 x 0,02 
2 x 0,01 + 3 x 0,02 
4 x 0,02 
3 x 0,01 + 1 x 0,05 
1 x 0,01 + 1 x 0,02 + 1 x 0,05 
 
Opmerking 
Voor elke foute of vergeten mogelijkheid 1 scorepunt aftrekken tot een maximum van  
4 scorepunten. 
 

• 
488
51  (= 0,104…) 1 

• het aantal graden bij België is 0,104… x 360(o) = 37,6…(o) 1 

• 
488
91  (= 0,186…) 1 

• het aantal graden bij overig is 0,186… x 360(o) = 67,1…(o) 1 
• ekenen van de juiste hoeken 1 
• aangeven wat het Nederlandse, het Belgische en het overige deel is 1 
 
voorbeeld van een juist cirkeldiagram: 
 

Nederland

overig

België

 
 
Opmerking 
Wanneer de getekende hoeken maximaal 1 graad afwijken van de berekende waarden, 
hiervoor geen scorepunten aftrekken. 

 1 maximumscore 2 

 2 maximumscore 3 

 3 maximumscore 4 

 4 maximumscore 6 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Score 

FRANSE EN ENGELSE SCHOENMATEN ||  
 

• 39 × 2
3

  1 

• het antwoord is 26 (cm) 1 
 

lengte van de schoen = Franse schoenmaat × 
3
2  

• de juiste factor, te weten 2
3

 1 

• het deel: Franse schoenmaat × 2
3

 1 

• de gehele woordformule 1 
 
Opmerking 

Wanneer een woordformule als Franse schoenmaat = lengte van de schoen : 2
3

 

gegeven wordt dit ook goed rekenen. 
 

• 1,27 x 8 + 15,24 1 
• dit is 25,4 1 

• Franse schoenmaat 125
2

 (of 25,5) 1 

 

• 28 = 1,27 x Engelse schoenmaat + 15,24 1 
• 12,76 = 1,27 x Engelse schoenmaat 1 

• Engelse schoenmaat =  = 
 

12,76
1,27

 10,0… 1 

• Engelse schoenmaat 10 1 
 
PARKET || 
 

• 56,25  = 7,5 1 
• de legkosten zijn 35 × 7,5 1 
• de legkosten zijn (€) 262,50 1 
 

 5 maximumscore 2 

 6 maximumscore 3 

 7 maximumscore 3 

 8 maximumscore 4 

 9 maximumscore 3 
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Vraag Antwoord Score 

 

 
Opmerkingen 
Voor elke juist berekende waarde 1 scorepunt toekennen. 
Als één of meer antwoorden niet afgerond zijn, hiervoor in totaal 1 scorepunt aftrekken. 
 

• punten uit de tabel juist in het assenstelsel getekend 2 
• vloeiende lijn door de punten 1 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
oppervlakte benodigd parket in m2

legkosten
in euro

400

350

300

250

200

150

100

50

0

 
 
Opmerking 
Voor elk foutief getekend punt 1 scorepunt aftrekken tot een maximum van  
2 scorepunten. 
 

Uit de grafiek aflezen dat: 
• 10 m2 ongeveer € 110,- kost 1 
• 56,25 m2 ongeveer € 265,- kost 1 
• 66,25 m2 ongeveer € 285,- kost 1 
• verschil tussen € 265,- en € 285,- minder dan € 110,- is 1 
 
of 
 
• legkosten met keuken erbij zijn 35 × 66,25  1 
• dit is (€) 284,88 (of (€) 285,-) 1 
• legkosten van allebei apart is × + ×35 56,25 35 10  1 
• dit is (€) 373,18 (of (€) 373,-) 1 
 
 
Opmerking 
Wanneer tussentijds is afgerond op hele euro, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 

 10 maximumscore 3 

oppervlakte benodigd parket in m2 0 10 20 30 40 50  100 

legkosten in euro 0 111 157 192 221 247  350 

 11 maximumscore 3 

 12 maximumscore 4 
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Vraag Antwoord Score 

LEEFTIJDSOPBOUW || 
 

29 (mannen) 
 
Opmerking 
Het antwoord is goed of fout. 
 

• er zijn 3 mannen jonger dan 38,4 jaar 1 
• in totaal zijn er 29 mannen 1 

• percentage is ( ×
3 100%

29
 =) 10,3 (%) 2 

Opmerking 
Als in vraag 14 doorgerekend wordt met een fout antwoord van vraag 13, hiervoor niet 
opnieuw scorepunten aftrekken. 
 

• voor de getallen 2, 3, 4 en 5 in de steel 1 
• voor de juiste getallen in de bladeren 2 
• voor de juiste volgorde (klein naar groot) van de getallen in de bladeren 1 
 

2 1 3 3 6 8 8 8  
3 0 2 2 2 4 5 5 5 6 6 
4 3 3 4 4 5 8 8 9 
5 2 2 4 6 9 

 
Opmerking 
Voor elk fout of vergeten getal in de bladeren 1 scorepunt aftrekken tot een maximum 
van 2 scorepunten. 
 

• 15e vrouw, op volgorde van leeftijd, is 35 (jaar) 1 
• 16e vrouw, op volgorde van leeftijd, is 36 (jaar) 1 

• de mediaan is ( +35 36
2

=) 35,5 (jaar) 1 

 

 
Leeftijdsklassen Aantal docenten 

20-29 8 
30-39 12 
40-49 21 
50-59 18 

 
Opmerking 
Voor elk fout of vergeten aantal 1 scorepunt aftrekken. 
 

 

 13 maximumscore 2 

 14 maximumscore 4 

 15 maximumscore 4 

 16 maximumscore 3 

 17 maximumscore 3 
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Vraag Antwoord Score 

voorbeeld van een juist staafdiagram: 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

50-5940-4930-3920-29

aantal
docenten

leeftijdsklasse in jaren 
 
• juiste verdeling horizontale as 1 
• juiste staafdiagram bij tabel 2 
 
Opmerkingen 
Voor elke foutief getekende staaf 1 scorepunt aftrekken tot een maximum van  
2 scorepunten. 
De breedte van de staven is niet van belang. 
Wanneer een histogram is getekend met een juiste schaalverdeling, dit ook goed 
rekenen. 
 
 
PERSONENAUTOVERKOOP || 
 

• 12,7% van 542 827 is 0,127 × 542 827 1 
• dit is 68 939 1 
• in 1999 werden er 542 827 + 68 939 = 611 766 nieuwe personenauto’s verkocht 1 
 
of 
 
• 12,7% toename betekent een groeifactor van 1,127 1 
• 1,127 × 542 827 1 
• in 1999 werden er 611 766 nieuwe personenauto’s verkocht 1 
 
of 
 
•  aantal personenauto’s 542 827 611 766 
 procenten 100 ? 
• 611 766 komt overeen met 112,69… (%) 1 
• dat betekent een toename van (112,69… - 100 = 12,69… =) 12,7% 1 
 
Opmerking 
Als niet afgerond is op hele auto’s hiervoor 1 scorepunt aftrekken. 
 

 18 maximumscore 3 

 19 maximumscore 3 

1
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Vraag Antwoord Score 

• in totaal 307 588 nieuwe personenauto’s van de vijf merken 1 

• percentage van de vijf merken is ×
307 588 100
611 766

 1 

• het antwoord is 50,3%  1 
 

1981, 1982 en 1993 
 
Opmerking 
Voor elk vergeten of onjuist jaartal 1 scorepunt aftrekken. 
 

• 1986 1 
• de grafiek stijgt het sterkst tussen 31 december 1985 en 31 december 1986 2 
 
 
KLEURRIJKE T-SHIRTS || 
 

voorbeeld van een juist ingekleurd T-shirt: 
 

geel

rood

geel

geel

paars

blauw

zwart

oranje

 
 
Opmerking 
Het antwoord is goed of fout. 

 

• juist aflezen van 4,38 1 
• de totale kosten zijn 4,13 + 4,38 1 
• de totale kosten zijn (€) 8,51 1 
 
Opmerking 
Als bij vraag 23 niet alle zes kleuren gebruikt zijn maar vraag 24 goed beantwoord is bij het 
ontwerp van vraag 23, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
 

 20 maximumscore 3 

 21 maximumscore 3 

 22 maximumscore 3 

 23 maximumscore 2 

 24 maximumscore 3 
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Vraag Antwoord Score 

 

totale kosten = 4,13 + 0,73 × aantal kleuren 
 
• per kleur extra komt er (€) 0,73 bij 1 
• voor (€) 0,73 x aantal kleuren 1 
• het juist verwerken van de basisprijs (startgetal) 1 
• de gehele woordformule 1 
 

voorbeeld van een juist ontwerp: 
 

oranje

oranje

oranje

paars

paars

zwart

zwart

zwart

 
 
 
Opmerking 
Het antwoord is goed of fout. 
 
 
 
 
 
foto eurokit: met dank aan het Ministerie van Financiën 
 

 25 maximumscore 4 

 26 maximumscore 3 
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Examenopgaven VMBO-KB 

2003 
tijdvak 1 

donderdag 22 mei 
13.30 - 15.30 uur 

 WISKUNDE CSE KB 
 

 WISKUNDE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 

 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 25 opdrachten. 
Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen. 
 
Voor elke opdracht staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

 tijdvak1
 donderdag 22 mei
 13.30 – 15.30 uur
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TUIN BESTRATEN 
 
Sandra wil haar tuin bestraten. In onderstaande figuur zie je een schets van haar tuin. 
Ze wil in ieder geval een ruitvormig rozenperk in haar tuin. Daar komt dus geen 
bestrating. In de figuur zijn de maten in meters. 
 
 

3p  1  Laat zien dat de oppervlakte van de hele tuin (met rozenperk) 60 m2 is. Schrijf je 
berekening op. 

 
4p  2 In één van haar ontwerpen wil Sandra haar hele tuin behalve het rozenperk laten 

bestraten. 
 Bereken hoeveel m2 Sandra dan moet laten bestraten. Schrijf je berekening op. 

 
Bij het bedrijf ‘Janssen’ moet Sandra voor het bestraten van haar tuin een vast bedrag 
van € 150,- betalen en € 30,- per gewerkt uur.  

 
3p  3 Er bestaat een verband tussen de kosten in euro’s en het aantal gewerkte uren. Dit 

verband is aan te geven met een woordformule. 
 Schrijf deze woordformule op. 

 
Ga er bij de vragen 4 en 5 van uit dat in één uur 3 m2 wordt bestraat.  
 

4p  4 In een ander ontwerp wil Sandra 40 m2 laten bestraten. 
 Bereken hoeveel euro zij dan moet betalen. Schrijf je berekening op. 

 
4p  5 Sandra wil niet meer dan € 400,- voor het bestraten betalen. 

 Bereken hoeveel m2 van haar tuin zij daarvoor kan laten bestraten. Schrijf je 
berekening op. 

 

2

3

6

2

3

8
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BELGEDRAG 
 
Hieronder zie je een deel van een telefoonrekening van meneer Halstra uit 2002. Hij 
bekijkt dat deel van zijn telefoonrekening eens wat beter. 
 

 
 Periode maart en april 2002 
 
 rubriek aantal gesprekken gesprekstijd gesprekskosten 
    uur:min:sec 
 Binnen uw regio   227  21:26:33 29,83 
 Buiten uw regio   41  2:48:35 6,14 
 Internationaal   4  30:45 4,99 
 Naar mobiele nummers  27  15:30 13,38 
 Naar 0900-servicenummers  3  7:30 4,05 
 
      Totale gesprekskosten  € 58,39 
 
 
 
 
Voor elk gesprek naar een mobiel nummer betaalde meneer Halstra een vast bedrag van 
22 eurocent. Daarnaast betaalde hij voor de gesprekstijd een bedrag per seconde. 
 

3p  6  Laat met behulp van een berekening zien dat hij in totaal voor de gesprekstijd naar 
mobiele nummers € 7,44 betaald heeft. 

 
4p  7  Bereken in één decimaal nauwkeurig hoeveel eurocent meneer Halstra per seconde 

gesprekstijd heeft betaald voor het bellen naar mobiele nummers. Laat zien hoe je 
aan je antwoord komt. 

 
4p  8  Heeft meneer Halstra in deze periode meer of minder dan 25 uur gebeld? Laat zien 

hoe je aan je antwoord komt. 
 

4p  9  Bereken in seconden nauwkeurig hoe lang een gesprek binnen uw regio in deze 
periode gemiddeld duurde. Schrijf je berekening op. 

 
 

Pagina: 819Voor 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).



   

300005-645-533o 4 ga naar de volgende pagina 

SFEERLICHT 
 
Op de foto hieronder zie je een houder waarin een sfeerlichtje zit. Deze sfeerlichthouder 
heeft de vorm van een prisma met een gelijkzijdige driehoek als grondvlak. 
 

 
4p  10 Op de foto hieronder zie je het bovenaanzicht van een figuur gemaakt van zes van deze 

sfeerlichthouders. 
 

 
In het uitwerkboekje bij vraag 10 zie je een tekening van dit bovenaanzicht. 

 Teken in de tekening in het uitwerkboekje alle symmetrieassen.  
 

2p  11 Op de foto hieronder zie je een bovenaanzicht van een ander figuur, gemaakt van deze 
zes sfeerlichthouders. Daarnaast staat een tekening van het bovenaanzicht van deze 
figuur. 
 

 
 Geef de kleinste hoek in graden waarover deze tekening draaisymmetrisch is. 
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Hieronder zie je een tekening van de sfeerlichthouder. De sfeerlichthouder is massief en 
gemaakt van kunststof. De zijden van het driehoekige grondvlak zijn 10 cm. De hoogte 
van de sfeerlichthouder is 2 cm. In het midden van de sfeerlichthouder zit een rond gat 
voor het sfeerlichtje. De diameter van dit gat is 3,8 cm en de diepte is 1,2 cm. 
 

 
3p  12  Laat zien dat de inhoud van het ronde gat voor het sfeerlichtje gelijk is aan 13,6 cm3. 

Schrijf je berekening op. 
 

4p  13  Laat zonder schaalberekening zien dat de hoogte van het grondvlak gelijk is aan  
 8,7 cm. Schrijf je berekening op. 
 

4p  14  Bereken in hele cm3 hoeveel kunststof er nodig is om deze sfeerlichthouder te maken. 
Schrijf je berekening op. 

 
 

10

hoogte sfeer-
lichthouder 2

3,8

diepte rond
gat 1,2

hoogte
grondvlak
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TRAP EN SCHUIFLADDER 
 
In doe-het-zelfzaken zijn trappen in diverse maten te koop. 
De foto hieronder, waarop drie van deze trappen zijn afgebeeld, komt uit een 
reclamefolder. 
 

 
In de figuur hieronder zie je een schets van het zijaanzicht van een trap. Driehoek ABC is 
gelijkbenig. In de tabel daarnaast staan gegevens over verschillende trappen. Deze tabel 
staat ook in het uitwerkboekje bij vraag 15. 

 
3p  15  Laat met behulp van de tabel in het uitwerkboekje zien dat de hoogte tot het platform 

van de trap met zeven treden gelijk is aan 177 cm. 
 

5p  16 Meneer Visser wil zijn huis schilderen. Zijn trap met zeven treden is te kort, daarom leent 
hij een schuifladder bij de buurman. Op de foto in het uitwerkboekje bij vraag 16 zie je de 
trap en de schuifladder. De schuifladder is al gedeeltelijk uitgeschoven. 

 Schat in cm nauwkeurig, met behulp van de foto in het uitwerkboekje, tot welke 
hoogte de schuifladder tegen het huis aan staat. Laat zien hoe je aan je antwoord 
komt. 

BA

C

platform

hoogte tot
platform

aantal
treden

hoogte tot
platform
(in cm)

2
3
4
5

67
89

111
133
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4p  17 Meneer Visser schuift de ladder uit tot een lengte van 5,8 meter. Hij zet de ladder tegen 
de muur. Deze komt dan tot een hoogte van 5,5 meter. Zie onderstaande tekening. 

 
 Bereken in graden nauwkeurig de hoek die de ladder met de grond maakt. Schrijf je 

berekening op. 
 
 
CHOCOLADE 
 
Een fabrikant van snoepgoed maakt staafjes chocolade van het merk ‘BASITA’. De 
staafjes chocolade worden verpakt in doosjes.  
Op onderstaande foto zie je een model van het doosje. Dit doosje heeft de vorm van een 
halve cilinder. De boven- en onderkant zijn halve cirkels met een diameter van 9 cm. 

 
 
In het uitwerkboekje bij de vragen 18, 19 en 21 is een begin gemaakt met de uitslag van 
het doosje. Het voorvlak is op schaal 1 : 2 getekend. De hoogte van het doosje is in de 
uitslag aangegeven. 
 

3p  18  Bereken de hoogte van het doosje met behulp van de schaaltekening in het 
uitwerkboekje. Schrijf je berekening op. 

 
3p  19 Om het doosje makkelijk te kunnen openen, wordt er aan de voorkant onder het woord 

‘BASITA een strookje van 1,5 cm breed gemaakt. Dit strookje zit 3 cm onder de 
bovenkant. 

 Teken in het uitwerkboekje het strookje in de uitslag van het doosje. 
 

4p  20 Op de voorkant van het doosje staat het woord ‘BASITA’. Zie bovenstaande foto. Vóór het 
woord en ná het woord is 1 cm onbedrukt. 

 Bereken (niet meten) in mm nauwkeurig hoe lang het woord ‘BASITA’ is. Schrijf je 
berekening op. 

 
5p  21  Maak in het uitwerkboekje de uitslag af. 

hoek

9 cm

3 cm

hoogte

strookje
voor het
openen
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OPENLUCHTTHEATER 
 
Op onderstaande foto zie je een openluchttheater in Griekenland. 
 

 
Bij een voorstelling worden kussentjes op de stenen rijen gelegd. Elk kussentje is een 
zitplaats. In onderstaande figuur zie je een schematische tekening van een gedeelte van 
het theater. In deze figuur zijn 10 rijen getekend. Op de eerste rij komen 18 zitplaatsen en 
op elke volgende rij komen er steeds 3 zitplaatsen bij. Op de eerste rij zijn al 5 zitplaatsen 
getekend. 
 

 
 

rijnum
m

er 10

rijnum
m

er 1

rijnum
m

er 2

toneel
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Met de volgende woordformule kun je bij elk rijnummer het aantal zitplaatsen van die rij 
uitrekenen: 
 
  aantal zitplaatsen = 3 × rijnummer + 15 
 

2p  22  Bereken hoeveel zitplaatsen er zijn bij de rij met rijnummer 4. Schrijf je berekening op. 
 
In het uitwerkboekje bij de vragen 23 en 24 is een deel van de grafiek getekend die bij 
deze woordformule hoort. 
 

4p  23  Vanaf welk rijnummer zijn er meer dan 50 zitplaatsen per rij? Licht je antwoord toe. 
 
Uit elke rij haalt men twee zitplaatsen weg. Zo ontstaat een nieuwe situatie. 
 

4p  24  Teken in de figuur in het uitwerkboekje, voor rijnummer 1 tot en met rijnummer 10, de 
grafiek die bij deze nieuwe situatie hoort. 

 
3p  25 Voor het totaal aantal zitplaatsen vanaf rijnummer 1 tot en met rijnummer n geldt in de 

nieuwe situatie de volgende formule: 
 
  totaal aantal zitplaatsen = +21 1

2 21 14n n  

 
 Bereken met deze formule het totaal aantal zitplaatsen van de eerste zeven rijen. 

Schrijf je berekening op. 
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Uitwerkboekje VMBO-KB 

2003 
t i jdvak 1 

 

 WISKUNDE CSE KB 
 

 WISKUNDE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET HET UITWERKBOEKJE IN TE LEVEREN 
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SFEERLICHT 
 
 

10 
 
 

 
 
 
TRAP EN SCHUIFLADDER 
 
 

15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

aantal 
treden 

hoogte tot 
platform  
(in cm) 

2   67 
3   89 
4 111 
5 133 
  
  
  

P a g i n a :  8 2 7V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .

V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .
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TRAP EN SCHUIFLADDER 
 
 

16 
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CHOCOLADE  
 
 

18, 19 en 21 
 
schaal 1 : 2 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hoogte

12 stuks
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OPENLUCHTTHEATER 
 
 

23 en 24 
 
 

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

rijnummer

aantal
zitplaatsen
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Correctievoorschrift examen VMBO-KB 

2003 
tijdvak 1 

 
 

 WISKUNDE CSE KB 
 

 WISKUNDE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 

inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of 
verwerk de scores in het programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk 28 mei naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO- 02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

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

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

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

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

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

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

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

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

3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 
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3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

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

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

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

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

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

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

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte 
en de gemengde leerweg en voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 
het jaar 2003 en mogelijk latere jaren:  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen wiskunde KB en wiskunde VBO-MAVO-C kunnen maximaal  
90 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak wiskunde KB en wiskunde VBO-MAVO-C is de volgende vakspecifieke regel 
vastgesteld: 
Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het maximum 
van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
TUIN BESTRATEN || 
 

 1 maximumscore 3 
Bijvoorbeeld: 
• Twee rechthoeken met afmetingen 3 bij 2 en (3 + 6) bij (8 ─ 2) 1  
• Oppervlakte is 3 × 2 + 9 × 6 1  
• De oppervlakte is 60 (m2) 1  
 

 2 maximumscore 4 
• De oppervlakte van het rozenperk is ( 1

2 × 3 × 2 =) 3 (m2) 2  

• De oppervlakte die bestraat moet worden is 60 ─ 3 (m2) 1  
• Dit is 57 (m2) 1  
 

 3 maximumscore 3 
De juiste formule is kosten = 150 + 30 × aantal gewerkte uren. 
 
• Het juist verwerken van de kosten per gewerkt uur 1  
• Het juist verwerken van de vaste kosten 1  
• Het opschrijven van de juiste formule 1  
 

 4 maximumscore 4 
• De benodigde tijd is 40

3
uur 1  

• Dit is 1
313 uur 1  

• Sandra moet dan 150 + 1
313  × 30 betalen 1  

• Dit is (€) 550,- 1  
 

 5 maximumscore 4 
• Er blijft (400 ─ 150 =) 250 euro over voor het aantal gewerkte uren 1  
• Er wordt 250

30
 uur gewerkt 1  

• Dit is 1
38  uur 1  

• Het aantal m2 dat bestraat kan worden is ( 1
38 × 3 =) 25 1  

of 
• 400 = 150 + 30 × aantal gewerkte uren 1  
• 250 = 30 × aantal gewerkte uren 1  
• aantal gewerkte uren = 1

38  1  

• Het aantal m2 is ( 1
38 × 3 =) 25 1  

 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

BELGEDRAG || 
 

 6 maximumscore 3 
• De vaste kosten voor alle gesprekken bij elkaar zijn (27 × 0,22 =) (€) 5,94 1  
• Het totaal voor de gesprekstijd is (€) 13,38 ─ (€) 5,94 1  
• Dit is (€) 7,44 1  
 

 7 maximumscore 4 
• Hij heeft (15 × 60 + 30 =) 930 seconden gebeld 2  
• Hij betaalde per seconde 744

930
 1  

• Hij betaalde 0,8 (eurocent) per seconde (of € 0,008) 1  
 
opmerking 
Als het antwoord in euro’s gegeven is en de eenheid vergeten is hiervoor 1 scorepunt 
aftrekken. 
 

 8 maximumscore 4 
• Totaal is er 23 uur, 126 minuten en 173 seconden gebeld 2  
• 126 minuten is meer dan 2 uur 1  
• Het totaal is meer dan 25 uur 1  
 

 9 maximumscore 4 
• Binnen uw regio is in totaal 33 + (26 × 60) + (21 × 60 × 60) seconden gebeld 1  
• Er is in totaal 77 193 seconden gebeld 1  
• Gemiddeld duurde een gesprek binnen uw regio 77 193

227
 (seconden) 1  

• Dit is gemiddeld 340 (seconden) 1  
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Vraag Antwoord Scores 

SFEERLICHT| || 
 

 10 maximumscore 4 
• drie symmetrieassen door de buitenste hoekpunten  2  
• drie symmetrieassen door de binnenste hoekpunten  2  
 

 
opmerking 
Voor elke vergeten symmetrieas 1 scorepunt aftrekken. 
 

 11 maximumscore 2 
60 (°)   
 

 12 maximumscore 3 
• De oppervlakte van het grondvlak van het ronde gat is ( π  ×  21,9 =) 11,34… (cm2) 2  
• De inhoud van het ronde gat is (1,2 × 11,34… =) 13,6 (cm3) 1  
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Vraag Antwoord Scores 

 13 maximumscore 4 
• De hoogte van het grondvlak van het prisma met de stelling van Pythagoras 

berekenen: −2 210 5  2  
• De hoogte is 8,66… (cm) 1  
• De hoogte is 8,7 cm 1 
 

 14 maximumscore 4 
• De oppervlakte van het grondvlak van het prisma is 1

2  × 8,7 × 10 1 

• Dit is 43,5 (cm2) 1  
• De inhoud van het prisma is (2 × 43,5 =) 87 (cm3) 1  
• De inhoud van een sfeerlichthouder is (87 ─ 13,6 =) 73 (cm3) 1  
 
 
TRAP EN SCHUIFLADDER || 
 

 15 maximumscore 3 
• Per trede is er een toename van 22 (cm) 1  
• De hoogte is 133 + 2 × 22 (cm) 1  
• Het antwoord is 177 (cm) 1  
of 
Verder invullen van de tabel tot 177 (cm). 
 

 16 maximumscore 5 
• De hoogte van het platform van de trap tot de grond is op de foto 7,1 cm 1 
• De ladder op de foto komt tot een hoogte van 16,2 cm 1 
•          2 
 
 
• De ladder komt tot een hoogte van 404 cm 1 
 
opmerking 
Door het aflezen kan de hoogte variëren van 383 cm tot 425 cm. 
 

 17 maximumscore 4 
• sin hoek = 5,5

5,8
 2  

• sin hoek = 0,948… 1  
• hoek = 71(°) 1  
of 
• de afstand van de ladder tot de muur met de stelling van Pythagoras berekenen: 

−2 25,8 5,5 = 1,841… 2 

• tan hoek = 5,5
1,841...

 1 

• hoek = 71(°) 1 
 

werkelijkheid 177 cm ? 
foto 7,1 16,2 
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Vraag Antwoord Scores 

CHOCOLADE  || 
 

 18 maximumscore 3 
• De hoogte van 7,5 cm opmeten 1 
• De hoogte van het doosje is dus 2 × 7,5 1 
• Dit is 15 cm 1 
 
opmerking 
Als de eenheid vergeten is hiervoor 1 scorepunt aftrekken. 
 

 19 maximumscore 3 
• De eerste lijn 1,5 cm onder de bovenrand 2  
• De tweede lijn 0,75 cm onder de eerste lijn 1  
 
Bijvoorbeeld: met schaal 1 : 2 
 

 
 

 20 maximumscore 4 

• De omtrek van de halve cirkel is ( π ×  9
2

=) 14,13… (cm) 2  

• Er blijft (14,13… ─ 2 =) 12,13… (cm) over 1  
• Het woord “BASITA” is 121 (mm) lang (of 12,1 cm) 1  
 
opmerking 
Als er gemeten is, dan voor deze vraag geen scorepunten toekennen.  

12 stuks

Pagina: 838Voor 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).



 

300005-645-533c 9 

Vraag Antwoord Scores 

 21 maximumscore 5 
• De rechthoek met de juiste afmetingen tekenen 2 
• De twee halve cirkels tekenen met de juiste straal 2 
• De halve cirkels boven en onder de juiste rechthoek tekenen 1 
 
schaal 1 : 2 
 

 
opmerking 
Voor iedere juist getekende halve cirkel 1 scorepunt toekennen. 
 
 

12 stuks
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Vraag Antwoord Scores 

OPENLUCHTTHEATER || 
 

 22 maximumscore 2 
• aantal zitplaatsen = 3 × 4 + 15 1  
• Er zijn 27 zitplaatsen 1  
 

 23 maximumscore 4 
• De grafiek verder tekenen en dan aflezen 3  
• Vanaf rijnummer 12 zijn er meer dan 50 zitplaatsen 1  
of 
• Bij rijnummer 11 zijn 48 zitplaatsen 2  
• Bij rijnummer 12 zijn 51 zitplaatsen 1  
• Vanaf rijnummer 12 zijn er meer dan 50 zitplaatsen 1  
of  
• 3 × rijnummer + 15 = 50 1  
• 3 × rijnummer = 35 1  
• rijnummer = 11,6… 1 
• Vanaf rijnummer 12 zijn er meer dan 50 zitplaatsen 1  
 

 24 maximumscore 4 

 
opmerkingen 
Als een lijn is getekend en op geen enkele manier de beperking tot een stippengrafiek is 
aangegeven hiervoor 1 scorepunt aftrekken. 
Voor elk vergeten of fout getekend punt 1 scorepunt aftrekken. 

 
 25 maximumscore 3 

• Het totaal aantal zitplaatsen is × ×21 1
2 21     7 +  14     7  2  

• Er zijn 175 zitplaatsen 1  
 
opmerking 
Als de formule niet gebruikt is, maar wel een berekening gebruikt is en het antwoord 
goed is, hiervoor 2 scorepunten aftrekken. 
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Examenopgaven VMBO-KB 

2003 
tijdvak 1 

donderdag 22 mei 
13.30 - 15.30 uur 

 WISKUNDE CSE KB 
 

 WISKUNDE VBO-MAVO C 
 
 
 

 
 
 Bij dit examen hoort een uitwerkboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 88 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

 tijdvak 2
 woensdag 18 juni
 13.30 – 15.30 uur
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VIERKANTEN LEGGEN 
 
Hieronder zie je een figuur die bestaat uit vier rijen. De figuur is gemaakt van witte en 
grijze vierkanten.  
 

 
Onder rij 3 wordt nog een rij gelegd. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij rijnummer 1, 2 
en 3. Deze rij hoort bij rijnummer 4. Zo kun je steeds verder gaan. 
 
In het uitwerkboekje bij de vragen 1, 2 en 3 staat een tabel die hoort bij het patroon met 
vierkanten zoals in de bovenstaande figuur. 
 

4p  1  Vul de tabel tot en met rijnummer 5 in het uitwerkboekje verder in. 
 

3p  2  Wat is het nummer van de rij waarvan het totaal aantal vierkanten 19 is? Laat zien 
hoe je aan je antwoord komt. 

 
4p  3 Er bestaat een verband tussen het totaal aantal vierkanten in een rij en het bijbehorende 

rijnummer. Dit verband is aan te geven met een woordformule. 
 Schrijf deze woordformule op. 

 
5p  4 Gerrit heeft 60 witte en 20 grijze vierkanten. Op dezelfde manier als in bovenstaande 

figuur legt hij hiermee een figuur met vierkanten. Hij begint bij de eerste rij en gaat door 
totdat zijn vierkanten op zijn. 

 Uit hoeveel volledige rijen kan de figuur maximaal bestaan? Laat zien hoe je aan je 
antwoord komt. 

 
 

rijnummer 1

rijnummer 2

rijnummer 3

rijnummer 4
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RUIMTELIJKE FIGUUR 
 
Van onderstaande figuur zijn de maten in de tekening aangegeven. De hoeken zijn 
allemaal 90°. 
 

 
3p  5  Teken het vooraanzicht van bovenstaande figuur met schaal 1 : 10. 

 
3p  6 Van bovenstaande figuur wordt een draadmodel gemaakt. Je hoeft geen rekening te 

houden met de dikte van de draad en aanhechtingen. 
 Hoeveel dm draad is er nodig voor dat figuur? Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 

 
4p  7 Bovenstaande figuur wordt van kubussen met een ribbe van 2 cm gebouwd. 

 Hoeveel kubussen heb je nodig om deze figuur te maken? Schrijf je berekening op. 
 
 

3 dm

1 dm

3 dm
5 dm

4 dm

bovenaanzicht

vooraanzicht
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KLOKKEN 
 
Op de tekening hieronder zie je een gewone 12-uurs klok. Daaronder staat welk tijdstip de 
klok aangeeft. 
 

 
3p  8  Laat met een berekening zien dat de kleinste hoek tussen de wijzers bij de 12-uurs 

klok om twee uur 60° is.  
 
Er bestaan naast de gewone 12-uurs klok ook andere soorten klokken. Bijvoorbeeld een  
24-uurs klok. Hieronder zie je twee tekeningen van zo’n klok. Eronder staat welk tijdstip 
iedere klok aangeeft. 
 

 
De grote wijzer van de 24-uurs klok gaat in één uur één keer rond. De kleine wijzer van 
de klok gaat in 24 uur één keer rond. 
 

4p  9  Bereken de grootte van de kleinste hoek tussen de wijzers bij de 24-uurs klok om 
14.00 uur. Schrijf je berekening op. 

 
2p  10 In het uitwerkboekje bij vraag 10 is de wijzerplaat van een 24-uurs klok getekend. 

 Teken in het uitwerkboekje bij vraag 10 nauwkeurig de wijzers van de klok als het half 
vijf ’s morgens is. 

12
111

210

39

48

57
6

12-uurs klok

02.00 uur of 14.00 uur

123 24
222

321
420

519

618
717

816
915

1014 1113 12

123 24
222

321
420

519

618
717

816
915

1014 1113 12

24-uurs klok

02.00 uur

24-uurs klok

14.00 uur
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5p  11 Naast ronde klokken zijn er klokken en horloges met wijzerplaten van een andere vorm. 

Zie bijvoorbeeld bovenstaande foto.  
In het uitwerkboekje bij vraag 11 zie je een 12-uurs klok met weer een andere driehoekige 
wijzerplaat getekend. De plaats van de 12 en de wijzers-as is al aangegeven. De plaatsen 
van de getallen 1 tot en met 11 ontbreken nog.  

 Teken in het uitwerkboekje bij vraag 11 op de rand van deze wijzerplaat nauwkeurig 
de streepjes voor de getallen 1 tot en met 11 op de goede plaats en zet de getallen 
erbij. 
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PATAT 
 

 
In Nederland wordt veel patat gegeten. Voedingsdeskundigen zijn daar niet zo gelukkig 
mee. Door onder andere de grote hoeveelheid vet in patat wordt de gemiddelde 
Nederlander te zwaar. Daardoor neemt de kans op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten toe. 
 

3p  12 Per jaar wordt in Nederland ongeveer 5 miljard kilogram aardappelen geoogst. De helft 
hiervan wordt gebruikt voor het maken van patat. Om 1 kilogram patat te maken, heb je 
2 kilogram aardappelen nodig.  

 Bereken hoeveel kilogram patat er van deze 5 miljard kilogram aardappelen gemaakt 
wordt. Schrijf je berekening op. 

 
In de onderstaande tabel staan de voedingswaarden van twee producten. 
 
 Voedingswaarden 
Product Vet 

in gram (g) 
Eiwit 
in gram (g) 

Koolhydraten 
in gram (g) 

1 zakje patat (100 g) 16 4 37 
1 zakje patat (100 g) met mayonaise 31 5 39 
 
Een product levert energie die uitgedrukt wordt in kilojoule (kJ). Deze energie bereken je 
door er vanuit te gaan dat vet 38 kJ per gram levert en eiwit en koolhydraten ieder 17 kJ 
per gram leveren. 
 

3p  13  Laat met een berekening zien dat van een zakje patat van 100 g de geleverde energie 
1305 kJ is. Schrijf je berekening op. 

 
4p  14 Een deel van de energie van een zakje patat van 100 g wordt geleverd door koolhydraten. 

 Bereken hoeveel procent van de energie dit is. Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 

4p  15  Hoeveel energie in kJ levert de mayonaise die bij een zakje patat van 100 g zit? 
Schrijf je berekening op. 
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5p  16 In de onderstaande tabel staan de voedingswaarden van drie andere producten. 
 
 Voedingswaarden 
Product Vet 

in gram (g)
Eiwit 
in gram (g) 

Koolhydraten 
in gram (g) 

Eén bruine boterham  1 3 15 
Boter voor één boterham 4 0 0 
Hagelslag voor één boterham 2 1 6 
 
Patat wordt ook in grote zakken van 250 gram verkocht. Dick eet een grote zak patat met 
250 gram patat zonder mayonaise. Truus eet bruine boterhammen met boter en 
hagelslag.  

 Bereken hoeveel hele boterhammen met boter en hagelslag evenveel energie geven 
als de grote zak patat van Dick. Schrijf je berekening op. 
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ZITTEN OP HET TERRAS 
 
In de onderstaande figuur zie je de plattegrond van een gedeelte van het huis van de 
familie Gerritsen. Op de plattegrond is ook het terras en de schutting rond de tuin 
getekend.  
 

 
Deze plattegrond staat in het uitwerkboekje bij vraag 17 met schaal 1 : 100. 
 

4p  17 Aan de noordkant van de schutting is een druivenstruik geplant. Meneer Gerritsen staat 
op het terras en ziet de druivenstruik helemaal. 

 Arceer in het uitwerkboekje bij vraag 17 op de plattegrond het gedeelte van het terras 
waar meneer Gerritsen kan staan. Laat in de tekening zien hoe je aan je antwoord 
komt. 

 
De familie Gerritsen besluit een zonnescherm boven de glazen tuindeuren van de kamer 
op te hangen. Zie onderstaande foto uit een folder. 

 
 
 

druiven

garage

bijkeukenterras

keukenkamer

N

Legenda:
muur

deur

raam

glazen tuindeuren

schutting

tegels
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De familie Gerritsen wil een kamerbreed scherm dat een horizontale uitval heeft van  
3 meter. Het scherm kan vanaf het ophangpunt maar 25 cm zakken. Zie onderstaande 
figuur. 
 

   horizontale uitval 3 m

25 cm

hoek

ophangpunt

 
 

4p  18  Bereken in één decimaal nauwkeurig de grootte van de aangegeven hoek in graden 
waaronder het zonnescherm zakt. Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 

 
In het uitwerkboekje bij de vragen 19 en 20 is in tekening 1 een gedeelte van de 
plattegrond nog een keer getekend maar nu met schaal 1 : 50. De tekening geeft de 
situatie op een bepaald tijdstip weer. In de tekening is de schaduw van een lantaarn 
aangegeven. Hieronder zie je een foto van de lantaarn. 

 
2p  19 Hieronder staat een windroos met acht windrichtingen. 

 
 In welke windrichting staat de zon in tekening 1? Schrijf één windrichting van de 

windroos op.  
 

4p  20 In tekening 1 schijnt de zon onder het zonnescherm door. Hierdoor kan de zon op het 
terras en door de glazen tuindeuren in de kamer schijnen. In tekening 2 in het 
uitwerkboekje bij de vragen 19 en 20 zie je een doorsnede van het zonnescherm en de 
kamer met schaal 1 : 50.  

 Arceer in tekening 1 in het uitwerkboekje bij de vragen 19 en 20 dat deel van de 
kamervloer dat direct door de zon verlicht wordt. Laat zien hoe je aan je antwoord 
komt. 

Z

N

W O

NO

ZW ZO

NW
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PAKKETPOST 
 

 
Petra stuurt regelmatig pakketten met de snelkoeriersdienst ‘Manders’ naar België. 
‘Manders’ bezorgt de pakketten binnen één dag op elk adres in België. In de 
onderstaande tabel vind je de bezorgkosten van een aantal pakketten met verschillend 
gewicht. 
 
gewicht van de pakketten in kg 1 2 3 
bezorgkosten in euro’s 29,58 31,66 33,74 

 
4p  21 Voor pakketten met een gewicht tot en met 5 kg bestaat er een lineair verband tussen het 

gewicht in kg en de bezorgkosten in euro’s. 
 Schrijf de woordformule op die bij dit verband hoort.  

 
3p  22  Bereken de bezorgkosten in euro’s bij ‘Manders’ van een pakket met een gewicht van 

4 kg. Schrijf je berekening op. 
 

3p  23 Bij ‘Manders’ gebruiken ze voor de bezorgkosten van pakketten zwaarder dan 5 kg de 
volgende formule: 
 
 bezorgkosten = 37,90 + (gewicht – 5) × 1,52 
 
Hierin zijn de bezorgkosten in euro’s en het gewicht in kg. 

 Bereken de bezorgkosten in euro's van een pakket met een gewicht van 8 kg bij 
‘Manders’? Schrijf je berekening op. 

 

Voor als u iets snel bezorgd wilt hebben.
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5p  24 In de folder van ‘Manders’ staat voor de bezorgkosten van pakketten zwaarder dan 5 kg 
de volgende informatie. Zie onderstaande figuur. 
 
 
Pakketten van 5 tot en met 10 kg: 
bezorgkosten = 37,90 + (gewicht – 5) × 1,52 
 
Pakketten van 10 kg en zwaarder: 
bezorgkosten = 45,50 + (gewicht – 10) ×  ...... 
 
 
 
Op de folder is een vlek gekomen. De formule voor pakketten zwaarder dan 10 kg is 
daardoor niet meer helemaal te lezen. Naast de formules staat de grafiek van de 
bezorgkosten afgebeeld. 
In het uitwerkboekje bij vraag 24 is deze grafiek getekend. 

 Bereken met behulp van de gegevens van de folder en de grafiek in het uitwerkboekje 
het getal dat onder de vlek hoort te staan. Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
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Uitwerkboekje VMBO-KB 

2003 
tijdvak 2 

 
 

 WISKUNDE CSE KB 
 

 WISKUNDE VBO-MAVO C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET HET UITWERKBOEKJE IN TE LEVEREN 
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VIERKANTEN LEGGEN  
 
1, 2 en 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

rijnummer 1 2 3 4 5       
aantal witte 
vierkanten in de rij 1 3          

aantal grijze 
vierkanten in de rij 2           

totaal aantal 
vierkanten in de rij 3           

P a g i n a :  8 5 3V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .

V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .
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KLOKKEN 
 
10 
 
Deze is om te proberen. 
 

 
 
Deze is definitief. 
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11 
 
 

 
 

12

driehoekige 12-uurs klok
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ZITTEN OP HET TERRAS 
 
17 
 
schaal 1 : 100 
 

 
 
 
 
 
 

druiven

garage

bijkeukenterras

keukenkamer

N
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ZITTEN OP HET TERRAS 
 
19 en 20 
 

 
 

bijkeukenterras

keukenkamer

N

tekening 1: plattegrond met schaal 1 : 50

tekening 2: doorsnede met schaal 1 : 50

scherm
zon

terras kamer
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PAKKETPOST 
 
24 
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gewicht in kg
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300030-645-533c 

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 

2003 
tijdvak 2 

 
 

 WISKUNDE CSE KB 
 

 WISKUNDE VBO-MAVO C 
 
 
 
 

Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of 
verwerk de scores in het programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk 20 juni naar de Citogroep. 

Pagina: 859Voor 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).



 

300030-645-533c  2

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO- 02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

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

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

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

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

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

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

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

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

3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 
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3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

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

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

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

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

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

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

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte 
en de gemengde leerweg en voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 
het jaar 2003 en mogelijk latere jaren:  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Wiskunde KB en wiskunde VBO-MAVO-C kunnen maximaal 
88 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak wiskunde KB en wiskunde VBO-MAVO-C is de volgende vakspecifieke regel 
vastgesteld: 
Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt 1 scorepunt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

 
VIERKANTEN LEGGEN || 
 

 1 maximumscore 4 
 
rijnummer 1 2 3 4 5 
aantal witte vierkanten in de rij 1 3 5 7 9 
aantal grijze vierkanten in de rij 2 2 2 2 2 
totaal aantal vierkanten in de rij 3 5 7 9 11 
 
opmerking 
Per juist ingevulde kolom 1 scorepunt toekennen. 
 

 2 maximumscore 3 
• Laatste rij in tabel verder invullen tot totaal aantal vierkanten 19 is 2 
 
rijnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
aantal witte vierkanten in de rij 1 3 5 7 9     
aantal grijze vierkanten in de rij 2 2 2 2 2     
totaal aantal vierkanten in de rij 3 5 7 9 11 13 15 17 19 
 
• Het rijnummer is 9  1  
 

 3 maximumscore 4 
Een juiste formule is: totaal aantal vierkanten = 2 × rijnummer + 1  

(of totaal aantal vierkanten rijnummer = 1
2

− ). 

 
• Het juist verwerken van de toename per rij 1 
• Het juist verwerken van het begingetal  1 
• De gehele formule 2 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 
 4 maximumscore 5 

• Met 20 grijze vierkantjes kunnen 10 rijen gelegd worden 1  
• Voor 7 rijen zijn 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 witte vierkantjes nodig 1  
• Voor 7 rijen zijn er dus 49 witte vierkantjes nodig 1  
• Voor 8 rijen zijn er (49 + 15 =) 64 witte vierkantjes nodig 1  
• De figuur kan uit maximaal 7 volledige rijen bestaan 1  
of 
• Een tekening maken 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• De figuur kan uit maximaal 7 volledige rijen bestaan 1 
 
opmerking 
Als er gebruikgemaakt wordt van het totaal aantal vierkanten (80), voor deze vraag geen 
scorepunten toekennen. 
 
RUIMTELIJKE FIGUUR || 
 

 5 maximumscore 3 
• De ontbrekende hoogte is 3 cm in de tekening 1  
• De juiste tekening 2 

 
opmerking 
De getallen hoeven niet in de tekening erbij gezet te worden. 
 

 6 maximumscore 3 
• De lengte van de horizontale ribben samen is (2×5 + 2×3 + 2×2 + 6×3 =) 38 (dm) 1 
• De lengte van de verticale ribben samen is (2×4 + 2×3 + 2×1 =) 16 (dm) 1 
• De totale lengte is 54 (dm) 1 
of 
• De lengte van de ribben in het voorvlak samen is (5 + 1 + 3 + 3 + 2 + 4 =) 18 (dm) 1 
• De totale lengte is  

(2 × (lengte van de ribben in het voorvlak samen) + 6 × verbindingsribbe =) 
2 × 18 + 6 × 3 1 

• De totale lengte is 54 (dm) 1 

4
3

1

3

5
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Vraag Antwoord Scores

 
 7 maximumscore 4 

• De figuur bestaat uit twee balken met afmetingen: 50 cm × 30 cm × 10 cm en  
30 cm × 30 cm × 20 cm (of 20 × 30 × 40 en 30 × 30 × 10) 1 

• Het totaal aantal kubussen is 25 × 15 × 5 + 15 × 15 × 10  
(of 10 × 15 × 20 + 15 × 15 × 5) 2 

• Het totaal is 4125 (kubussen) 1 
 
opmerking 
Als het aantal kubussen uitgerekend is door de inhoud van de figuur te delen door de 
inhoud van één kubus, in dit geval geen scorepunten aftrekken. 
 
 
KLOKKEN || 
 

 8 maximumscore 3 
• De volle hoek is 360(°) 1 
• De hoek tussen de wijzers bij één uur is ( 1

12 360× ° =) 30(°) 1 

• De hoek die de wijzers bij twee uur maken is (2 × 30°=) 60(°) 1 
 
opmerking 
Als de hoek uit de tekening is opgemeten, hiervoor geen scorepunten toekennen. 
 

 9 maximumscore 4 

• De hoek tussen de wijzers bij één uur is ( 360
24

=) 15(°) 1  

• Tussen het getal 14 en het getal 24 zitten op de klok 10 ’stukjes’ 1  
• De hoek die de wijzers bij 14.00 uur maken is 10 × 15(°) 1  
• De hoek is 150° 1  
of 
• Tussen het getal 14 en het getal 24 zitten op de klok 10 ‘stukjes’ 1  

• De hoek die de wijzers bij 14.00 uur maken is 10 360
24

×  2  

• De hoek is 150° 1  
 
opmerkingen 
Als de eenheid vergeten is, hiervoor 1 scorepunt aftrekken. 
Als de grootste hoek (= 210°) berekend is, hiervoor 1 scorepunt aftrekken. 
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Vraag Antwoord Scores

 
 10 maximumscore 2 

• De grote wijzer op de juiste plaats tekenen 1  
• De kleine wijzer heel nauwkeurig halverwege de 4 en de 5 tekenen 1  
 

 
opmerking 
Als er geen duidelijk verschil tussen de wijzers aangegeven is (bijvoorbeeld door de 
wijzer die de uren aangeeft, kort te tekenen en de wijzer die de minuten aangeeft, langer 
te tekenen), hiervoor 1 scorepunt aftrekken. 
 

 11 maximumscore 5 

 
 
• De plaatsen van 1 en 7 1 
• De plaatsen van 2 en 8 1 
• De plaatsen van 3, 6 en 9 1 
• De plaatsen van 4 en 10 1 
• De plaatsen van 5 en 11 1 
 
opmerking 
Als de getallen ontbreken, hiervoor in totaal 1 scorepunt aftrekken. 
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Vraag Antwoord Scores

 
PATAT | 
 

 12 maximumscore 3 

• 5 000 000 000
2

 = 2 500 000 000 (kg aardappelen) 

(of 5 2,5
2
= (miljard kg aardappelen) 1  

• 2 500 000 000
2

 = 1 250 000 000 (kg patat) 

(of 2,5 1,25
2

= miljard (kg patat)) 2  

 
opmerking 
Als het antwoord in miljard gegeven is en de eenheid (= miljard) vergeten is, hiervoor  
1 scorepunt aftrekken. 
 

 13 maximumscore 3 
• De energie die het vet in het zakje patat levert, is (16 × 38 =) 608 (kJ) 1  
• De energie die het eiwit en de koolhydraten samen in het zakje patat leveren, is  

((4 + 37) × 17 =) 697 (kJ) 1  
• Dit is samen (608 + 697 =) 1305 (kJ) 1  
 

 14 maximumscore 4 
• De energie die koolhydraten leveren, is (37 × 17 =) 629 (kJ) 1 

• Het percentage energie van de koolhydraten is 629 100
1305

×  2 

• Het antwoord is 48% (of 48,2%) 1 
 

 15 maximumscore 4 
• De energie die het vet in een zakje patat met mayonaise levert, is  

(31 × 38 =) 1178 (kJ) 1  
• De energie die het eiwit en de koolhydraten samen in een zakje patat met 

mayonaise leveren, is ((5 + 39) × 17 =) 748 (kJ) 1  
• De totale energie die een zakje patat met mayonaise levert, is 

(1178 + 748 =) 1926 (kJ) 1  
• De mayonaise alleen levert (1926 ─ 1305 =) 621 (kJ) 1  
of 
• In de mayonaise zit (31 ─ 16 =) 15 gram vet, (5 ─ 4 =) 1 gram koolhydraten en  

(39 ─ 37 =) 2 gram eiwitten 1  
• De energie die het vet in de mayonaise levert, is (15 × 38 =) 570 (kJ) 1  
• De energie die het eiwit en de koolhydraten samen in de mayonaise leveren, is  

((1 + 2) × 17 =) 51 (kJ) 1  
• Het totaal is (570 + 51 =) 621 (kJ) 1  
 

 16 maximumscore 5 
• De energie die één bruine boterham met boter en hagelslag levert, is  

(1 + 4 + 2) × 38 + (3 + 1) × 17 + (15 + 6) × 17 1  
• Het totaal is 691 (kJ) 1  
• Een grote zak patat levert (2,5 × 1305 =) 3262,5 (kJ) energie 1  

• Truus moet ( 3262,5
691

=) 4,72… boterhammen eten 1  

• Dit zijn 5 hele boterhammen 1  
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Vraag Antwoord Scores

 
ZITTEN OP HET TERRAS || 
 

 17 maximumscore 4 
• Het tekenen van de kijklijn 2  
• Het arceren van het gebied 2  
 
schaal 1 : 200 

druiven

garage

bijkeuken
terras

keukenkamer

N

 
 
 

 18 maximumscore 4 

 
 
• Het omzetten van de maten naar dezelfde eenheid 1  

• tan hoek = 0,25
3

 (of 25
300

) 2  

• hoek = 4,8° 1  
 

 19 maximumscore 2 
ZW    
 
opmerking 
Het antwoord is goed of fout. 
 

hoek
3 m

0,25 m
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Vraag Antwoord Scores

 
 20 maximumscore 4 

• Het tekenen van twee lijnen evenwijdig aan de richting van de zon 2  
• Het tekenen van de grenslijn op een afstand van 2,2 cm (of 2,1 cm) 1  
• Het arceren van het juiste gebied 1  
 
schaal 1 : 100 
 

terras

terras

bijkeuken

keuken

kamer

kamer
2,2 cm

scherm

2,2 cm

 
 
 
 
PAKKETPOST || 
 

 21 maximumscore 4 
Een juiste formule is: bezorgkosten = 27,50 + 2,08 × gewicht. 
 
• Het berekenen van de vaste kosten 1 
• Het berekenen van de prijs per kg 1 
• De gehele formule 2 
 

 22 maximumscore 3 
• De prijs per kg is (31,66 ─ 29,58 =) 2,08 1  
• De bezorgkosten van het pakketje zijn 33,74 + 2,08  1  
• Het antwoord is (€) 35,82 1  
of 
• bezorgkosten = 27,50 + 2,08 × 4 2 
• Het antwoord is (€) 35,82 1  
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Vraag Antwoord Scores

 
 23 maximumscore 3 

• De bezorgkosten zijn 37,90 + (8 – 5) × 1,52 1 
• De bezorgkosten zijn 37,90 + 3 × 1,52 1 
• De bezorgkosten zijn (€) 42,46 1 
 

 24 maximumscore 5 
• De bezorgkosten voor het bezorgen van een pakket van 20 kg zijn (€) 55 1 
• De bezorgkosten voor het bezorgen van een pakket van 10 kg zijn (€) 45,50 1 
• De bezorgkosten voor 10 kg extra zijn dus (55 – 45,50 =) (€) 9,50 1 

• Het getal onder de vlek is ( 9,50
10

=) 0,95 2 

 
 
 
 
 
foto zonnescherm: met dank aan Aurora Zonwering by AVZ 
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Tijdvak 1
Vrijdag 24 mei

13.30–15.30 uur

Examen  VBO-MAVO-C 

Voorbereidend 
Beroeps 
Onderwijs 
 
Middelbaar 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

 
 
 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening vereist is, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 25 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 6, 7, 9, 23 en 25 is 
een bijlage toegevoegd. 
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Schaatsen voor water 
 
 
Het Martinus College doet al enkele jaren 
mee aan de actie ’Schaatsen voor water’. 
De leerlingen schaatsen dan één uur lang 
rondjes op de kunstijsbaan van Alkmaar. 
Voor elk geschaatst rondje krijgen zij een 
bedrag van mensen die hen sponsoren. De 
opbrengst wordt gebruikt voor het 
aanleggen van waterputten in de 
derdewereldlanden. 
 
Het aantal geschaatste rondjes van de 
derdeklasleerlingen die meededen, is 
aangegeven in het volgende 
steelbladdiagram. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2p 1  Hoeveel derdeklasleerlingen deden mee aan de actie? 

 
De drie vriendinnen van Sarina schaatsten allemaal evenveel rondjes. Sarina schaatste 
minder rondjes dan deze vriendinnen.  
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aantal rondjes dat Sarina schaatste. 

4p 2  Geef die verschillende mogelijkheden. Leg je antwoord uit. 
 
De school verdubbelde het gesponsorde bedrag van de leerlingen die meer dan 50 rondjes 
schaatsten. Vorig jaar schaatste 30% van de leerlingen meer dan 50 rondjes. 

3p 3  Bereken hoeveel procent van de derdeklasleerlingen die meededen, meer dan 50 rondjes 
schaatste. Schrijf je berekening op. 

 
Het aantal geschaatste rondjes van de 
vierdeklasleerlingen die meededen, is 
aangegeven in de volgende 
frequentietabel. 

 
aantal rondjes frequentie 

25 1 
26 3 
30 2 
33 1 
37 3 
42 2 
45 1 
48 2 
50 1 
53 1 
59 2 

 
De vierdeklassers vonden een bedrijf dat alle leerlingen uit de vierde klas wilde sponsoren. 
Ze kregen van dit bedrijf allemaal hetzelfde bedrag per geschaatst rondje. 
Het bedrijf betaalde de deelnemende vierdeklassers in totaal € 941,25.  
Kees schaatste van de vierdeklassers het minste aantal rondjes. Kees vraagt zich af wat het 
bedrijf voor zijn prestatie heeft moeten betalen. 

5p 4  Hoeveel heeft het bedrijf moeten betalen voor de prestatie van Kees? Schrijf je 
berekeningen op. 
 

tientallen eenheden 
2 9 
3 1 2 7 7 7 9 
4 0 0 2 3 3 6 9 
5 1 2 2 4 6 8 
6 0 

tabel 1

schaatser

diagram van 

het aantal 

geschaatste 

rondjes 
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Bedrukken van shirts 
 
 

 
 

Sanders is een bedrijf dat een opdruk naar wens op shirts drukt. Voor de opdruk wordt een 
stempel gemaakt. Het maken van zo’n stempel kost de klant € 160,–. Shirts zonder opdruk 
kosten € 5,50 per stuk. Voor het bedrukken berekent Sanders € 1,15 per shirt.  
 
 
Het GEO College laat bij Sanders shirts 
voor het voetbalteam van de school 
bedrukken met een logo.

 

 
De school bestelt 25 shirts met opdruk. 

3p 5  Laat met een berekening zien dat de school hiervoor € 326,25 moet betalen. 
 
 
Omdat het Perspectief College 25 jaar 
bestaat, bestelt deze school bij Sanders 
shirts die bedrukt zijn met het logo van de 
school.  
 
 
 
 
 
De shirts kunnen door de leerlingen van het Perspectief College gekocht worden. Voor het 
berekenen van de prijs die de leerlingen voor één shirt moeten betalen, gebruikt de school 
de volgende woordformule:  
 

  50,7160
+=

shirtsbesteldeaantal
prijs  

 
Hierbij is prijs, de prijs van één shirt in euro’s en aantal bestelde shirts, het aantal bij 
Sanders bestelde shirts. 
 

4p 6  Vul op de bijlage bij vraag 6 de tabel in die bij deze woordformule hoort. Geef de prijs in 
eurocenten nauwkeurig. 
 

4p 7  Teken de grafiek van de woordformule in het assenstelsel op de bijlage bij vraag 7. 
 
Het Perspectief College wil dat de prijs die de leerlingen voor één shirt moeten betalen, niet 
hoger wordt dan € 8,–. Bij Sanders moet altijd een veelvoud van 25 shirts besteld worden.  

3p 8  Hoeveel shirts moet de school dan minimaal bestellen? Laat zien hoe je aan je antwoord 
komt. 
 
 

logo van het 

Perspectief 

College 

shirt met 

het logo van 

het 

voetbalteam
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Poppenhuis  
 
 
Arend heeft in een doe-het-zelf-blad een tekening van een poppenhuis gezien. Zie figuur 1.  
Hij tekent zelf een model van het poppenhuis dat hij naar aanleiding van het doe-het-zelf-
blad gaat maken. Zie figuur 2. De maten van het model zijn in cm. 
 
 

 
 
De dikte van het hout verwaarlozen we. Je hoeft geen rekening te houden met de breedte 
van de zaagsnede.  
Bij de vragen 9 tot en met 12 werken we steeds met het model van het poppenhuis.  
De top van het dak staat precies in het midden van het huis. 
 
Arend besluit om het poppenhuis te gaan bouwen van hout dat hij nog in de schuur heeft 
staan. 
Voor de achterkant van het poppenhuis wil hij een plaat van 60 cm bij 75 cm gebruiken. Op 
de bijlage bij vraag 9 staat de plaat op schaal 1 : 10 getekend. 

3p 9  Teken de achterwand op deze plaat. 
 

Voor het dak wil Arend een plaat van 30 cm bij 65 cm gebruiken.  
4p 10  Geef met behulp van een berekening aan of deze plaat lang genoeg is om het dak te maken. 

 

 
 
Om het dak goed vast te kunnen maken, lijmt Arend in de hoek van het dak een stukje hout 
dat schuin gezaagd moet worden. Zie figuur 3. 

3p 11  Bereken in graden nauwkeurig de hoek waaronder Arend het stukje hout moet zagen. Schrijf je 
berekeningen op. 
 

stukje hout

hoek

figuur 2

figuur 3 

figuur 1 
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Arend wil een trapje in het poppenhuis maken.  
Het trapje loopt van de begane grond naar de eerste verdieping. De bovenste trede loopt 
gelijk met de vloer van de eerste verdieping. Zie figuur 4. 
Hoe het trapje gemaakt moet worden, staat getekend in figuur 5. 
 
 

 
 
Hij heeft nog maar één hoeklatje van 36,5 cm. Zie figuur 6. 
 
 

 
 
4p 12  Bereken in millimeters nauwkeurig hoe breed Arend met dit hoeklatje het trapje maximaal 

kan maken. Schrijf je berekeningen op. 
 
 

2 cm

36,5 cm

2 cm

figuur 5figuur 4 

figuur 6 
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Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt allerlei gegevens van de bevolking van 
Nederland bij. In de tabel hieronder staan enkele gegevens over de bevolking van 
Nederland en de verdeling per provincie in het jaar 1996. 
 
 
 Aantal inwoners 

van 0 – 18 jaar in 
procenten 

Totaal aantal 
inwoners (× 1000) 

Aantal inwoners 
per km2 land 

Groningen 20,0 558,5 238 
Friesland 23,3 611,9 182 
Drenthe 22,3 457,2 172 
Overijssel 23,3 1 053,6 315 
Flevoland 29,3 273,1 192 
Gelderland 22,6 1 876,3 374 
Utrecht 22,5 1 071,2 788 
Noord-Holland 20,8 2 468,0 926 
Zuid-Holland 22,1 3 331,9 1 163 
Zeeland 21,2 367,5 205 
Noord-Brabant 20,3 2 290,1 463 
Limburg 20,7 1 133,4 522 
    
Nederland 21,8 15 492,7 456 

 
3p 13  Bereken hoeveel procent van alle inwoners van Nederland in de provincie Zuid-Holland 

woonde. Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 

4p 14  Bereken hoeveel inwoners van 19 jaar en ouder de provincie Drenthe had. Schrijf je 
berekening op. 
 

4p 15  Welke provincie had in 1996 het kleinste aantal inwoners van 0 – 18 jaar? Laat zien hoe je 
aan je antwoord komt. 
 
Met de gegevens uit de tabel kun je de oppervlakte van de afzonderlijke provincies 
uitrekenen. 

3p 16  Hoeveel km2 is de oppervlakte van de provincie Utrecht? Laat zien hoe je aan je antwoord 
komt. 
 
Bekend is dat er in 1996 in Zeeland 380 personenauto’s per 1000 inwoners waren. In 
Groningen waren er 341 personenauto’s per 1000 inwoners. 
Geeske beweert dat er in Zeeland in totaal meer auto’s waren dan in Groningen. Alex zegt 
dat het precies andersom was. 

3p 17  Laat zien wie gelijk heeft. Leg je antwoord uit met een berekening. 
 

tabel 2 
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breedte

4

lengte

Inhoud van een doosje  
 
 
Deze opgave gaat alleen over doosjes waarvoor geldt: 
– de hoogte is altijd 4 cm, 
– de lengte van het doosje is steeds drie keer zo lang als de breedte. 
Zie figuur 7.  
 
 
 
alle maten zijn in cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekijk een doosje met een breedte van 5 cm. 

3p 18  Bereken de inhoud van dit doosje. Schrijf je berekeningen op. 
 
De inhoud van dit doosje kun je met de volgende woordformule berekenen: 

  inhoud = 12 × breedte2  

Hierbij is breedte in cm en inhoud in cm3. 
 

3p 19  Leg uit hoe deze woordformule gemaakt is. 
 
Eén van de doosjes heeft een inhoud van 270 cm3. 

4p 20  Bereken de breedte van dit doosje in één decimaal nauwkeurig. Schrijf je berekeningen op. 
 
We gaan twee van deze doosjes vergelijken. Van het eerste doosje is de breedte twee keer 
zo groot als de breedte van het tweede doosje. De bewering is nu dat de inhoud van het 
eerste doosje 23 = 8 keer zo groot is als de inhoud van het tweede doosje. 

4p 21  Is deze bewering waar of niet waar? Leg je antwoord uit. 
 

figuur 7 
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foto 

figuur 8 

Kolding Byferie 
 
 
Kolding Byferie is een vakantiepark in Denemarken met appartementen voor twee, vier, zes 
en acht personen. 
In een vakantiefolder zie je de volgende foto van de appartementen. 
 

 
Er zijn twee verschillende tweepersoonsappartementen. In figuur 8 zie je de plattegronden 
met beschrijvingen. 
 
 

 
 
De vloer van het linker appartement uit figuur 8 is een cirkel. De diameter van deze cirkel 
is 8 meter.  
 
Simone beweert dat de vloeroppervlakte van ’De Driehoek’ groter is dan die van 
’De Cirkel’. Je hoeft geen rekening te houden met de dikte van de muren. 

4p 22  Laat met een berekening zien dat Simone ongelijk heeft. 
 
De prijs per week van zo’n appartement is afhankelijk van de vloeroppervlakte. 
De woordformule voor het berekenen van de prijs per week is: 
 
  prijs = 8,75 × vloeroppervlakte  
 
Hierbij is prijs in euro’s en vloeroppervlakte in gehele m2. 
 
Op de bijlage bij vraag 23 staat een plattegrond van het achtpersoonsappartement ’De Ster’ 
met enkele afmetingen getekend. De vloer van dit model is een regelmatige figuur die 
opgebouwd kan worden uit gelijkzijdige driehoeken. Zie de rechterfiguur op de bijlage. 

5p 23  Laat met een berekening zien hoeveel men per week voor dit appartement aan huur moet 
betalen. 
 

’De Cirkel’
Tweepersoonsappartement
met open slaapruimte
achter de keuken en
badkamer.

’De Driehoek’
Tweepersoonsappartement
met een vloeroppervlakte
van ongeveer 49 m2.
Open slaapruimte achter
de keuken en badkamer.
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Voordat dit vakantiepark met appartementen gebouwd werd, is het park eerst op schaal met 
modellen van karton gebouwd. Zie figuur 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de modellen zijn de daken plat gehouden. Verder is elk model aan de onderkant open 
gelaten. 
Het grijs gekleurde gebouw ’De Driehoek’ is met plat dak 8 meter hoog. Zie figuur 9. De 
vloer is een gelijkzijdige driehoek. De lengte van een zijde is 10,6 meter. Zie figuur 8. 
Om de modellen te kunnen bouwen, werd er eerst een uitslag getekend. 

4p 24  Teken een uitslag van ’De Driehoek’ uit figuur 9 op schaal 1 : 200. 
 
Bij de receptie is een speeltuin. Op de bijlage bij vraag 25 is een bovenaanzicht van het 
vakantiepark met de speeltuin getekend. Een vakantieganger staat in punt A op het terras op 
de begane grond.  

4p 25  Geef op de bijlage bij vraag 25 aan welk gedeelte van de speeltuin hij vanuit punt A kan 
zien. Laat zien hoe je aan je antwoord gekomen bent. 
 

 
 

Einde 

figuur 9 
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Vraag 9 
 
 
schaal 1 : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bijlage bij de vragen 6, 7, 9, 23 en 25 
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Vraag 23 
 
’De Ster’ 
 

 
 
 
Vraag 25 
 
 

 Bijlage bij de vragen 6, 7, 9, 23 en 25 

13,86 m

4 m
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Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VBO-MAVO-C

Voorbereidend 
Beroeps 
Onderwijs 
 
Middelbaar 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzenden scores 
Uiterlijk op 29 mei de scores van de 
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 
op de daartoe verstrekte optisch leesbare 
formulieren naar de Citogroep zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit antwoord 
op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord. 
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 
anders is vermeld. 
 
5 Eenzelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Wiskunde VBO-MAVO-C zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 Als in een antwoord het ’ƒ-teken’ gebruikt wordt in plaats van het ’€-teken’, hiervoor 
vanwege de overgangssituatie geen punten aftrekken. 
 
De vakspecifieke regel 2 geldt alleen in het jaar 2002. 
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Schaatsen voor water 
 
Maximumscore 2 

 1  21 (leerlingen) 
 
Maximumscore 4 

 2  • De drie vriendinnen schaatsten 37 rondjes  2  
• Sarina kan dus 29, 31 of 32 rondjes geschaatst hebben  2  

 
Opmerking 
Per vergeten of fout antwoord één punt aftrekken tot een maximum van twee punten. 
 
Maximumscore 3 

 3  • 7 van de 21 leerlingen schaatsten meer dan 50 rondjes  1  
• 7

21 100 (%)×   1  
• Het antwoord is 33(%) (of 33,3(%))  1  

 
Maximumscore 5 

 4  • Het totaal aantal rondjes is 753  2  

• De opbrengst per rondje: 
941, 25

753
=  (€)1,25  1  

• Kees heeft 25 rondjes geschaatst  1  
• Het bedrijf heeft (25 × 1,25 =) € 31,25 moeten betalen voor de prestatie van 

Kees   1  
 
Indien de eenheid € vergeten is    –1 
 
Bedrukken van shirts 
 
Maximumscore 3 

 5  • De kosten per shirt: 5,50 + 1,15 = 6,65  1  
• 25 shirts kosten: 25 × 6,65 = 166,25  1  
• De totale kosten: 166,25 + 160 = (€)326,25  1  

 
Maximumscore 4 

 6   

aantal bestelde shirts 25 50 100 250 500 1000 

prijs in euro’s 13,90 10,70 9,10 8,14 7,82 7,66 

 
Opmerkingen 
1 Per fout één punt aftrekken. 
2 Als afgerond is op 13,9 en/of 10,7 en/of 9,1 hiervoor in totaal één punt aftrekken. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 7   

 
• Alle punten uit de tabel in het assenstelsel tekenen  3  
• Een vloeiende lijn door deze punten tekenen  1  

 
Indien de grafiek doorgetrokken wordt tot de verticale as   –1 
 
Opmerking 
Per fout of niet getekend punt één punt aftrekken tot een maximum van drie punten. 
 
Maximumscore 3 

 8  • Het aflezen van het aantal bestelde shirts uit de grafiek  2  
• Het antwoord dat afgerond is op een veelvoud van 25  1  

of 

• Constateren dat 160
aantal bestelde shirts

=  0,5  1  

• Het aantal bestelde shirts: 160
0,5

=  320  1  

• De school moet 325 shirts bestellen  1  
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Antwoorden Deel- 
scores
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Poppenhuis 
 
Maximumscore 3 

 9  • De breedte is 5,2 cm  1  
• De top van het dak op de juiste plaats  1  
• De tekening afmaken  1  

 
bijvoorbeeld: 

schaal 1 : 20 
 
Maximumscore 4 

 10  • De lange rechthoekszijde heeft lengte 23 29 26
2
+ =  (cm)  1  

• Met Pythagoras de schuine zijde uitrekenen in de driehoek met 
rechthoekszijden 15 en 26  2  

• De conclusie dat de plank groot genoeg is om er twee dakdelen uit te kunnen 
halen   1  
 
Maximumscore 3 

 11  • tan hoek 15
26

= (≈ 0,577)  2  

• De hoek is 30°  1  
 
Maximumscore 4 

 12  • De hoogte van beneden tot de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping is 22 cm  1  

• Het aantal treden: 22
2

=  11  1  

• De lengte van één trede: 365 ( 33,2 )
11

≈  (mm)  1  

• De lengte van één trede is maximaal 33 (mm)  1  
 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
Maximumscore 3 

 13  • Het percentage is 
3 331,9

100( % )
15 492,7

×   2  

• Het antwoord is 21,5(%) (of 22(%))  1  
 
Maximumscore 4 

 14  • Het percentage inwoners van 0 – 18 jaar in Drenthe is 22,3(%)  1  
• Het percentage van 19 jaar en ouder is 77,7(%)  1  
• Het aantal inwoners is 0,777 × 457 200  1  
• Het antwoord is 355 244 (of 355,2 (× 1000))  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 15  • Er komen maar enkele provincies in aanmerking (bijvoorbeeld: Groningen, Drenthe, 
Flevoland en Zeeland)  1  

• Van deze provincies het aantal inwoners van 0 – 18 jaar uitrekenen  2  
• De conclusie dat Zeeland het antwoord is  1  

 
Opmerking 
Voor elke fout berekende provincie één punt aftrekken tot een maximum van drie punten. 
 
Maximumscore 3 

 16  • De oppervlakte van de provincie Utrecht is 
1 071 200

788
  2  

• Het antwoord is 1359 (km2)  1  
 
Maximumscore 3 

 17  • In Zeeland waren (367,5 × 380 =) 139 650 personenauto’s  1  
• In Groningen waren (558,5 × 341 =) 190 449 personenauto’s  1  
• De conclusie dat Alex gelijk heeft  1  

 
Inhoud van een doosje 
 
Maximumscore 3 

 18  • De lengte van het doosje: 3 × 5 = 15 (cm)  1  
• De inhoud is 4 × 5 × 15   1  
• De inhoud is 300 cm3  1  

 
Indien de eenheid vergeten is    –1 
 
Maximumscore 3 

 19  • inhoud = lengte × breedte × hoogte  1  
• inhoud = 3 × breedte × breedte × 4  1  
• inhoud = 12 × breedte2  1  

 
Opmerking 
Als alleen getallen ingevuld worden om de woordformule uit te leggen, hiervoor geen 
punten toekennen. 
 
Maximumscore 4 

 20  • 12 × breedte2 = 270  1  
• breedte2 = 22,5  1  
• breedte = 22 ,5   1  
• De breedte is 4,7 (cm)  1  

of 
• breedte = 4,7 geeft inhoud = 265,08  1  
• breedte = 4,8 geeft inhoud = 276,48  1  
• breedte = 4,75 geeft inhoud = 270,75  1  
• De breedte is 4,7 (cm)  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 21  • Het invullen van twee waarden voor de breedte waarvan de ene 2 keer zo groot is als de 
andere  2  

• Het berekenen van de bijbehorende inhouden  1  
• De conclusie dat de inhoud niet 8 keer zo groot wordt (maar 4 keer) en dat de 

bewering niet waar is  1  
of 

• De hoogte verandert niet  1  
• De breedte en de lengte worden ieder twee keer zo groot  2  
• De conclusie dat de inhoud niet 8 keer zo groot wordt (maar 4 keer) en dat de 

bewering niet waar is  1  
 
Kolding Byferie 
 
Maximumscore 4 

 22  • De oppervlakte van de vloer van ’De Cirkel’ is π × 42 (of 4
1 × π × 82)  2  

• De oppervlakte van de vloer van ’De Cirkel’ is ongeveer 50,3 m2  1  
• 50,3 is meer dan 49, dus Simone heeft ongelijk  1  

 
Maximumscore 5 

 23  • De figuur bestaat uit 12 gelijkzijdige driehoeken  1  

• De hoogte van een driehoek: 
13,86

4
= 3,465 (meter)  1  

• De oppervlakte van één driehoek: 2
1 × 4 × 3,465 = 6,93 (m2)  1  

• De totale vloeroppervlakte: 12 × 6,93 ≈ 83 (m2)  1  
• De prijs voor één week: (€) 8,75 × 83 = € 726,25  1  

 
Indien de totale vloeroppervlakte niet afgerond is op hele m2    –1 
Indien de eenheid vergeten is    –1 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 24  • De gelijkzijdige driehoek met zijden van 5,3 cm  2  
• De drie rechthoeken van 5,3 cm bij 4 cm  2  

 
bijvoorbeeld: 
 

 
Opmerking 
Als het grondvlak ook getekend is, hiervoor geen punten aftrekken. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 25  • Het tekenen van twee kijklijnen langs de appartementen  2  
• Het aangeven van het juiste stuk van de speeltuin  2  

 
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Examen VBO-MAVO-C

Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 01
Tijdvak 1

Maandag 21 mei
13.30 –15.30 uurW

is
ku

n
d

e

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of
berekening vereist is, worden aan het
antwoord meestal geen punten toegekend als
deze verklaring, uitleg of berekening
ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te
behalen; het examen bestaat uit 25 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de uitwerking van de vragen 2, 13, 18, 19 en
20 is een bijlage toegevoegd.
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���� Sjors & Sjimmie on the beach

logo

© 2000 Big Balloon b.v

Sjors en Sjimmie willen naar het strand en bekijken het weerbericht.
In de zomermaanden wordt tijdens het weerbericht ook de „zonkracht” aangegeven.
Dit is een geheel getal van 1 tot en met 10.
Het maximale aantal minuten dat je onbeschermd in de zon mag zitten, wordt de adviestijd
genoemd. De adviestijd, in minuten, is met de volgende woordformule uit te rekenen:

basisgetal
adviestijd =                    

zonkracht 

In tabel 1 staan vier verschillende huidtypes met bijbehorend basisgetal.

tabel 1

Sjimmie heeft huidtype IV en Sjors huidtype I.

2p 1 �� Bereken hoeveel minuten Sjimmie maximaal bij zonkracht 6 onbeschermd in de zon kan
liggen. Schrijf je berekening op.

5p 2 �� Teken op de bijlage bij vraag 2 een stippengrafiek die het verband tussen de zonkracht en
de adviestijd voor Sjimmie aangeeft. Neem voor de zonkracht 1 tot en met 6.

Sjors en Sjimmie gaan op 17 juni naar het strand.

weerbericht 
van 17 juni
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19

19

20

20

21

H E T  W E E R

zonkracht 6

zonnig

noorden
wat bewolkt

matige zuid-
westenwind

T

21

15
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Met een zonnebrandcrème kun je langer zonnen. Zonnebrandcrèmes worden verkocht
met verschillende factoren. Deze factoren geven aan hoeveel keer langer dan de adviestijd
je in de zon mag blijven liggen.

Sjimmie neemt een zonnebrandcrème met factor 3 mee. Sjors wil minstens net zo lang als
Sjimmie in de zon liggen. Hij neemt een zonnebrandcrème van het merk ZON mee.

Het merk ZON heeft alleen onderstaande factoren. Zie figuur 1.

figuur 1

5p 3 �� Laat zien dat Sjors minimaal factor 20 mee moet nemen.

Sjors zoekt een woordformule waarmee hij kan uitrekenen hoelang hij in de zon kan
liggen als hij een zonnebrandcrème gebruikt.

4p 4 �� Welke van onderstaande formules kan Sjors allemaal gebruiken?
1: tijd = adviestijd × factor

basisgetal
2: tijd = × factor

zonkracht   
300

3: tijd = × factor
zonkracht  

60
4: tijd = × factor

zonkracht  

100017 13 3 Lees verder
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���� De kamer van Marieke

Marieke gaat haar kamer veranderen. Zij wil haar oude bureau wegdoen en een werkblad
maken om aan te studeren.
Het werkblad moet er uit gaan zien zoals op de plattegrond hieronder.

plattegrond

Er zijn rechthoekige werkbladen te koop met een breedte van 60 cm. De lengte van het
kortste werkblad is 100 cm. De daarop volgende werkbladen zijn steeds 20 cm langer.

2p 5 �� Welke lengte moet Marieke kopen voor haar werkblad?

Om haar kamer makkelijker binnen te kunnen komen, zaagt Marieke een stuk van het
werkblad af. De maten staan in de plattegrond.
Zij wil de afgezaagde schuine kant AB afwerken met een plastic strip.

4p 6 �� Bereken de lengte van deze strip. Schrijf je berekening op. Je mag niet meten of tekenen.

Marieke denkt dat de hoek bij A kleiner is dan 70°.
4p 7 �� Onderzoek met een berekening of zij gelijk heeft.

Indien je bij vraag 7 geen antwoord hebt gevonden, neem dan 65° voor hoek A.

Marieke wil vier boekenplanken boven haar werkblad hebben. Zij wil de boekenplanken
145 cm lang en 30 cm breed maken. Zij zaagt deze boekenplanken onder dezelfde hoek af
als het werkblad. Zie tekening 1.

tekening 1

Om zo goedkoop mogelijk uit te zijn, zaagt zij planken zoals in tekening 2.

tekening 2

PQ is de lengte van een plank.
5p 8 �� Bereken in één decimaal nauwkeurig hoeveel centimeter PQ is. Schrijf je berekening op.

145 cm

145 cm QP

30 cm

145 cm

30 cm

145 cm

120 cm

60 cm

A

B

deur

bed

stoel

werkblad
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Voor haar boekenplanken kan Marieke in de bouwmarkt kiezen uit planken met
verschillende maten.
In tabel 2 zie je een prijslijst van de planken.

tabel 2

Indien je bij vraag 8 geen antwoord hebt gevonden, neem dan 278,0 cm voor PQ.

3p 9 �� Wat moet Marieke kopen om voor haar boekenplanken zo voordelig mogelijk uit te zijn?
Je hoeft geen rekening te houden met eventuele strips voor de afwerking. Verklaar je
antwoord.
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���� Bruggen

Bij een brug over de rivier De Noord staat een paal in het water. Zie foto 1. Hierop
kunnen schippers aflezen hoe groot de doorvaarthoogte op dat moment is.

foto 1

De doorvaarthoogte is de maximale hoogte figuur 2

die schepen boven het water mogen hebben
zodat zij nog onder de brug door kunnen
varen. Zie figuur 2. De foto is op vrijdag
22 januari bij laagwater (eb) genomen en
de doorvaarthoogte was toen 10,5 m.

Hieronder zie je in een grafiek hoe hoog het water op vrijdag 22 januari bij de brug stond.
Deze waterstand wordt aangegeven in centimeters ten opzichte van een vast punt, het
N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil). In de grafiek staat aangegeven op welk moment de
foto genomen is.

grafiek

Uit de grafiek blijkt dat het drie uur na het nemen van de foto hoogwater (vloed) is.
2p 10 �� Hoeveel centimeter is het water in die drie uur gestegen?

3p 11 �� Wat is bij hoogwater de maximale doorvaarthoogte voor schepen op de rivier De Noord?
Licht je antwoord toe.
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Schipper Leunis heeft een schip dat in totaal 10,2 m boven het water uitsteekt.
3p 12 �� Wat is de maximale waterstand, in centimeters nauwkeurig, ten opzichte van N.A.P., zodat

zijn schip nog onder de brug door kan? Licht je antwoord toe.

Als je bij vraag 12 geen antwoord hebt gevonden, neem dan voor de maximale waterstand
ten opzichte van N.A.P. 70 cm.

Op de bijlage bij vraag 13 staat de grafiek nog een keer getekend.
5p 13 �� Lees in de grafiek zo nauwkeurig mogelijk af tussen welke tijdstippen op vrijdag 22 januari

het schip van schipper Leunis de brug niet kan passeren. Laat op de bijlage zien hoe je
aan je antwoord bent gekomen.

���� De krant

In drie landen is onderzocht hoe de krant daar elke dag verkocht wordt. Zie tabel 3. Met
„Totale verkoop” bedoelt men alle kranten die per dag via abonnementen of losse
verkoop verkocht worden. Alleen de kranten die via een abonnement verkocht worden,
worden aan huis bezorgd.

tabel 3

2p 14 �� Bereken hoeveel kranten er in Engeland in de losse verkoop verkocht worden. Schrijf je
berekening op.

4p 15 �� Bereken hoeveel kranten een krantenbezorger in Nederland gemiddeld per dag bezorgt.
Schrijf je berekening op.

Bij elk land staan de verkoopaantallen van „De grote 3”. Met „De grote 3” worden de drie
meest verkochte kranten van dat land bedoeld.
In Engeland behoort 56% van de totale verkoopaantallen tot „De grote 3”.
Sylvia beweert dat het percentage van „De grote 3” in Duitsland kleiner is.

4p 16 �� Heeft Sylvia gelijk? Laat zien hoe je aan je antwoord bent gekomen.

In Duitsland zijn weinig klachten over de bezorging. Zie de tekst onder het kopje
„Opmerking” bij Duitsland.

4p 17 �� Bereken het aantal klachten per dag over de bezorging in Duitsland. Schrijf je berekening
op.

Nederland

Totale verkoop: 4,7 miljoen

De grote 3 - verkoopaantallen:

Opmerking

90% abonnementen

1. De Telegraaf
2. Algemeen Dagblad
3. De Volkskrant 

50.000 krantenbezorgers per fiets of
brommer. Krant moet op de deurmat
vallen, mag niet in de groene brievenbus in de 
in de voortuin.

802.500
396.910
350.850

10% losse verkoop

Totale verkoop: 15 miljoen

Engeland

De grote 3 - verkoopaantallen:

Opmerking

2% abonnementen

1. The Sun
2. The Daily Mail
3. The Daily Mirror

Verkoop via abonnementen is in Enge-
land te verwaarlozen. De losse verkoop
vindt plaats via 'newsagents' die je in
alle dorpen en wijken vindt.

3,7 miljoen
2,4 miljoen

2,35 miljoen

98% losse verkoop

Duitsland

Totale verkoop: 25 miljoen

De grote 3 - verkoopaantallen:

Opmerking

80% abonnementen

1. Bild
2. Freie Presse
3. Süddeutsche Zeitung 

In Duitsland is bezorging geen probleem. 
Weinig klachten. Het percentage klachten
over de bezorging per dag wordt uitgedrukt
in drie cijfers achter de komma: 0,006 %

4,6 miljoen
443.000
425.000

20% losse verkoop

De Krant
Los kopen of een abonnement?
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���� Verfbad

Bij handvaardigheid is één van de opdrachten het ontwerpen van een blokkendoos. Ellis
gaat deze opdracht maken. Ze heeft kubussen met een ribbe van 4 cm gemaakt en moet
deze kubussen gedeeltelijk rood verven. Zij doet dit door een bakje met rode verf te
vullen en de kubussen één voor één daarin te laten zakken. Zij houdt een kubus met haar
vingers bij de hoekpunten E en H vast.
Zij laat de kubus tot de punten K, F en G in de verf zakken. Zie figuur 3 en foto 2.

figuur 3

foto 2

Op de bijlage bij vraag 18 staat deze kubus nog een keer getekend. Op ribbe DH komt de
verf tot punt L.

3p 18 �� Teken in de figuur op de bijlage KFGL.

Op de bijlage bij vraag 19 staat een vooraanzicht van het bakje met verf met schaal 1 : 1
getekend.

4p 19 �� Teken in het vooraanzicht op de bijlage ABFE zoals Ellis deze in het verfbad vasthoudt.
Stippel de gedeelten van de ribben die in het verfbad zitten.

Ellis haalt de kubus uit het verfbad. Op de bijlage bij vraag 20 is een uitslag van deze
kubus met schaal 1 : 2 getekend.

4p 20 �� Arceer (of kleur) in de uitslag op de bijlage het gedeelte dat rood geverfd is.

Ellis heeft vier geverfde kubussen in een doosje gelegd. Ze heeft ze alle vier met een kant
die volledig rood geverfd is naar boven gelegd. Ellis beweert nu dat zeker alle onderkanten
ongeverfd zijn.

3p 21 �� Heeft Ellis gelijk? Verklaar je antwoord.

100017 13 8 Lees verder
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���� Theelichten

In een warenhuis worden dozen met 200 theelichten verkocht. Theelichten zijn kleine
cilindervormige kaarsjes. In foto 3 zie je een afbeelding van zo’n doos met theelichten.

foto 3

2p 22 �� Hoeveel lagen theelichten staan er op elkaar gestapeld in de doos? Licht je antwoord toe.

In Nederland worden per huishouden gemiddeld acht theelichten per maand gekocht.
Een huishouden bestaat uit gemiddeld 2,4 personen. Ga er bij deze opgave van uit dat
theelichten alleen in bovenstaande dozen verkocht worden.

4p 23 �� Bereken hoeveel van deze dozen er dan per jaar in Nederland worden verkocht. Schrijf je
berekening op.

Een theelicht wordt in een cup verpakt omdat het kaarsvet tijdens het branden smelt.
De maten van het theelicht en de cup zijn in figuur 4 vermeld.

figuur 4

4p 24 �� Bereken in cm3 nauwkeurig hoeveel kaarsvet er voor één theelicht nodig is. Schrijf je
berekening op.

De cup is gemaakt van aluminium.
5p 25 �� Bereken in cm2 nauwkeurig hoeveel het oppervlak van één cup is. Schrijf je berekening op.

theelicht

14 mm

38 mm

16 mm

40 mm

cup
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Vraag 13
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Vraag 18

schaal 1 : 1

Vraag 19

schaal 1 : 1

Vraag 20

schaal 1 : 2
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Inzenden scores
Uiterlijk 30 mei de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school
op de daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar de Citogroep zenden.
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���� 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

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

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders
is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord.

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

5 Eenzelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

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

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

���� 3 Vakspecifieke regel

Voor het vak Wiskunde VBO-MAVO-C is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld:

Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.
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���� 4 Antwoordmodel

���� Sjors en Sjimmie on the beach

Maximumscore 2
300   

1 �� = 50 (minuten)
6        

Maximumscore 5
2 �� Het juist aangeven van de zes punten uit onderstaande tabel in de grafiek

Indien er een vloeiende lijn door de punten getekend is 

Opmerkingen
Voor ieder fout getekend punt, één punt aftrekken.
Als alle punten één vakje naar links getekend zijn, hiervoor één punt aftrekken.

Maximumscore 5
300  

3 �� • Sjimmie kan        × 3 = 150 minuten in de zon liggen
6 

60   
• Met factor 20 kan Sjors       × 20 = 200 minuten in de zon liggen

6      
60   

• Met factor 12 kan Sjors       × 12 = 120 minuten in de zon liggen
6       

• Dus Sjors moet minimaal factor 20 meenemen 
of

300  
• Sjimmie kan        keer langer in de zon zitten

60 
• Dus 5 keer langer
• Sjors heeft minimaal factor 5 × 3 = 15 nodig
• Dus Sjors moet minimaal factor 20 meenemen

of
60   

• De adviestijd voor Sjors is       = 10 minuten
6     

300  
• De adviestijd voor Sjimmie is         = 50 minuten

6    
• Als Sjimmie de zonnebrandcrème gebruikt kan hij 3 × 50 = 150 minuten in de zon liggen

150  
• Dus Sjors heeft factor         = 15 nodig

10    
• Hij moet dus minimaal factor 20 meenemen

Maximumscore 4
4 �� De goede formules zijn 1, 2 en 4.

• De eerste goede formule 
• De overige twee goede formules

Opmerking
Als 3 genoemd wordt, hiervoor één punt aftrekken.

Antwoorden Deel-
scores

100017 CV13 4 Lees verder
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���� De kamer van Marieke

Maximumscore 2
5 �� Zij heeft een lengte van 160 cm (of 1,6 m) nodig.

Indien de eenheid vergeten is 

Maximumscore 4
6 �� • De lengtes van de twee rechthoekzijden zijn 60 cm en 25 cm

• De lengte van AB is   602 + 252

• De lengte is 65 cm

Indien de eenheid vergeten is

Maximumscore 4
60

7 �� • tan ∠A =          
25

• ∠A ≈ 67°
• Een passende conclusie

Maximumscore 5
8 �� • Gebruik maken van de verhoudingen bij hoek A:

60     30  
=     , met a zie onderstaande tekening

25      a
• dus a = 12,5 (cm)
• PQ = 290 – 12,5 = 277,5 (cm)

of
30                     30      

• tan 67,380 …º =      (of tan 65º =     )
a a          

• a = 12,5 (cm) (of a ≈ 13,99 (cm))
• PQ = 290 – 12,5 = 277,5 (cm) (of PQ = 290 – 13,99 ≈ 276,0 (cm))

of
• De voorste rand van de plank komt precies tot het midden van het werkblad

145 + 120
• De lengte van de voorste rand is dus                  = 132,5

2
• Dus PQ = 145 + 132,5 = 277,5 (cm)

Opmerking
Als er met tussentijds afgeronde getallen gewerkt is, hiervoor geen punten aftrekken.

Maximumscore 3
9 �� • Je kan vier boekenplanken uit één plank van 280 × 60 zagen; kosten f 32,95 (zie

onderstaande tekening)
• Twee planken van 280 × 30 kosten f 37,90
• Dus Marieke koopt één plank van 280 × 60

145 cm

145 cm

QP

30 cm

30 cm

145 cm

a QP

30 cm

Antwoorden Deel-
scores
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���� Bruggen

Maximumscore 2
10 �� 70 (cm)

Maximumscore 3
11 �� • 10,5 – 0,7

• 9,8 m

Indien de eenheid vergeten is

Maximumscore 3
12 �� • Bij een waterstand van 20 (cm) hoort een doorvaarthoogte van 10,5 m

• Het water kan nog 30 (cm) stijgen
• Het antwoord is 20 + 30 = 50 (cm)

of
• Bij een waterstand van 90 (cm) hoort een doorvaarthoogte van 9,8 m
• Het water moet nog 40 (cm) zakken
• Het antwoord is 90 – 40 = 50 (cm)

Maximumscore 5
13 �� • Een horizontale lijn in de grafiek door 50 cm tekenen (of een horizontale lijn door 70 cm

tekenen)
• Vanaf 00:48 tot 06:00 uur (of vanaf 01:24 tot 04:24)
• Vanaf 12:48 tot 18:00 uur (of vanaf 13:24 tot 16:24)

Indien 00:50 en 12:50 opgeschreven zijn
Indien de juiste tijdstippen voor wel passeren zijn opgeschreven

���� De krant

Maximumscore 2
14 �� 0,98 × 15 miljoen = 14,7 miljoen (of 0,98 × 15 000 000 = 14 700 000) (kranten)

Indien miljoen vergeten is 

Maximumscore 4
15 �� • 0,9 × 4,7 miljoen = 4,23 miljoen (of 0,9 × 4 700 000 = 4 230 000)

4,23 miljoen        4 230 000
• (of                  )

50 000                50 000 
• Hij bezorgt gemiddeld 84,6 kranten (per dag)

Opmerking
Als het antwoord is afgerond op 85 kranten hiervoor geen punten aftrekken.

Maximumscore 4
16 �� • Het totaal van „De grote 3” in Duitsland is 5 468 000

5 468 000
• × 100% 

25 000 000 
• Het percentage is ongeveer 22
• In Duitsland is het percentage kleiner, dus Sylvia heeft gelijk

Opmerking
Als er met schattend rekenen aangegeven is dat het percentage lager is, hiervoor geen
punten aftrekken.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4
17 �� • 0,80 × 25 miljoen = 20 miljoen (of 0,80 × 25 000 000 = 20 000 000)

• 0, 00006 × 20 miljoen (of 0,00006 × 20 000 000)
• Er zijn dus 1200 klachten

Indien er met 0,006 vermenigvuldigd is in plaats van met 0,00006 

���� Verfbad

Maximumscore 3
18 �� • Het plaatsen van punt L op ribbe DH en wel 1 cm van punt H

• Het tekenen van de lijnstukken KF (en FG) 
• Het stippelen van de lijnstukken KL en LG

Maximumscore 4
19 �� • De lengte van KF goed tekenen

• De lengte van EF goed tekenen
• De lengte van EK goed tekenen
• De rest goed aftekenen

Indien de lijnstukken AB, BF en AK niet gestippeld
Indien A, B, F en E niet bij de hoekpunten geplaatst

Opmerking
Als het vooraanzicht niet de vorm van een vierkant heeft, maximaal 2 punten toekennen.

F

E

K

A

B

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4
20 ��

Opmerking
Voor elk foutief gearceerd (of gekleurd) vlak één punt aftrekken.

Maximumscore 3
21 �� • Ellis heeft geen gelijk

• Er zijn twee verschillende mogelijkheden voor de onderkant als de bovenkant rood is,
namelijk: ongeverfd en het vlak waarbij een strookje van 1 cm ongeverfd is
of

• Ellis heeft geen gelijk
• Als ABCD boven ligt is de onderkant ongeverfd, maar als BCGF boven ligt, is de

onderkant gedeeltelijk rood geverfd

Opmerking
Als er een conclusie gegeven is zonder uitleg, hiervoor geen punten toekennen.

���� Theelichten 

Maximumscore 2
22 �� • Er zitten 5 × 8 = 40 theelichten in één laag

200  
• Er zijn dus         = 5 lagen

40  

Maximumscore 4
23 �� • Er worden 8 × 12 = 96 theelichten per jaar per huishouden verkocht

16 miljoen 
• Er zijn                    = 6,66… miljoen huishoudens

2,4
• Er worden 96 × 6,66… miljoen = 640 miljoen theelichten per jaar verkocht

640 miljoen 
• Dit zijn                     = 3,2 miljoen dozen per jaar

200

Indien miljoen vergeten is 

Opmerking
Als 15 miljoen gebruikt is i.p.v. 16 miljoen, hiervoor geen punten aftrekken.

Maximumscore 4
24 �� • Het grondvlak is π × 1,92 ≈ 11,3 (cm2)

• De inhoud is 11,3 × 1,4 ≈ 16 (cm3)

BA

CD

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5
25 �� • De oppervlakte van de bodem is π × 22 ≈ 12,6 (cm2)

• De oppervlakte van de rand is 2 × π × 2 × 1,6 ≈ 20,1 (cm2)
• De totale oppervlakte is 12,6 + 20,1 ≈ 33 (cm2)

Opmerking
Als de dubbele oppervlakte (65 (cm2)) als antwoord gegeven is, doordat zowel de
oppervlakte van de binnenkant als de buitenkant berekend is, hiervoor geen punten
aftrekken.

Antwoorden Deel-
scores

100017 CV13 9
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■■■■

000009 13 Begin

Examen VBO-MAVO-C

Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 00
Tijdvak 1

Vrijdag 26 mei
13.30 –15.30 uurW

is
ku

nd
e

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of
berekening vereist is, worden aan het
antwoord meestal geen punten toegekend als
deze verklaring, uitleg of berekening
ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 23 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de uitwerking van de vragen 3, 13, 14, 18,
19 en 20 is een bijlage toegevoegd.
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■■■■ Postpakketten

De Postduif is een bedrijf dat pakketten door heel Nederland vervoert. De kosten voor
het vervoeren van pakketten hangen in de eerste plaats af van de inhoud in dm3 van de
pakketten. Daarna kijkt men ook nog naar het gewicht.
Voor het berekenen van de kosten voor het vervoer worden de formules uit de volgende
tabel gebruikt:

tabel

Annemiek verstuurt een pakket met een inhoud van 16 dm3 en een gewicht van 1,5 kg.
3p 1 ■■ Bereken met behulp van de tabel hoeveel zij voor het vervoer van dit pakket moet

betalen. Schrijf je berekening op.

Voor een tweede pakket, dat een inhoud heeft van 9 dm3, moet zij ƒ 7,35 betalen.
4p 2 ■■ Bereken het gewicht van dat pakket. Schrijf je berekening op.

De grafiek die hoort bij de formule K = 1–
2

G + 5 staat in het assenstelsel op de bijlage bij
vraag 3.

3p 3 ■■ Bij een inhoud tussen 10 en 25 dm3 hoort voor het berekenen van de kosten een andere
formule. Teken de bijbehorende grafiek in hetzelfde assenstelsel.

Annemiek heeft een derde pakket met een gewicht van 12,5 kg. Voor dit pakket moet ze
ƒ 21,25 betalen.

4p 4 ■■ Wat zou de inhoud (in dm3) van dat pakket kunnen zijn? Verklaar je antwoord.

000009 13 2 Lees verder

Inhoud in dm3 K (kosten) in guldens en G (gewicht) in kg

0 tot 10 K = 1/2 G + 5

10 tot 25 K = 1/2 G + 8

25 tot 50 K = 1/2 G + 15

50 tot 100 K = 1/2 G + 20
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■■■■ Tuinschuur

Harry wil een houten schuur in zijn tuin plaatsen. Hieronder zie je een schets van de
schuur en in de figuur daaronder een stuk van de voorkant. De maten staan erbij in
centimeters. N ligt loodrecht boven het midden van PQ.

schets

figuur

Op het dak worden dakplaten gelegd (zie schets). De dakplaten zijn zo lang dat ze bij
A en B 20 cm uitsteken (dus AC = BD = 20 cm).

4p 5 ■■ Bereken in hele centimeters nauwkeurig hoe lang de dakplaten moeten worden. Schrijf je
berekening op.

Om het water goed van het dak te laten lopen moet de hoek tussen AN en AB minstens
20° zijn. Zie de figuur.

4p 6 ■■ Laat met een berekening zien of dit klopt.

3p 7 ■■ Teken de voorkant van de tuinschuur op schaal 1 : 20.

De vloer van de schuur is rechthoekig en wordt 3 meter lang. Op de hele vloer van de
schuur wil Harry tegels leggen. Hij kan kiezen uit twee maten tegels: óf tegels van 60 cm
bij 40 cm, die ƒ 5,95 per stuk kosten, óf tegels van 30 cm bij 30 cm, die ƒ 2,60 per stuk
kosten. Harry wil een zo goedkoop mogelijke tegelvloer.

5p 8 ■■ Welke maat tegels moet Harry dan nemen? Laat met een berekening zien hoe je aan je
antwoord gekomen bent.

000009 13 3 Lees verder
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■■■■ Vlaggen

Een voetbalvereniging wil een vlag laten vlag 1

maken. In die vlag moeten de drie
verenigingskleuren ROOD, PAARS en
GROEN verwerkt worden.
Een eenvoudige vlag heeft drie horizontale
banen. Zie vlag 1.
Door de volgorde van de gekleurde banen
te verwisselen krijg je verschillende vlaggen.

4p 9 ■■ Schrijf alle verschillende vlaggen op die
mogelijk zijn met de drie verenigingskleuren
als je uitgaat van vlag 1.

Het bestuur van de vereniging vindt de vlag 2

vlag te eenvoudig en besluit om er een
diagonale baan overheen te plaatsen. Zie
vlag 2. Deze diagonale baan moet één van
de verenigingskleuren hebben.
Daardoor kunnen er nu, met de drie
verenigingskleuren, 18 verschillende
vlaggen gemaakt worden.

Het bestuur heeft zijn keuze uit deze
18 vlaggen gemaakt. Voordat de gekozen
vlag aan de leden wordt getoond, schrijft
men een prijsvraag uit: elk lid van de 
vereniging mag raden welke vlag het gaat worden. Heb je de kleur van de diagonale baan
goed geraden, dan krijg je een reep chocolade.
Er hebben 275 leden meegedaan met de prijsvraag.

5p 10 ■■ Hoeveel repen chocolade verwacht je dat het bestuur moet uitdelen? Laat zien hoe je aan
je antwoord komt.

Voor de jaarlijkse feestavond van de vereniging wordt de kantine met de nieuwe
vlaggetjes versierd. In de rechthoekige kantine van 10 meter lang en 7,5 meter breed,
wordt diagonaal van hoek tot hoek een koord opgehangen. Hieraan worden 35 vlaggetjes
van 20 cm breed opgehangen. Aan het begin en het eind van het koord wordt 20 cm vrij
gelaten. Zie onderstaande figuur. Het koord is strak gespannen en hangt horizontaal.

figuur

5p 11 ■■ Bereken hoeveel centimeter tussenruimte tussen de vlaggetjes moet komen. Schrijf je
berekening op.
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■■■■ Logo

figuur 1

Hierboven zie je een deel van het briefpapier dat Ligthart Hogedruk Techniek (LHT)
gebruikt voor haar bedrijf.
Van het logo heeft het bedrijf een ruimtelijk model van massieve kunststof letters laten
maken. De maten en de kleuren zijn in de figuur hieronder vermeld.
Dit ruimtelijk model past precies in een kubusvormig doosje met zijden van 8 cm.

figuur 2

De letter L is blauw,
de letter H is geel en 
de letter T is rood.

De maten staan
aangegeven in cm.

4p 12 ■■ Bereken hoeveel cm3 kunststof er nodig is voor de letter T. Schrijf je berekening op.

5p 13 ■■ Teken op de bijlage bij vraag 13 het bovenaanzicht van dit ruimtelijke model op ware
grootte en geef in dit bovenaanzicht met letters aan welke vlakken bij de L, H en T horen.
Je mag de vlakken ook kleuren in de juiste kleur.

Op de bijlage bij vraag 14 staat een deel van een tekening van het ruimtelijk model.
5p 14 ■■ Maak de letter T in deze tekening af.

Voor het ruimtelijke model had men in totaal 176 cm3 kunststof nodig. Besloten wordt
om een vergroting van het ruimtelijk model te maken zodat dit als kunstwerk voor het
bedrijf geplaatst kan worden. Men besluit om alle maten, zoals ze in figuur 2 zijn
aangegeven, 20 keer zo groot te maken.

4p 15 ■■ Hoeveel m3 kunststof, afgerond op twee decimalen, is er voor deze vergroting nodig?
Licht je antwoord toe met een berekening.
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■■■■ Geurig geld

De winst op cosmeticaproducten, zoals lippenstift, nagellak, crème en dergelijke, neemt in
Nederland de laatste jaren steeds toe. In diagram 1 is een overzicht gegeven van de groei
van deze winst op alle in Nederland verkochte cosmeticaproducten.

diagram 1

3p 16 ■■ Hoeveel winst op cosmeticaproducten is er in 1995 meer gemaakt dan in 1994? Laat zien
hoe je aan je antwoord komt.

De winst is een gedeelte van de omzet. De omzet is het totale bedrag dat door de
Nederlandse bevolking aan cosmeticaproducten werd uitgegeven. In 1996 was de omzet
3240 miljoen gulden.

3p 17 ■■ Bereken hoeveel procent de winst van de omzet was in Nederland in 1996. Schrijf je
berekening op.

Voor het beantwoorden van de vragen 18 en 19 heb je diagram 2 nodig dat op de bijlage
staat. In dit diagram zie je een overzicht van de zeven cosmeticaproducten waarop in 1996
en 1997 de meeste winst gemaakt werd. De ’vetgedrukte’ getallen horen bij de winst van
1996; de andere getallen bij de winst van 1997 zijn niet vetgedrukt.

4p 18 ■■ Met hoeveel procent is de winst op parfums in 1997 gestegen ten opzichte van 1996?
Schrijf je berekening op.

In diagram 2 verstaat men onder overige cosmetica onder andere scheerproducten, zeep
en zonnebrandolie. Hierbij staat voor 1997 nog geen bedrag.

4p 19 ■■ Hoeveel was het bedrag bij overige cosmetica in 1997 hoger of lager dan in 1996?
Schrijf je berekening op.
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■■■■ Blokkentorens

foto model

Op de foto hierboven zie je een blokkentoren die opgebouwd is uit kubusvormige blokken.
Daarnaast zie je een model van zo’n blokkentoren. De vragen 20 tot en met 23 gaan over
torens volgens dit model.

De ribbe van het kleinste blok heeft een lengte van 3 cm. De ribbe van elk volgend blok
is steeds 2 cm langer. De rangnummers staan in de blokken. Het rangnummer van het
onderste blok geeft het aantal blokken van de toren aan.

Op de bijlage bij vraag 20 staat een tabel die hoort bij dit soort blokkentorens.
3p 20 ■■ Vul de ontbrekende getallen voor n = 2, 3, 5 en 11 in de tabel in.

Tussen de lengte l (in centimeters) van de ribbe en het rangnummer n van een blok
bestaat een verband.

4p 21 ■■ Welke van de volgende formules behoort bij dit verband? Licht je antwoord toe.
l = n + 2
l = n + 3
l = 2n + 1
l = 2n + 3

Tussen de hoogte h (in centimeters) van de blokkentoren uit het model en het
rangnummer n bestaat ook een verband.
Een formule bij dit verband is h = n2 + 2n.

4p 22 ■■ Hoe hoog is de toren als er acht blokken op elkaar staan? Laat met een berekening zien
hoe je aan je antwoord komt.

Sonja is 1,62 m en gaat een blokkentoren bouwen.
3p 23 ■■ Vanaf welk rangnummer n is de toren hoger dan Sonja zelf? Licht je antwoord toe.

nr 1

nr 2

nr 3

nr 4

3 cm

Einde
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■■■■

Examen VBO-MAVO-C 2000

Tijdvak 1
Vrijdag 26 mei
13.30–15.30 uur

Vraag 3

Examennummer

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

Naam

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

Bijlage bij de vragen 3, 13, 14, 18, 19 en 20
W

is
ku

nd
e 
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Vraag 13

Vraag 14
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Bijlage bij de vragen 3, 13, 14, 18, 19 en 20
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Vragen 18 en 19

diagram 2

000009 13A 3 Lees verder

Bijlage bij de vragen 3, 13, 14, 18, 19 en 20
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0

GEURIG GELD

417  haarverzorging

403

330 huidverzorging

316

222 parfums

204

179 mondverzorging

171 168 make-up

155 153 bad- en doucheproducten
148

142 deodorants

255 overige cosmetica

130

Winst in miljoenen guldens in 1996 en 1997
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Vraag 20

Bijlage bij de vragen 3, 13, 14, 18, 19 en 20

rangnummer n 1 2 3 5 11

3

.... ....

lengte van ribbe l (in cm)

000009 13A 4
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■■■■

000009 CV13 Begin

Correctievoorschrift VBO-MAVO-C

Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 00
Tijdvak 1W

is
ku

nd
e

Inzenden scores
Uiterlijk 2 juni de scores van de alfabetisch
eerste vijf kandidaten per school op de
daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar het Cito zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

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

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders
is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord.

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

5 Eenzelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

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

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regel

Voor het vak Wiskunde VBO-MAVO-C is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld:

Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.
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■■■■ 4 Antwoordmodel

■■■■ Postpakketten

Maximumscore 3

1 ■■ • K = 1–
2

× 1,5 + 8

• ze moet ƒ 8,75 betalen

Maximumscore 4

2 ■■ • 7,35 = 1–
2

G + 5

•
1–
2

G = 2,35

• het gewicht is 4,7 kg

Maximumscore 3
3 ■■ • het aangeven in het assenstelsel van het punt (0, 8)

• het aangeven van een ander punt, bijvoorbeeld (28, 22)
• het tekenen van de juiste lijn

Maximumscore 4
4 ■■ • een inhoud tussen 25 en 50 (dm3)

• een juiste toelichting, bijvoorbeeld een berekening

Indien alleen een inhoud is opgeschreven zonder toelichting

■■■■ Tuinschuur

Maximumscore 4
5 ■■ • AN2 = 1202 + 502 = 16 900

• AN = 130 (cm)
• lengte dakplaat = 130 + 20 = 150 (cm)

Maximumscore 4
50

6 ■■ • tan ∠ NAB =       
120

• ∠ NAB ≈ 22,6°
• de hoek is minstens 20°

Indien alleen de conclusie opgeschreven is
Indien de hoek opgemeten is

Maximumscore 3
7 ■■ • het gebruiken van de juiste schaal

• het tekenen van het vooraanzicht met de juiste schaal

Indien AC en BD niet de juiste lengte hebben

Maximumscore 5
8 ■■ • Er zijn 30 tegels nodig van 60 cm bij 40 cm

• Er zijn 80 tegels nodig van 30 cm bij 30 cm
• De kosten zijn ƒ 178,50 respectievelijk ƒ 208,–
• De conclusie: Harry moet de tegels van 60 cm bij 40 cm nemen

Indien alleen de conclusie opgeschreven is
Indien de juiste conclusie getrokken is door voor beide tegels de kosten per cm2 te
berekenen, echter zonder het aantal tegels te berekenen

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Vlaggen

Maximumscore 4
9 ■■ Een opsomming van de zes vlaggen, bijvoorbeeld

Opmerking
Per onjuiste of vergeten vlag één punt aftrekken.

Maximumscore 5
10 ■■ • Er zijn drie mogelijkheden voor de diagonale baan

• Eén van deze mogelijkheden is juist
• 275 × 1–

3
= 91,7

• Het antwoord is 92 repen (of 91 repen)

Indien als antwoord 275 × = 15,3 dus 16 (of 15) repen gegeven is

Opmerking
Wanneer, na de berekening van 91,7 repen een kandidaat dit aantal afrondt op 90 (of 100)
repen, hiervoor geen punten aftrekken, mits er een verklaring bij staat waarin de kandidaat
uitlegt dat het uiteindelijke echte aantal niet precies te voorspellen is.

Maximumscore 5
11 ■■ • lengte van het koord =  10002 + 7502 = 1250 cm

• 35 × 20 = 700 cm nodig voor de vlaggetjes
• over voor tussenruimte 1250 – 700 – 2 × 20 = 510 cm
• er zijn 34 tussenruimtes

510
• de tussenruimte is        = 15 cm

34

■■■■ Logo

Maximumscore 4
12 ■■ • splitsen van de letter T in twee balken

• een berekening van de inhoud van letter T, zoals bijvoorbeeld 6 × 2 × 2 + 6 × 2 × 2
• het antwoord is 48 (cm3)

Maximumscore 5
13 ■■

• juiste tekening van het rode deel (letter T)
• juiste tekening van de twee blauwe delen (letter L)
• juiste tekening van het gele deel (letter H)
• tekenen van de twee scheidingslijnen voor de letter H

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5
14 ■■

• het op de juiste manier tekenen van het vlakdeel dat hier donkergrijs is aangegeven
• het afmaken van de juiste tekening

Opmerkingen
Wanneer er hulplijnen zijn getekend en deze zijn niet uitgegomd, hiervoor geen punten
aftrekken.
Voor elk vergeten of fout getekend lijnstukje, één punt aftrekken.

Maximumscore 4
15 ■■ • De inhoud wordt 203 (of 8 000) keer zo groot

• De inhoud van de vergroting is 1 408 000 cm3

• Er is 1,41 (m3) kunststof nodig

■■■■ Geurig geld

Maximumscore 3
16 ■■ • het aflezen van respectievelijk 1751 en 1704 uit diagram 1

• 1751 – 1704 = 47
• het antwoord 47 miljoen gulden (of ƒ 47 000 000,–)

Indien het woord ’gulden’ of het teken ’ƒ’ vergeten is

Maximumscore 3
17 ■■ • De winst in 1996 was 1782 miljoen gulden

1782 1 782 000 000
• × 100% (of                        × 100%)

3240 3 240 000 000

• Het antwoord 55 (%)

Maximumscore 4
18 ■■ • De stijging is 222 – 204 = 18 (miljoen gulden)

18
• De stijging in procenten is        × 100%

204
• Het antwoord is 8,8 (%) (of 9 (%))

of
222

• Het percentage ten opzichte van 1996 is        × 100
204

• Dit percentage is 108,8
• Het antwoord is 8,8 (%) (of 9 (%))

Maximumscore 4
19 ■■ • Het totaal van de zeven cosmeticaproducten in 1997 is 1611 miljoen gulden

• Het aflezen van 1870 uit diagram 1
• Het bedrag aan overige cosmetica in 1997 is 1870 – 1611 = 259 miljoen gulden
• De conclusie: in 1997 was het bedrag aan overige cosmetica 4 miljoen gulden hoger

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Blokkentorens

Maximumscore 3
20 ■■ • 5 en 7 invullen

• 11 invullen
• 23 invullen

Maximumscore 4
21 ■■ • het invullen van minstens twee waarden voor n

• de juiste keuze: l = 2n + 1
of

• de lengte van de ribbe wordt telkens 2 cm groter
• het eerste blokje (n = 1) heeft ribbe 3 cm
• de juiste keuze: l = 2n + 1

Maximumscore 4
22 ■■ • het invullen van n = 8 in de formule: h = 82 + 2·8

• het antwoord is 80 (cm)

Maximumscore 3
23 ■■ • n = 11 invullen geeft h = 143 cm (of 1,43 m)

• n = 12 invullen geeft h = 168 cm (of 1,68 m)
• het antwoord vanaf n = 12 is de toren hoger

Antwoorden Deel-
scores

1
1
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2
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1
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Einde
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■■■■

900008 11 Begin

Examen VBO-MAVO-C

Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

19 99
Tijdvak 1

Dinsdag 18 mei
13.30–15.30 uurW

is
ku

n
d

e

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of
berekening gevraagd is, worden aan het
antwoord meestal geen punten toegekend als
deze verklaring, uitleg of berekening
ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 27 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de uitwerking van de vragen 7, 11, 12, 13, 20
en 24 is een bijlage toegevoegd.
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■■■■ Roken

Op een school zijn aan 239 leerlingen vragen gesteld over het roken. Een van de vragen
was: „Hoeveel sigaretten rook je per dag?” Van de leerlingen die roken staat het resultaat
in het diagram hieronder.

diagram

2p 1 ■■ Hoeveel van de ondervraagde leerlingen roken meer dan 25 sigaretten per dag? 

3p 2 ■■ Hoeveel van de 239 ondervraagde leerlingen roken niet? Leg je antwoord uit.

Het rookgedrag van leerlingen van verschillende leeftijden is verwerkt in de kruistabel
hieronder.

kruistabel

We kijken naar de rokende leerlingen onder de 15 jaar.
4p 3 ■■ Hoeveel procent van hen rookt meer dan 10 sigaretten per dag? Laat zien hoe je aan je

antwoord komt.

Vraag 4 gaat speciaal over de leerlingen die roken.
Het verschil in rookgedrag tussen deze jongens en meisjes is verwerkt in de kruistabel
hieronder.

kruistabel

Met behulp van deze tabel kun je berekenen dat de jongens minstens 142 sigaretten per
dag roken.

4p 4 ■■ Schrijf die berekening op.
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aantal sigaretten 
per dag 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35

leeftijd

12 5 1 0  1  0  0  0  

13 2 6 2 0  1  0  0  

14 5 5 4  3  0   0  0  

15 2 4 11  1  2  4  0  

16 1 3 9 3  4  2  0  

17 1 2 0 1   0  1  1  

aantal sigaretten 
per dag 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35

geslacht

jongen 4 5 5  2  1  0  0  

meisje 12 16 21 7  6  7  1  
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■■■■ Slingertijd

Sommige klokken hebben een slinger. figuur

Zie de figuur hiernaast. Een slinger met 
een goede lengte zorgt ervoor dat de klok
op tijd loopt. De tijd die de slinger nodig
heeft om één keer heen en weer te gaan
noemen we de slingertijd T. Als de lengte
van de slinger groter wordt, dan wordt ook
de slingertijd groter.

Tussen de slingertijd T (in seconden) en de lengte l (in meters) van de slinger bestaat het
volgende verband:

T = 2 × l

Stel je voor dat een klok een slinger heeft met een lengte van 2 meter.
2p 5 ■■ Bereken de slingertijd van deze klok in één decimaal nauwkeurig. Schrijf je berekening op.

Een kleine klok heeft een slinger van 4 centimeter lengte.
3p 6 ■■ Bereken de slingertijd van deze klok. Schrijf je berekening op.

Op de bijlage bij vraag 7 is een deel van een grafiek getekend. Deze grafiek hoort bij het
verband tussen l en T.

3p 7 ■■ Teken de hele grafiek voor l van 0 tot 2 meter.

Veel klokken hebben een slingertijd tussen 1 en 2 seconden.
3p 8 ■■ Wat weet je van de lengte van de slingers van die klokken? Laat zien hoe je aan je

antwoord komt.

Rachma zegt: „Als de lengte van de slinger twee keer zo groot wordt, wordt de slingertijd
ook twee keer zo groot.”

3p 9 ■■ Leg uit waarom jij het wel of niet met Rachma eens bent.

900008 11 3 Lees verder
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■■■■ Zit je goed voor je beeldscherm?

Ron en zijn broertje Frank hebben thuis een monitor die op tafel staat. Het beeldscherm
van de monitor is 20 cm hoog. In de volgende figuur zie je Frank recht voor het beeldscherm
zitten. De kijkhoek van Frank naar het beeldscherm is in de figuur aangegeven.

figuur

2p 10 ■■ Meet de kijkhoek van Frank naar het beeldscherm.

In de figuur op de bijlage bij de vragen 11 en 12 zie je Ron naar het beeldscherm kijken.
2p 11 ■■ Hoe groot is voor Ron de kijkhoek naar het beeldscherm?
3p 12 ■■ Bereken hoe groot voor Ron de afstand van zijn oog tot het midden van het beeldscherm

is. Schrijf de berekening op.

Ellen heeft haar monitor op een speciale steun staan. Op die manier kan zij het
beeldscherm hoger zetten en iets schuin zetten. Zie de figuur op de bijlage bij vraag 13.

Ellen gaat op de stoel zitten en kijkt naar het beeldscherm.
De bovenkant van het beeldscherm is op ooghoogte.
De afstand van haar oog tot het midden van het beeldscherm is 65 cm.

De schaal van de tekening op de bijlage is 1 : 10.
4p 13 ■■ Teken in die figuur de plaats van Ellens oog. Zet de letter E bij die plaats. Uit de tekening

moet blijken hoe je die plaats hebt gevonden.

FrankFrank

20 cm20 cm
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■■■■ Een spelletje tetra 

Het spel tetra bestaat uit een speelbord, foto

een dobbelsteen en één pion per speler.
Bij het spel tetra wordt er gegooid met een
’dobbelsteen’ met vier in plaats van zes
kanten. Op de zijkanten van de
’dobbelsteen’ staan 1, 2, 3 of 4 ogen. De
kansen dat je 1, 2, 3 of 4 gooit zijn gelijk.
Op de foto hiernaast zie je drie pionnen en
een dobbelsteen.

Het speelbord van tetra bestaat uit 22 hokjes waar de pionnen langs gaan. Zie de figuur
hieronder.
Iedere deelnemer zet zijn pion op het eerste hokje ’START’. Om beurten gooien de
deelnemers één keer met de dobbelsteen en gaan zoveel vooruit als de dobbelsteen op de
onderkant aangeeft. Wie het eerst op of over het laatste hokje ’EINDE’ gaat, heeft
gewonnen.

figuur

3p 14 ■■ Als je op ’START’ staat, wat is dan het kleinste aantal keren dat je moet gooien om op
’EINDE’ te komen?

Wim, Ineke en Michel doen een spelletje tetra. Hierboven zie je waar hun pionnen staan.
Ze hebben allemaal evenveel keren gegooid.

5p 15 ■■ Beredeneer hoeveel keren iedereen gegooid kan hebben. Geef alle antwoorden die
mogelijk zijn.

Wim gooit steeds als eerste. Hij is nu aan de beurt. Zie de stand van de pionnen op het
speelbord hierboven.

4p 16 ■■ Leg uit of Ineke nog van Wim kan winnen.

tetra

START EINDE
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■■■■ Snoepgoed 

Er zijn doosjes die de vorm hebben van een prisma, met als grondvlak een regelmatige
zeshoek. Zie de figuur. De vragen 17, 18, 19, 20 en 21 gaan over doosjes met de vorm van
zo’n prisma. De hoogte van het prisma geven we aan met de letter h en de zijde van het
grondvlak met de letter z.

Voor de oppervlakte van ∆ABS figuur

geldt de formule:

oppervlakte = 0,43 × z2 (formule 1)

Met deze formule kun je een formule
maken voor de inhoud van deze doosjes:

inhoud = 2,58 × z2 × h (formule 2)

3p 17 ■■ Laat zien hoe formule 2 ontstaat uit formule 1.

Het doosje in de bovenstaande figuur is 14 cm hoog en de bodem heeft zijden van 7 cm lang.
3p 18 ■■ Bereken de inhoud van dit doosje in cm3. Schrijf je berekening op.

Edwin maakt een doosje voor rolletjes snoep. De inhoud moet 1200 cm3 zijn. Voor de
hoogte neemt hij 7 cm, zodat de rolletjes snoep rechtop kunnen staan.

5p 19 ■■ Welke waarde moet Edwin voor z nemen om deze inhoud te krijgen? Rond je antwoord af
op één decimaal. Laat zien hoe je aan je antwoord komt.

Jamina maakt zo’n doosje om een sierkaars figuur

in te verpakken.
Zij neemt z = 21–2 cm en h = 14 cm.
Zij wil het doosje versieren met een
gekleurd koord. Zie de figuur hiernaast.
Jamina maakt het koord 1 cm boven punt A
vast, wikkelt het één maal strak rond het
doosje en maakt het koord dan 1 cm onder
punt G vast.

Op de bijlage bij vraag 20 is de uitslag van
het doosje getekend, zonder deksel en
bodem. Die uitslag is op schaal.

3p 20 ■■ Teken het koord in deze uitslag.

4p 21 ■■ Bereken de lengte van het koord.
Geef je antwoord in centimeters, afgerond
op één decimaal. Schrijf je berekening op.
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■■■■ Friteuses 

foto’s

De moeder van Dennis heeft een nieuwe friteuse gekocht. Een friteuse is een apparaat om
friet in te bakken. Dennis wil onderzoeken welke verschillen er zijn tussen hun oude en
nieuwe friteuse. Hij vult beide friteuses met 11–2 liter vloeibaar vet. Hij zet de friteuses aan
en meet iedere minuut de temperatuur van het frituurvet. Van de meetresultaten heeft hij
grafieken gemaakt. Je ziet hier een gedeelte van zijn grafieken.

grafieken

De thermostaat zorgt ervoor dat de temperatuur van het vet niet hoger wordt dan 190 ºC
en dat het vet daarna niet teveel afkoelt.

Dennis zegt dat je aan de grafieken kunt zien dat de thermostaat in de nieuwe friteuse het
vet minder laat afkoelen.

3p 22 ■■ Leg uit of Dennis gelijk of ongelijk heeft.

3p 23 ■■ Bereken hoeveel het vet in de oude en in de nieuwe friteuse per minuut afkoelt en bedenk
een verklaring voor het verschil tussen deze waarden. Geef je antwoorden zo nauwkeurig
mogelijk.

Op de bijlage bij vraag 24 is nogmaals een deel van de grafiek voor de nieuwe friteuse
getekend.
Stel dat Dennis de nieuwe friteuse laat aanstaan.

4p 24 ■■ Teken de grafiek voor de nieuwe friteuse verder tot 18.15 uur.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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■■■■ Sneeuwhelling

In Rucphen (Noord-Brabant) is een overdekte skibaan met ’echte sneeuw’. In een krant
stond het volgende over deze skibaan:

uit de krant

De toplaag van de helling bestaat uit 400 m3 sneeuw. Deze toplaag moet vervangen
worden. De machine begint ’s nachts om precies 2.15 uur met het aanbrengen van een
nieuwe toplaag.

4p 25 ■■ Bereken hoe laat de machine uitgezet kan worden. Schrijf de berekening op.

4p 26 ■■ Bereken hoeveel kilogram één m3 aangedrukte sneeuw van de basislaag weegt. Schrijf de
berekening op.

In hetzelfde artikel stond ook:

uit de krant

4p 27 ■■ Bereken onder welke hoeken (in graden) een skiër op deze overdekte skibaan naar
beneden kan skiën. Schrijf de berekening op.
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Einde

Op de groene kunststof matten ligt een vaste
basislaag van 30 cm aangedrukte sneeuw; daar
overheen komt een toplaag van 10 cm losse sneeuw.
Slijten doet de sneeuw natuurlijk altijd, maar een

machine kan 64 m3 losse sneeuw in een uur maken.
De sneeuwhelling heeft een oppervlakte van
4000 m2. Daarop ligt in totaal 750 ton sneeuw
(1 ton = 1000 kg).

De helling waaronder een skiër op deze baan naar
beneden kan skiën, varieert tussen de 9 en 20%. 

Een helling van 10% betekent dat er op elke 100 m in
horizontale richting een stijging of daling is van 10 m.
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■■■■

Examen VBO-MAVO-C 1999

Tijdvak 1
Dinsdag 18 mei
13.30–15.30 uur

Vraag 7

Examennummer

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

Naam

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

Bijlage bij de vragen 7, 11, 12, 13, 20 en 24

W
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ku
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e 
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■■■■

Vragen 11 en 12 

Vraag 13 
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Bijlage bij de vragen 7, 11, 12, 13, 20 en 24

RonRon
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Ellen
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■■■■

Vraag 20
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Bijlage bij de vragen 7, 11, 12, 13, 20 en 24
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■■■■

Vraag 24

Bijlage bij de vragen 7, 11, 12, 13, 20 en 24

900008 11A 4
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■■■■

900008 CV11 Begin

Correctievoorschrift VBO-MAVO-C

Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

19 99
Tijdvak 1W

is
ku
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e

Inzenden scores
Uiterlijk 27 mei de scores van de
alfabetisch eerste drie kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar het Cito zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is
aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord.
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4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel
anders is vermeld.

5 Eenzelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

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

7 Voor deze toets kunnen maximaal 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de beantwoording toegekende scorepunten;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

8 Het cijfer van het centraal examen wordt verkregen door het aantal scorepunten te
delen door het getal 10.

■■■■ 3 Vakspecifieke regel

Voor het vak Wiskunde VBO-MAVO-C is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld:

Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.

■■■■ 4 Antwoordmodel

■■■■ Roken 

Maximumscore 2
1 ■■ • het antwoord 8 leerlingen

Maximumscore 3
2 ■■ • 16 + 21 + 26 + 9 + 7 + 7 + 1 = 87 leerlingen roken wel

• het antwoord 152 leerlingen roken niet

Maximumscore 4
3 ■■ • 35 leerlingen zijn jonger dan 15 jaar

• onder hen zijn 11 leerlingen die meer dan 10 sigaretten roken

meer dan 10 sigaretten    11      ? 11
• (of       × 100%)

rokers jonger dan 15       35    100 35

• (ongeveer) 31% (of 31,4%) van deze groep rookt meer dan 10 sigaretten per dag

Indien een verkeerde grens is genomen voor de leeftijd, bijvoorbeeld 15 jaar of jonger,
hiervoor één punt aftrekken.
Indien een verkeerde grens is genomen voor het aantal sigaretten, bijvoorbeeld 10 of
minder, hiervoor één punt aftrekken.

11Indien is genomen      × 100% ≈ 13% (of 12,6%), hiervoor twee punten aftrekken.
87
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Maximumscore 4
4 ■■ • het nemen van het kleinste aantal sigaretten per klasse

• de jongens roken minstens 4 × 1 + 5 × 6 + 5 × 11 + 2 × 16 + 1 × 21 sigaretten
• het antwoord (minstens) 142 sigaretten

■■■■ Slingertijd 

Maximumscore 2
5 ■■ • T = 2 · 2 (of T ≈ 2 · 1,41)

• het antwoord de slingertijd is 2,8 sec (of T ≈ 2,8 (sec))

Maximumscore 3
6 ■■ • T = 2 · 0,04 (of T = 2 · 0,2)

• het antwoord de slingertijd is 0,4 sec (of T = 0,4 (sec))

Maximumscore 3
7 ■■ • het tekenen van minstens één geschikt punt links van het getekende deel, bijvoorbeeld

(0,04; 0,4) of (0, 0)
• het tekenen van minstens één geschikt punt rechts van het getekende deel, bijvoorbeeld

(2; 2,8)
• het tekenen van een vloeiende lijn van (0, 0) tot (2; 2,8)

Maximumscore 3
8 ■■ • het aangeven van het bijbehorende deel van de grafiek en/of bijbehorende interval langs

de horizontale as
• het aflezen dat de lengte tussen 25 cm (of 24 cm, of 26 cm) en 1 m is

of
• de berekeningen l = 1–4 en l = 1

• de lengte ligt tussen 1–4 m en 1 m (of tussen 25 cm en 100 cm)

Maximumscore 3
9 ■■ • het vergelijken van twee waarden van T, met bijbehorende waarden van l met behulp van

grafiek of verband, bijvoorbeeld l = 0,5 en l = 1
• de conclusie: niet eens met Rachma

■■■■ Zit je goed voor je beeldscherm?

Maximumscore 2
10 ■■ • het antwoord 25º (of 24º, of 26º)

Maximumscore 2
11 ■■ • het antwoord 18º (of 17º, of 19º)

Indien de kijkhoek alleen maar is getekend, hiervoor één punt toekennen.

Maximumscore 3
12 ■■ • afstand2 = 452 + 302

• het antwoord 54 cm
of

• het meten van de afstand 43 mm (of 42 mm, of 44 mm)
• 4 mm in de tekening is 5 cm in werkelijkheid
• het antwoord 54 cm (of 53 cm, of 55 cm)
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Maximumscore 4
13 ■■ • het tekenen (met liniaal) van een horizontale lijn, evenwijdig aan het tafelblad, door de

bovenkant van het beeldscherm
• het meten en aangeven, met de letter E, welk punt van deze lijn bij de afstand van 65 cm

hoort (tekening mag 1 mm afwijken)

Indien de horizontale lijn door de bovenkant van de monitor is getekend, hiervoor één
punt aftrekken.

■■■■ Een spelletje tetra 

Maximumscore 3
14 ■■ • het antwoord 6 keer

Indien als antwoord is gegeven 5 keer, of 5 1–4 keer, hiervoor één punt toekennen.

Maximumscore 5
15 ■■ • Michel heeft maximaal 6× gegooid

• Wim heeft minimaal 5× gegooid
• het aantal keren is dus 5 of 6

of
• het aantal worpen van Michel kan zijn 2 tot en met 6
• het aantal worpen van Ineke kan zijn 2 tot en met 7
• het aantal worpen van Wim kan zijn 5 tot en met 17
• het aantal keren is dus 5 of 6

Indien zonder toelichting is vermeld „minimaal 5 en maximaal 6 keren”, hiervoor één punt
toekennen.

Maximumscore 4
16 ■■ • in het gunstigste geval gooit Ineke steeds 4 ogen en Wim 1 oog 

• het spelverloop is dan

• Wim is aan de beurt, dus Ineke kan niet van hem winnen
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■■■■ Snoepgoed 

Maximumscore 3
17 ■■ • oppervlakte grondvlak = 6 × oppervlakte ∆ABS

• inhoud = 6 × 0,43 × z2 × h = 2,58 × z2 × h

Maximumscore 3
18 ■■ • inhoud = 2,58 × 72 × 14

• het antwoord 1769 (cm3)

Indien is afgerond op 1770 (cm3), hiervoor in dit geval geen punten aftrekken.

Maximumscore 5
19 ■■ • 1200 = 2,58 × z2 × 7

1200
• z2 =                 (of z2 ≈ 66,45, of met inklemmen)

2,58 × 7
• z ≈ 8,2 cm 

Indien cm niet is vermeld, hiervoor één punt aftrekken.

Maximumscore 3
20 ■■ • het tekenen van het beginpunt (5 mm boven A) en het eindpunt (5 mm onder G) in de

uitslag 
• het verbinden van deze punten door een rechte lijn

Indien in de uitslag niet 5 mm maar 1 cm is genomen, hiervoor één punt aftrekken.

Maximumscore 4
21 ■■ • 152 + 122 = lengte koord2

• de lengte van het koord is 19,2 (cm) 
of 

• 21–2
2 + 22 = lengte stukje koord2

• de lengte van één stukje koord is 3,2… cm (of 32,… mm)
• de lengte van het koord is 19,2 (cm) 

Indien met nauwkeurig tekenen en nauwkeurig meten ook het goede antwoord 19,2 cm is
gevonden, hiervoor drie punten toekennen.

■■■■ Friteuses 

Maximumscore 3
22 ■■ • in de nieuwe friteuse koelt het vet 10 ºC af en in de oude friteuse 15 ºC (of in de nieuwe

friteuse daalt de temperatuur tot 180 ºC en in de oude tot 175 ºC)
• Dennis heeft gelijk

Maximumscore 3
15

23 ■■ • het vet in de oude friteuse koelt        = 3 ºC per minuut af
5

10
• het vet in de nieuwe friteuse koelt        = 1,25 ºC per minuut af

8
• een verklaring, zoals de nieuwe friteuse heeft een betere isolatie of (zie foto) de oude is

zonder en de nieuwe friteuse is met deksel

Maximumscore 4
24 ■■ • de beide stijgende delen van de grafiek (elk met een tijdsverloop van een halve minuut)

• de beide dalende delen van de grafiek (met een tijdsverloop van acht en zes minuten)
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■■■■ Sneeuwhelling 

Maximumscore 4
400

25 ■■ • ≈ 6,25 uur
64

• de machine moet 6 uur en 15 minuten werken
• het antwoord 8.30 uur (of half negen)

Indien 6,25 uur is vertaald in 6 uur en 25 minuten, hiervoor twee punten aftrekken.

Maximumscore 4
26 ■■ • er is 4000 m2 × 0,30 m = 1200 m3 aangedrukte sneeuw

650 000 kg
• 1 m3 weegt                      ≈ 542 (kg) (of 541,7 kg)

1200

Indien 750 000 kg in plaats van 650 000 kg is genomen, hiervoor één punt aftrekken.
Indien het antwoord is gegeven in meer decimalen, hiervoor één punt aftrekken.

650 ton
Indien is berekend                       ≈ 0,542 ton, hiervoor drie punten toekennen.

4000 × 0,30

Maximumscore 4
9

27 ■■ • tan ∠ A =        
100 
20

• tan ∠ B =           
100

• het antwoord hoeken tussen 5º (of 5,1º) en 11º (of 11,3º) (of hoeken van 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º,
11º) 

Antwoorden Deel-
scores
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